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Syftet med denna studie var att undersöka programmet Pedagogik med inriktning 
ungdoms – och missbruksvårds påverkan på studenters subjektiva beteende 
gentemot personer med missbruksproblematik. Som metod i denna kvantitativa 
uppsats användes frågeformulär för insamling av data. Respondenterna var 
utexaminerade behandlingspedagoger samt förstaårsstudenter vid programmet 
pedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvårds. Resultatet pekade på en 
påverkan av attityder, sociala normer samt tron på den egna förmågan, vilka 
tillsammans utgjorde grunden till beteende, bland majoriteten av de utexaminerade 
studenterna. Uppsatsens slutsatser visade på att Institutionen för Pedagogik 
(tidigare Institutionen för Pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap), vilka 
tillhandahåller utbildningen haft framgång i arbetet med att nyansera och 
utveckla grundläggande synsätt för professionella inom missbruksvården. Trots 
detta bör den grupp av personer som inte påvisar en sådan subjektiv påverkan 
uppmärksammas för att förbättra resultatet än mer. 



Förord 

Vi vill tacka respondenterna i uppsatsen för att ha bidragit till resultatet. Utan er 
skulle uppsatsen aldrig blivit av. Utöver respondenterna vill vi också rikta ett stort 
tack till vår handledare Anna Maria Lindblom för hennes stora engagemang, för att 
ha hållit oss på rätt spår och vidgat våra perspektiv. Ett tack riktas också till 
institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap för all hjälp med 
uppsatsens praktiska delar. 

Växjö den 16 April 2013 

Daniel Nilausen & Olof von Schantz
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1. Introduktion

Programmet Pedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård, 180 högskolepoäng, är 
en treårig grundläggande utbildning med en övergripande pedagogisk grundtanke. Efter 
examen erhåller studenterna en filosofie kandidatexamen i behandlingspedagogik och har 
tillägnat sig kunskaper för att vara verksamma inom ett brett fält av socialt arbete. Av namnet 
på programmet går det att fastställa att missbruksvård är ett av de viktigaste begreppen som 
studeras. Samma grundläggande begrepp är utgångspunkt för uppsatsen.  

Behandlarens attityd och förväntningar på klienten är oerhört betydelsefulla för om en 
förändring av ett beteende skall äga rum, inom pedagogiken beskrivet som Pygmalioneffekten 
(Jenner, 1992), är det också av vikt att utbildningen är med och formar och nyanserar sina 
studenters attityd gentemot personer med missbruksproblematik. Kelleher (2007) visar på hur 
vårdpersonal ofta har en tendens att moralisera kring stereotypa förklaringar, till exempel att 
personer med missbruksproblematik har en svag vilja eller karaktär, när det kommer till 
personer med narkotikamissbruk. Med sådan vetskap blir det än mer angeläget att granska en 
profession som behandlingspedagogik, både för professionens egen progression men också då 
det finns potential att påverka en mer generellt strukturell problematik, så som negativ attityd 
gentemot klientelet, inom missbruksvården. Så vad händer med behandlingspedagogstudenters 
grundläggande attityder gentemot personer med denna problematik under utbildning? Formas 
och nyanseras studenternas attityd, till att vara för klienten, betydelsefullt god, under 
utbildningen gång? Syftet med denna studie är att utforska i vilken grad en sådan 
attitydpåverkan tar plats i utbildningen med intention att förbättra behandlingen för personer 
med missbruksproblematik. 

2. Bakgrund

2.1 Avgränsningar, tydliggörande och begreppsdefinition 

Avgränsningen att inte redogöra för beroende som begrepp förklaras med att missbruk som 
fenomen ses av undertecknade, som stigmatiserande i den grad att ett resultat blev 
generaliserbart. Det är också missbruksvård som programmets namn riktar in sig emot. 

Avgränsningen att inte bygga på alkoholproblematik som en huvuddel utan begränsa uppsatsen 
till narkotika beror på att drogen är laglig. Dock var uppsatsen svår att skriva utan att beröra 
drogen ur, till exempel, ett historiskt perspektiv. 

Ett tydliggörande om respondenterna och resultat är att det beskrivs två respondentgrupper. 
Utexaminerade och blivande behandlingspedagoger. Där bör förtydligas att det som 
frågeformuläret mätt är hos de utexaminerade, den subjektiva synen på förändring, alltså 
påverkan. Bland blivande behandlingspedagoger var det deras aktuella inställning till frågorna 
och inte ett mått på utbildningen påverkande effekt. 

Med tyst kunskap menas en ofta implicit kunskap, om ett fenomen, som inte individen alltid 
själv är medveten om att denne besitter. Kunskapen är erfarenhets- och praktiskt baserad. 
Denna kunskap är motsatsen till explicit eller ”uttalad” kunskap som är lättare att mäta och 
tolka (Turner, 2012). 
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2.2 Ämnesspecifik forskning 

Holm (2001) menar att som professionell inom missbruksvården bör denne att förhålla sig till 
ett mångfaktoriellt perspektiv med fragment från många olika synsätt och infallsvinklar. De 
delar som tillsammans utgör den samlade subjektiva uppfattningen innefattar perspektiv som 
utbildning, erfarenhet, kontextuella och sociala normer. Clutterbucks et. al (2009) forskning 
visar på att verksamma inom missbruksvården skiljer mellan det professionella och privata i 
hållning gentemot narkotika och i detta specifika fall Cannabis. Respondenterna såg öppningar 
för ett rekreationellt bruk privat men stod bakom juridiken i arbetet. Flertalet i undersökningen 
påvisade också att de såg missbruket som någon självvalt. 

West (2006) har undersökt fältet för teorier om missbruk och beroende men påpekar att 
begreppet modell är mer användbart då många av de avhandlingar som studerats, utforskar 
snarare än förklarar fenomenet. Modellerna utmynnar i fem olika grupperingar.  

1. Försöker förklara fenomenet utifrån en bred, generell, begreppsbildning med termer som
biologiskt, socialt och psykologiskt.  

2. Teorier som fokuserar på effekten av substansen och stimuliförklarat beroende.

3. Teorier med fokus på den individuella känsligheten.

4. Teorier med fokus på påverkan av miljö.

5. Teorier med fokus på återhämtning och återfall.

Palm (2003) beskriver den svenska synen på missbruk som genom historien moraliserande och 
främst förklarat av social problematik men också individuell svaghet. Detta har sin grund i 
synen på droganvändande som något syndigt och förbehållet personer som stod utanför den 
normativa samhällsstrukturen. 

Palm (2003) beskriver personalens syn på alkohol- och drogproblem i Stockholms 
beroendevård. Palm visade hur forskning på attityder bland behandlande personal är en 
bristvara. Den forskning som dock står att finna riktar sig främst mot sjuksköterskor och 
socialsekreterare. Palms (2003) respondenter visade på att en majoritet av behandlande 
personal ansåg att personer med alkohol- och drogberoende själva var ansvariga både för sitt 
beroende men också för att komma ur det.  

Richmond (2003) gjorde en omfattande studie om attityder gentemot personer med 
missbruksproblematik, hos personal inom psykiatrin. Studien visade att personalens attityder 
var klart moraliserande och pessimistisk gentemot personer med missbruks eller 
beroendeproblematik. Det förekommer klara svårigheter i att bedriva en vård där personalens 
attityder påverkar klienten i negativ riktning. Kelleher (2007), Howard & Chung (2000) 
redogör för hur attityder och beteende är av avgörande karaktär för hur klienten tar till sig 
behandlingen och utgör således resultatet av vården. 

2.3 Behandlingspedagogik 

Efter examen vid Linnéuniversitetets program Pedagogik med inriktning ungdoms- och 
missbruksvård 180 högskolepoäng erhåller studenterna en filosofie kandidatexamen i 
behandlingspedagogik. De två följande citaten är hämtade från det informationshäfte som går 
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att finna på Linnéuniversitets hemsida, och beskriver Institutionen för pedagogik, psykologi 
och idrottsvetenskaps syn på ämnet behandlingspedagogik. 

”En viktig del är hur vi möter andra, hur vi talar med varandra och vilka frågor vi ställer till 
oss själva och till andra – i förlängningen hur vi skulle vilja vara tillsammans med andra” 

”Vi har lärt oss ett medvetet bemötande och fått en förståelse för människors agerande i svåra 
och problematiska situationer. Det är angeläget att ha en god självinsikt och vara medveten 
om att behandlingsrelationen inte är jämlik. Målet med behandlingspedagogiskt arbete är att 
tillsammans med klienten utveckla nya tolknings- och handlingsmöjligheter och därmed nya 
strategier att hantera sitt liv” (Linnéuniversitetet, 2011b). 

Utbildningen genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö och är en produkt av Socialstyrelsens 
betänkande från 1987 där utredningen betonade två avgörande faktorer för en fungerande 
missbruksvård (SOU 1987:22). Betänkandet beskriver hur en välutbildad och kompetent 
personal tillsammans med möjligheterna för metodutveckling och systematiska 
evalueringsåtgärder var huvudkomponenterna i utveckling av vården (Svensson, 1994). Till en 
början bedrevs utbildningen på distans med tre kurser, alla respektive 20 högskolepoäng (idag 
30 hp) i Vårdhögskolans regi i Växjö. Denna utbildning resulterade slutligen i den 
universitetsutbildning som idag kan läsas under tre år vid Linnéuniversitetet. Utbildningens 
pedagogiska upplägg tar sin grundidé till viss del med utgångspunkt i den tyska filosofen 
Hegels idéer om motsatser, där tes – antites – syntes – antites – syntes ses utifrån förhållandet 
med tyst erfarenhet och ny förvärvad kunskap. Således kan idén omskrivas som tyst erfarenhet 
- ny kunskap - syntes.  Vidare betonas hur den individuella personlighetsutvecklingen och 
behandlarrollen är betydelsefulla beståndsdelar i utbildningens upplägg (Svensson, 1994). 

2.4 Behandlingspedagogens kunskap om missbruk 

Utbildningen har ett helhetsperspektiv på människan, ett biopsykosocialt (biologiskt- 
psykologiskt- socialt) synsätt som representeras i enskilda kurser som tillsammans bygger en 
grund i förståelsen för människan i problematiska situationer (Linnéuniversitetet, 2011a). 

Begreppet missbruk behandlas i ett antal olika kurser. Följande kurser utgör ett axplock ur 
utbildningens informationsbroschyr. Kursnamn, syften och innehåll redogörs för enligt 
informationsbroschyr. 

- Unga i riskzon studerar ungdomars villkor och de förhållanden som kan bidra till 
marginalisering. 

- Förståelsemodeller för mänskligt beteende har som syfte att studenten ska få en 
medvetenhet och förståelse för mänskligt beteende. 

- Drogkunskap och beroendelära har som syfte att studenten ska få en fördjupad 
kunskap om alkohol och droger. Kursen behandlar ämnen så som preparatkännedom, 
effekter, tester och behandlingsinsatser. 

- Missbruk och psykisk ohälsa har som syfte att studenten ska få en fördjupad kunskap 
om människor med psykisk ohälsa och missbruk. 

- Barn i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Pedagogiska stöd- och 
förändringsinsatser har som syfte att studenten ska få en fördjupad kunskap om barns 
och anhörigas situation i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. 

- Behandlingspedagogiskt arbete har som syfte att studenten ska utveckla och fördjupa 
kunskaper om ett professionellt förhållningssätt. Kursens innehåll behandlar ämnen 
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som olika levnadsvillkor, samspel och relationer, stadier och processer i 
förändringsarbete. 

- Behandlingspedagogiskt arbete på individ- och gruppnivå har som syfte att 
studenten ska utveckla en grundläggande kompetens i motivations- och 
förändringsarbete. Kursens innehåll behandlar ämnen som språk, samtal och relation 
samt organisation, nätverk och kön liksom villkor i förändringsarbete 
(Linnéuniversitetet, 2011b). 

2.5 Definition av missbruk 

Socialstyrelsen (2007) redogör i de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevård, för 
svårigheterna i att utveckla en teoretisk grund för begreppet och menar att den syn på missbruk 
och beroende som hittills förekommit endast bör förklaras som ett multifaktoriellt fenomen. 
Verksamheterna som kommer i kontakt med problematiken bör ha en öppen och kritisk 
hållning gentemot endimensionella förklaringsmodeller. Samtidigt bör dessa verksamheter inte 
negligera personens unika bakgrund och förutsättningar. Vidare konstaterar riktlinjerna att 
missbruk som sjukdomsbegrepp är omdebatterat och att det företrädesvis används för att 
förklara de tvångsmässiga beteenden som missbruk och beroende medför.  

”En viktig fråga som sjukdomsmodellen och för övrigt även andra 
förklaringsmodeller aktualiserar är de moraliserande attityder till 
”missbrukare” som funnits, och fortfarande finns bland allmänheten och inom 
professionerna. Förespråkare för sjukdomsmodellen menar att den modellen 
garanterar en icke-moraliserande hållning och ett erkännande av den enskilde 
som ”offer för en sjukdom”. Genom att acceptera denna modell jämställs den 
enskilde missbrukarens tillstånd med andra sjukdomsgrupper. Hon eller han 
kan naturligtvis på goda grunder då begära sjuk- eller arbetsskadeersättning 
från Försäkringskassan m.m” (Socialstyrelsen, 2007, Sida 35) 

Diagnostiksystemet DSM- 4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som 
används i Svensk missbruksvård definierar missbruk med följande kriterier: 
Missbruk 

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att
fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skola eller i hemmet

2. Upprepad användnings av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis
bilkörning eller i arbetslivet.

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket

4. Fortsatt användning trots återkommande problem
Minst ett kriterium uppfyllt under en och samma 12 månaders period (MINI- D, 2002) 

Enligt American psyciatric association (2010) publiceras under 2013 den nyaste upplagan av 
DSM ut. Detta blir den femte upplagan i ordningen. Enligt propositionen kommer systemet att 
eliminera de nuvarande kategorierna för missbruk och beroende och ersätta dem med 
"missbruk och relaterade sjukdomar." Denna diagnos kommer att inkludera ”störningar 
orsakade av droganvändning” (egen översättning). Utöver detta kommer diagnostiken rikta sig 
mer mot de specifika drogerna. Till exempel kommer ”Störning på grund av alkoholbruk” att 
finnas med. (American psychiatric association, 2010). 
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Förutom den medicinska förklaringen av missbruk är också den juridiska faktorn ofrånkomlig i 
diskussionen kring attityder. Uppsatsens avgränsning missbruk av narkotika går med fördel att 
relatera till Sveriges Narkotikastrafflag (1968:64). I Narkotikastrafflagen står det att den som 
”innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker 
uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.” (Sveriges Rikes Lag, 2012). 

2.6 Synen på missbruk genom historien 

Missbrukets historia sträcker sig långt tillbaka i tiden men det var först på 1700- talet som 
läkare började se missbruk av alkohol som något sjukdomsliknande. Den tidigare synen på 
alkohol och berusning tog inte fasta på de bakomliggande anledningarna till bruket utan 
förklarade ruset som en eftersträvansvärd effekt av drycken (Levine, 1978). Courtwright 
(2003) beskriver 1700- talets framsteg inom sjöfarten som en av de viktigaste faktorerna till en 
tidig spridning av psykoaktiva växter, framställningstekniker och kunskap. Sjöfartens framväxt 
gjorde det möjligt att på ett förhållandevis enkelt sätt sprida dessa produkter världen över. I 
princip alla droger har till en början använts som dyrbara mediciner till både djur och 
människor. I och med upptäckten att drogerna gav psykoaktiva reaktioner som njutning eller 
hallucinationer tog de inte lång tid innan drogerna fann den svarta marknaden. Detta medförde 
att drogers status sjönk och olika typer av myndighetsingripande blev konsekvensen. Det 
tidigare självklara medicinska användningsområdet blev fall för juridiskt och moraliskt 
inflytande. 

Under sekelskiftet 1700- 1800 tal började läkare och forskare diskutera beroendebegreppet på 
allvar efter att de lagt märke till de personer som ansåg att de inte kunde sluta använda 
alkoholen. Under senare 1800-tal blev dock personligt ansvar och bristfällig moral 
nyckelorden i debatten (Levine, 1978). Under denna tid blev också de andra tre, för tiden stora 
drogerna världen över, Cannabis, Koka och Opium mer och mer vanliga i och med den ökade 
handeln och koloniseringen av främst Asien (Courtwright, 2003). Normsynen på personen med 
beroendeproblematik som en samhällelig plåga blev mer tydlig under tidigt 1900- tal då 
alkoholens roll i olyckor och påverkan på arbetsförmåga uppmärksammades. Alkoholen kom 
också att kopplas ihop med kriminalitet, moralsvikt och korruption (Levine, 1978). 
Missbruksvården under tidigt 1900- tal baserades inte på forskning eller evidensbaserad 
kunskap, utan på en lekmannastyrd syn på vården som en plats för social fostran (SOU 
2011:6).  

Alkoholen fick en ny dimension på 1950- talet då beroendebegreppet började diskuteras flitigt 
igen. Teorin om att alkohol förändrade kroppens kemi bredde ut sig och den 
beroendeframkallande faktorn förklarades därmed. Synen på personer med 
missbruksproblematik följde dock inte medicinens framsteg och han eller hon framställdes 
som en psykiskt instabil person med psykopatiska drag. (Marcellus, 2007) 

Under 1970- talet kom diskursen att handla främst om socioekonomiska faktorer. Dock lades 
en teori om en multifaktoriell förklaring till missbruk fram. Här fokuserades på fysiologi, 
psykologi och sociala aspekter i en korrelerande teoretisk förståelsemodell. Alkoholens effekt 
som självmedicinering kom också att bli en avvägning gentemot attityderna kring 
missbrukaren som moraliskt bristande. (Marcellus, 2007) . Trots denna nytänkande teori och 
reform inom kunskapsfältet och behandlingen av missbruksproblematik fortsatte den 
avindividualiderade synen på personer med missbruksproblematik som ett symtom på en 
strukturell bristande välfärd att frodas. (SOU, 2011:6) 
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Under 1980-talet genomfördes en av de viktigare reformerna för en fortsatt utveckling av 
missbruksvården, genom att kommunerna och landstingen tog över ansvaret för behandlingen 
av personer med missbruk. 1990 – talets förändring av Sveriges politiska hållning medförde 
också en förändring av missbruksvården då privata institutioner erbjöd ett ökat utbud av 
behandling. Denna privatisering kom att kännetecknas av ett kontrollerande organ som inte 
följde tidens utveckling samt behandling som grundades i ideologier snarare än evidensbaserad 
forskning. (SOU, 2011:6) 

Det senaste decenniet har en uppgång i antalet narkotikabrott blivit tydlig i Sverige. Mellan år 
2001 och 2010 ökade antalet narkotikabrott från 3 % till 6 % (Brå, 2010). Under samma tid har 
också debatten kring missbrukets rättsliga följder väckts. Det har också skett en förändring i 
den allmänna opinionen och en ökad tolerans kring droger tycks vara resultatet. (Anupam och 
Goldman, 2011., Hataway et. al 2011).  

2.7 Samhällelig mening 

Blomquist (1999) redogör för hur den samhälleliga positioneringen är tydlig kring vad som 
orsakar missbruk. Problemet är komplext och innefattar det biologiska, sociala samt psykiska. 
Trots denna multifaktoriella förklaring ses en dock en moraliserande attityd som främst hävdar 
att den egna disciplinen är orsaken till missbruk. Dock förkastas inte övriga faktorer som läggs 
fram utan ses som sekundära orsaker.  

I Sverige har regeringen sedan 1968 tillämpat Narkotikastrafflagen (1968:64) 
(Justitiedepartementet, 2006) för att fastställa huruvida någon bör dömas för narkotikabrott av 
någon form och hur straffet bör utformas. Enligt Brottsbalken (1962:700) ska straffet utdömas 
utan att ta i beaktanden om huruvida den dömdes kommande brottslighet förväntas påverkas.  

I och med förändringen av brottsbalken 1989 kom resultatet att präglas av ett välfärdstänkande 
där brottet blev ett symtom på brister i uppväxt och i samhället. Tanken var att minska 
brottsligheten genom samhälleliga reformer och rehabiliterande åtgärder. I dagens mer 
nyliberala hållning ses gärningsmannen som ansvarig för sitt eget handlande och ska vara 
beredd på att hållas ansvarig för sina val. De normer som samhället baserar sina straffvärden 
på har sedan reformen i brottsbalken mer tydligt lagts på allmänhetens bord att bestämma. 
Kriminaliseringar och straffskärpningar hänvisas oftare till det publika rättsmedvetandet och 
experter som normkälla byts ut till företrädare för folket. (Jerre & Tham, 2010). Under 1990 
talet vann frasen ”det ska vara jobbigt att vara missbrukare” mark i relation till utförandet av 
åtgärder mot narkotikan. Detta i viss utsträckning som replik till den legaliseringstendens som 
börjat visa sig i omvärlden. 1993 beslutades om en straffskärpning i bruk som innefattade 
fängelse i högst sex månader för bruk av narkotika. Detta gjorde det möjligt för polis att ta 
urin- eller blodprov i mål för att fastställa bevisning vid misstänkt narkotikabrott (Grahn, 
2003). 

3. Teoretisk utgångspunkt

Under teoretisk utgångspunkt ligger attityder och gruppinflytande, stigma, normer/sociala 
normer samt Theory of planned behavior (TPB). Dessa ska tillsammans skapa en förförståelse 
för läsaren då det finns flera olika aspekter som spelar in för attityder till personer med 
missbruksproblematik, samt vad som kan påverkar attityder och beteenden. De olika delarna, 
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attityder och gruppinflytande, stigma samt normer/sociala normer, bidrar även till att förstå de 
externa faktorerna i Theory of planned behavior (TPB). 

3.1 Attityder och gruppinflytande 

”En attityd är en relativt varaktig organisation av tankar, känslor och 
beteendebenägenhet som är knuten till värderingar i samhället, till en etnisk 
grupp eller till något annat fenomen. Utvecklingen av attityder är en del av 
socialisationsprocessen, genom att attityder både är ett resultat av samspel 
med andra och inverkar på vårt sätt att umgås med andra.”(Bunkholdt 2004, 
s.201)

En attityd kan beskrivas både abstrakt och konkret. Den kan som helhet ses som en 
sammanfattning av tankar mot någonting (Bohner & Wänke, 2002). Dessa sammanfattade 
tankar som riktas mot något eller någon kan ha både positiva och negativa utgångar och variera 
i styrka. Attityder blir summan av tankar, känslor och intentioner i olika grader där källorna 
kan vara otaliga (Maio & Haddock, 2009). 

De tidiga grundläggande attityderna utvecklas genom familj men senare kommer personen att 
ta intryck av allt denne ser runt omkring sig, begrunda detta och i viss mån applicera de 
nyvunna tankarna på sina egna attityder. Detta kan ske genom vänner, yrkeskårer, utbildning 
men media som TV, radio och internet har också en i dagens samhällsklimat självklar plats i 
attitydsbildandet (Oskamp, 1977). 

När det talas om de psykologiska processerna bakom attityder finns det både 
inlärningsteoretiska och psykodynamiska faktorer att ta hänsyn till. Begrepp som Imitation 
(där barnet använder sig av sina föräldrar som förgrundsgestalter för sitt eget beteende), 
Operant inlärning (en positiv förstärkning från viktiga andra) och kanske en av de viktigaste i 
frågan om normalisering av droger, Identifikation (när en persons socialisation, tar sig formen 
av identifiering med viktiga andra eller grupper. På så sätt justeras attityder för att åstadkomma 
socialisation). Denna identifikation kan också leda till Integrering som är processens sista steg 
i att göra attityden till sin egen och attityden får stark förankring hos personen (Bunkholdt 
2004). 

Attityder har sin grund i omgivningen och socialisationsprocessen. Människan har en förmåga 
att vilja hitta likheter och då främst attityder, bland de personer de träffar. När denna process 
berörs är det också av central vikt att beröra gruppens betydelse i processen. För människan är 
det i stort sett avgörande att tillhöra en grupp, både för vår egen överlevnad men också, i 
grundläggande termer, att föra arten vidare. Detta kan te sig gammaldags men är ändock 
viktiga element som kan ta sig i annorlunda uttryck än i människans begynnelse. Det finns tre 
viktiga funktioner som gruppmedlemskap är av avgörande karaktär för: 

- Människor är beroende av andra människor för att tillfredställa sina behov av kontakt och 
social samvaro på alla plan. 

- Människor behöver andra för att utveckla och få bekräftelse på sina attityder, och för att 
utveckla och bevara sin identitet. Människor behöver veta att de delar sin 
verklighetsuppfattning med andra. 

- Gruppen fungerar som en trygghet för den enskilda gruppmedlemmen. När människor 
känner sig fysiskt eller psykiskt hotade, vänder de sig till andra för att få tröst eller för att 
dela sin rädsla (Bunkholdt 2004, Bohner & Wänke, 2002). 
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Det finns en rad olika konstellationer av grupper. Primärgrupp, sekundärgrupp, referensgrupp, 
informell grupp, formell grupp, självstyrande grupp. Det finns dock också den som kallas Vi- 
grupp – Dem- grupp, denna går ut på att stärka sin egen grupp genom att skapa ett motstånd i 
en annan. Något medlemmarna kan samla den egna gruppen runt och som kan ge uttryck för 
den egna subjektiva känslan av överlägsenheten (Svedberg 2007). 

Attityder skapar beteenden och beteenden skapar attityder. Samhället och grupper ger och tar 
från varandra. Är attityden identifierad kan man till stora delar förutspå beteendet och här 
spelar bland annat grupper en stor roll. Det finns tre faktorer som avgör ifall man lättare kan 
förutsäga ett beteende.  

- De externa faktorerna är få eller minimala. Exempel, mindre grupptryck. 
- Attityden är riktad precis mot handlingen. Exempel, färre valmöjligheter. 
- Attityden är potent. Exempel, blir påmind om vad det handlar om och blir mer 

självmedveten. 

(Bohner & Wänke, 2002, Maio & Haddock, 2009, Myers, 2006). 

Kunniga inom specifika områden har också attityder gentemot sig själva och sin egen 
ämnesspecifika kunskap. Studenter som inte har någon djup förståelse för sitt eget ämne 
tenderar att ha en högre tro på sin egen förmåga än de studenter som är mer insatta i ämnet 
(Pavel, Robertson & Harrison 2012). Fenomenet är beskrivet som Dunning - Kruger effekten 
och beskriver företeelsen att experter inom ämnesspecifika områden tycks ha en lägre tro på 
sin egen kunskap än personer som nyligen börjat studera ämnet (Dunning, 2011). 

3.2 Stigma 

Begreppet stigma har sin grund i ordet stigmata. I Grekland för över 2000 år sedan användes 
denna term för att beskriva personer med sviktande moralisk status, till exempel en kriminell, 
förrädare eller socialt utstött. Under denna tid brändes ofta någon form av symbol in på 
personens kropp för att särmärka denna typ av personer. (Goffman, 2001)  

Goffman (2001) menar att personer i ett specifikt samhälle har färdiga scheman för hur man 
kategoriserar människor. Detta för att det ska gå snabbt att analysera dennes sociala status och 
underlätta de sociala interaktionerna. Dessa föreställningar om hur personer i den sociala 
närheten kan och bör vara, är ofta inte något som den enskilde reflekterar över tills denne ställs 
emot det avvikande, det som inte platsar inom färdiga mallar. Om någon avviker från den 
sociala normen, och innehar egenskaper som de inom den specifika gruppen inte ser som 
önskvärda blir resultatet en stigmatisering av personen. En sådan stigmatisering kan ofta vara 
väldigt handikappande för den som blir utsatt.  Både en känsla men också ett faktiskt 
utanförskap framträder. I ett västerländskt samhälle är missbruk och beroende av alkohol eller 
narkotikaklassade substanser ett sådant stigma. Vidare diskuterar Goffman om hur den 
stigmatiserande personen, i försök att trots sin avvikande egenskap, försöker dölja detta. Detta 
leder då till en kris i identiteten men personen undviker stigmatiseringen då den idealiserade 
rollprestationen inte ifrågasätts i en interaktion. 

”De attityder vi normala intar till en person med ett stigma samt de åtgärder vi 
vidtar gentemot honom är välbekanta, eftersom det just är dessa reaktioner 
som de välmenande sociala insatserna är avsedda att lindra eller vänta till 
godo. Rent definitionsmässigt tror vi förstås att den person som är behäftad 
med ett stigma inte är fullt mänsklig. Utifrån denna förutsättning vidtar vi 
diskriminerande åtgärder av de mest skilda slag. Varigenom vi på ett effektivts 
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ätt, men ofta oavsiktligt, i hög grad reducerar vederbörandes livsmöjligheter.” 
(Goffman, 2001, sida 12) 

Alkohol och bruket av alkohol är i de flesta kulturer en accepterad drog och utgör inget direkt 
mål för stigmatisering (Olofsson & Sjöström, 1993). Alkohol och drogrelaterade problem är en 
interaktion emellan faktorerna drogen i sig, drogens kulturella betydelse, miljö, drogens 
politiska betydelse samt drogen i den sociala kontexten (Rehn, 2004). Palm (2003) menar att 
det finns inställningar hos vård- och omsorgspersonal, att personer som missbrukar narkotika 
kan ha en svag karaktär och vilja. Många hälsoproblem, däribland psykiska åkommor samt 
alkohol eller narkotikamissbruk är klart stigmatiserande både i samhällets ögon men också 
bland professionella. Detta blir klart betydelsefullt för vilken typ av vård men också i vilken 
omfattning, patienter med denna typ av åkommor erhåller vård (Berger et al., 2005). 
Vetskapen om stigmatiseringen av dessa patienter leder ofrånkomligt till att många undviker 
att söka sig till vården alternativt ta längre tid på sig att söka (Link, Cullen, Mirotznik, & 
Struening, 1992).  

3.3 Normer/Sociala normer 

En norm är i praktiken en social handling som har normaliserats och som människor kan sträva 
mot för att känna sig delaktiga eller acceptabla. Normer och sociala influenser är starka i 
samhället och kan i vissa fall påverka även de allra innersta övertygelserna (Nordenmark & 
Rosén, 2008, Bohner & Wänke, 2002).  

Normer är till skillnad från det planerade beteendet inte en subjektiv uppfattning utan en 
objektiv och bildar på så sätt en liten förlängning och helhet till teorin om det planerade 
beteendet. Det finns i samhället en mängd olika och enskilda faktorer som sammanstrålar och 
bildar olika handlingssystem. Dessa bildar i sin tur ett helt spektra av komplexa instruktioner 
för hur vi ska handla och verka i olika situationer både kollektivt och kring samhället (Hydén, 
2002). 

Faktorerna är i många fall individers olika beteenden som i slutändan har koordinerats samman 
och därigenom bildat ett handlingssystem som hela kollektivet troligtvis anpassar sig efter. 
Handlingssystemet är inte subjektivt utan följer en objektiv massa som bildat en liten struktur i 
samhället för olika handlingar, små som stora (Hydén, 2002).  

Strävan efter att vara delaktig av en norm går parallellt med det Imsen (2006) beskriver som en 
form av grupptryck. Det som gör att normer kan ses som grupptryck är att de dels formas ur 
maktrelationer som skapar en norm för förväntade förhållanden i till exempel sociala 
sammanhang. Detta gör att gruppens normer ofta avgör hur individen kommer att handla. 
Detta kan ibland vara motpoler till varandra och på sätt överlever normen eller så skapas det 
nya (Imsen, 2006, Nordenmark & Rosén, 2008).   

3.4 Theory of planned behaviour (TPB) 

Studien tar ett avstamp i teorin om planerat beteende, Theory of planned behaviour (TPB), 
som Icek Ajzen har konstruerat och utvecklat. Teorin bygger på tanken att varje individ styrs 
av flera olika faktorer till hur ett slutligt beteende tar sig uttryck. I sin tur påverkas dessa 
faktorer i ett tidigare skede i sin tur av multifaktoriella omständigheter och teorin ses som en 
nedbrytningsprocess med alla komponenter inkluderade. Teorin i sin helhet är uppdelad i tre 
olika segment, attityd, subjektiva normer och upplevd kontroll(Ajzen, 1991).  
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Det finns en svårighet att mäta attityder och utan en teori blir begreppen svårtolkade. Grunden 
till svårigheten i tolkningen av attityder beror främst på att attityder ofta mäts med hjälp av 
självskattningsenkäter. Svaren från dessa enkäter blir svåra att tolka då de är subjektiva och på 
dessa grunder har olika teorier byggts upp för att underlätta tolkning (Maio & Haddock, 2009). 
Teorier som till exempel TPB är dock inte enkla att ta fram. Under de senaste 50 åren har det 
endast konstruerats en handfull attitydsteorier med god reliabilitet varav den senaste tillkom i 
början på 1990- talet. Dessa har genomgått forskarkårens kritik och granskning med godkänt. 
Trots det kan ingen riktigt hävda sin teori som en definitiv förklaringsmodell. Teoriskaparna 
anser istället att varje teori bidrar till att tolka olika komponenter i den komplicerade 
attitydsgenren (Fiske, Gilbert & Lindzey, 2010). 

I tidiga studier beskrivs relationen mellan attityd och beteende som falsk då det människor 
säger inte överensstämmer med beteendet. Denna typ av beskrivning blir med hjälp av TPB 
transformerad till ett komplexare och mer mångfacetterat resultat (Myers, 2006, Fiske, Gilbert 
& Lindzey, 2010). Dock är fortfarande attityder svårtolkade även med en teori, men utan en 
teori så skulle resultatet med stor sannolikhet sakna reliabilitet. Teoribildarna har förklarat det 
med att avvikelser kan förekomma på grund av olika personligheter hos individer i 
undersökningar och vilka typer av beteenden som undersöks (Sharma & Kanekar, 2007). 

Figur 1: Modell av theory of planned behaviour, omarbetad efter Ajzen (1991) 

Begreppet attityd beskrivs som individens uppfattning av en konsekvens eller beteende, vilken 
mer eller mindre styr attityden till ett beteende. Värderingarna en individ lägger i 
konsekvenserna är också av betydelse för hur attityden mot ett beteende uppfattas. I attityden 
sker varaktigt en värdering av den emotionella faktorn som utgår från en subjektiv upplevelse 
som grundar sig på om något är positivt eller negativt. Ett subjektivt tankemönster och 
kunskapen om ett visst objekt eller händelse är även detta en orsak till attityden (Ajzen, 1991, 
Myers, 2006). 

Den subjektiva normen är hur en individ urskiljer andras krav och förväntningar på ett 
beteende. Den sociala processen och trycket är en aspekt på hur ett visst beteende kan te sig i 
formulering. Den subjektiva bedömningen och motivationen är en markör huruvida en 
handling kommer att äga rum. Det som rubriceras som norm är de vedertagna handlingarna 
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som individer eller grupperingar förväntas agera efter i samhällelig konstruktion (Ajzen, 1991, 
Myers, 2006). 

Upplevd kontroll är den sista av de tre aspekterna och då avses ännu en gång den subjektiva 
uppfattningen. Det är tankemönstret kring ett beteende där individen själv mer eller mindre 
rannsakar sig själv och ser hur han eller hon ställer sig inför vissa situationer. Det utgår från 
vilka styrkor respektive svagheter som individen själv måste ta i beaktande för att klara av en 
viss situation. Är individen överens med sig själv att han eller hon kommer att klara av en viss 
händelse, det vill säga kontrollen och avsikten. Har individen varit med om en liknande 
situation tidigare, finns det möjligheter att lyckas eller kommer det att ligga utanför en viss 
bekvämlighetszon så kontrollen uteblir och då också främjar ett specifikt beteende (Ajzen, 
1991, Myers, 2006). 

Figur 1 visar hur de tre delarna slutligen utmynnar till beteendet men hur det innan passerar 
igenom intentioner eller avsikter. Detta är i realiteten en liten del av alla tankemönster om man 
tittar till den sista, upplevd kontroll, som även har en streckad linje för att visa att det därifrån 
kan man gå direkt till beteende, se figur 1. Intentionen blir likt en fjärde del i kartan men kan i 
själva verket både stå bakom de tre eller framför de tre, se figur 1. Detta är bra att ha i åtanke 
då det kommer att förekomma situationer som eventuellt behöver förklaras med att avsikten 
kommer först men att den i alla fall är en viktig beståndsdel för det slutgiltiga beteendet 
(Ajzen, 1991, Myers, 2006). 

Enligt en förklarande modell av TPB som Myers (2006) konstruerat finns det möjlighet att 
placera in olika faktorer för att eventuellt förstå ett specifikt beteende. En faktor kan vara 
drogfrihet. En extern faktor kan vara att flera personer runt en person med 
missbruksproblematik farit illa på grund av drogerna och missbrukaren blir varse fenomenen. 
Det i sin tur får personen med missbruksproblematik att tänka mot attityd gentemot 
beteendet som skulle kunna ta sig uttryck genom att denne kom till insikt i att drogfrihet är ett 
positivt sätt att leva ett liv. Subjektiv norm blir således hur personen med 
missbruksproblematik uppfattar objektiva faktorer och det kan vara drogfria missbrukare i 
dennes närhet som mår väl av drogfriheten. Detta leder vidare till tron på den egna förmågan 
där personen med missbruksproblematiken uppfattar att denne kan klara av uppgiften att bli 
drogfri. Dessa fyra aspekter silas genom intensionen som i detta fall innebär att personen med 
missbruksproblematiken ska starta ett annorlunda liv inom en snar framtid. I slutet av 
processen kan det slutgiltiga resultatet ses, drogfrihet, som då är beteendet baserat på de olika 
sektionerna som genomgåtts.  

4. Syfte och problemformulering

Syftet med denna studie var att undersöka programmet Pedagogik med inriktning ungdoms – 
och missbruksvårds påverkan på studenters subjektiva beteende gentemot personer med 
missbruksproblematik. 

– Har en påverkan av attityderna gentemot personer med missbruksproblematik skett under
utbildningen? 
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– Har en påverkan av de sociala normerna kring missbruksproblematik skett under
utbildningen? 

– Har en påverkan av tron på den egna förmågan samt att hantera och förstå
missbruksproblematik skett under utbildningen? 

5. Metod

5.1 Metodologisk utgångspunkt 
Studien genomfördes som en retrospektiv självskattning utifrån informanternas utsaga istället 
för en i forskningssammanhang mer eftertraktad longitudinell studie med både ingångs- och 
återkopplingsdata. Detta kom att bidra till studiens reliabilitet samt validiteten i resultatet, och 
arbetet med att operationalisera frågeformulär med underbyggd forskning kom att bli mer 
betydelsefullt för resultatet. 

Frågeformuläret som låg till grund för studiens resultat skickades ut till 118 utexaminerade 
behandlingspedagoger samt till 42 st. förstaårseleverna vid programmet. 

5.1.1  Kvantitativ metod 

Denna studie bygger på en teori om att attityder påverkar beteenden och handlingar. Detta har 
kunnat mätas med hjälp av ett frågeformulär där svaren sen kunnat kvantifieras. Valet av den 
kvantitativa metoden i denna studie bygger delvis på chansen till fler svar och att kunna arbeta 
på ett större geografiskt område, på så sätt har ett mer nyanserat resultat skapats. Då attityder 
är svåra att mäta på grund av att de i hög grad är subjektiva är den kvantitativa metoden ett 
utmärkt redskap för att i, denna studies fall, fråga efter hur mycket 
behandlingspedagogutbildningen påverkat studenters attityd med en likertskala från 1-7 (Maio 
& Haddock, 2009, Sharma & Kanekar, 2007). Likertskalan mäter attityder inom ett specifikt 
område och i vilken grad. Detta är en av de mest använda mätteknikerna på området om 
attityder och passar på så sätt in på denna studie (Bryman, 2008). 

Den kvantitativa metoden beskrivs som en räknande forskningsstrategi där man räknar eller 
mäter frekvensen av något som sedan relateras till varandra. Kvantitativ metod lägger delvis 
vikt vid att den ska ha förankring i den verklighet som är objektiv och detta skapar i sin tur en 
form av validitet och reliabilitet till studien. Istället för att, som kvalitativa forskare tolka svar, 
så jobbar de kvantitativa med att mäta svaren. I den kvantitativa forskningen kan tre 
övergripande delar innefattas och det är den planerande fasen som kommer först och som 
inbegriper den stora delen av operationalisering, därefter följer insamlingen av data som sedan 
används för den tredje fasen, analysen (Bryman, 2008). 

Fördelen med en kvantitativ metod är att den genom statistiken utvecklar och förtydligar 
svaren som getts. I sammanhang där samhället påverkar människor är den kvantitativa 
metoden ett ypperligt redskap för att få ett tydligare svar på ibland komplexa frågor (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

5.1.2 Kritisk realism 

Bryman (2008) beskriver kritisk realism som en tudelad uppfattning där den ena delen 
innefattar att man observerar verkligheten utåt och den andra fokuserar på sociala skeenden 
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och fenomen. Hartman (2004) beskriver en primär och en sekundär infallsvinkel till den 
kritiska realismen. Individen uppfattar fenomen och ting ur två perspektiv, ett subjektivt och 
ett objektivt.  

En vidare förklaring som Bryman (2008) ger är att ett föremål eller beteende beskrivs av en 
norm eller samhällelig syn som vidaretolkas subjektivt av en individ. Det finns således en 
naturlig process som måste bearbetas i sociala kontexter för att nå sin fulla potential. Kritiken 
förklaras som uppriktighet för att hitta den ärliga realismen, som i detta fall är verkligheten ur 
ett världsligt perspektiv. Där är relationen till verkligheten, och begreppen människan skapar 
kring denna, viktiga. Utgångspunkten är vetenskapen, det som existerar och är det praktiska. 
Det som dock är viktigt att ytterligare förstå är att det som inte sker, det frånvarande, även är 
en aspekt av resultatet. I ursprunget till kritisk realism uttrycktes det en kedjereaktion som 
beskriver empirin, det faktiska och verkligheten. Det faktiska är i kritisk realism just det som 
sker eller inte sker, människan får en erfarenhet trots att fenomen eller ting inte uppenbaras. 

Kritisk realism är inte bara individualistisk utan ser på en helhet där krafter skapar strukturer, 
mekanismer och som i slutändan leder till händelser. Det handlar om att bryta ner världen till 
beståndsdelarna för att förstå dess verkan och regler (Danermark, Ekström, Jakobsen & 
Karlsson, 2003). Så även om många tycks ha en klar uppfattning av personen med 
missbruksproblematik, är det till exempel svårt att utvärdera dessa uppfattningar utan att ärligt 
undersöka vad det är som kretsar kring både individen och samhället (Bryman, 2008., Palm, 
2003). 

5.1.3  Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är kvantitativ och genom detta kommer delar av resultatet redovisas med hjälp av 
svar från frågeformulären. Det som är viktigt när det gäller frågeformulären är att förstå att 
trovärdigheten ibland kan vara svår att veta om frågeformulären inte är uppbyggd på ett 
adekvat sätt. Det får heller inte vara så att frågorna är vinklade för att få fram önskade resultat. 
I denna studie återfinns Forsmans (1997) utlägg för att säkerställa att studien gett ett sakenligt 
resultat. De ytterligare punkter som bör finnas med i en studie är grundläggande betydande 
delar är anonymitet, konfidentialitet, frivillighet och integritet. Avgränsningar till 
frågeställningen och omfattande men enkel information till försökspersonerna är ytterligare två 
saker som beaktats i studien. Det är ytterligare steg i de etiska ställningstaganden där 
Informationskravet, Nyttjandekravet, Konfidentialitetskravet och Samtyckeskravet ingår. Detta 
är en del av missivet och informationen kring frågeformuläret som respondenterna tagit del av 
innan (Bryman, 2008). Stor vikt har lagts på anonymiteten då programmet är litet och att 
försöka skapa en säkerhet kring försökspersonernas inre anonymitet i synnerhet. Frivilligt 
deltagande med chans att avsluta eller avbryta deltagandet, och omfattande informati I denna 
studie har både första års studenter och utexaminerade studenter givits omfattande information 
om två primära faktorer: frivilligt deltagande med chans att avsluta eller alternativ avbryta 
deltagandet. 

5.1.4 Instrument 

Där det har varit intressant att samla in material från utexaminerade studenter har 
frågeformulär använts. Frågeformuläret var webb- baserad och utformades i Google document 
för att sedan läggas ut på en internetlänk.   

Det bedömdes relevant att samla in data via enkät då förhoppningen var att få en tillräckligt 
hög svarsfrekvens och därmed ett tydligare resultat. Frågeformuläret underlättade också 
överföringen av insamlad data till både Microsoft Office Excel 2007 och SPSS.  
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Sammanlagt ställdes 35 frågor, baserade på den teori som valdes. Frågorna delades in i tre 
kluster, attityder, sociala normer och tro på den egna förmågan. Frågorna var graderade på en 
sjugradig likertskala då tidigare forskningsenkäter på området legat till grund för utformningen 
av denna studies frågeformulär (Palm, 2003., Bryman, 2008). Svaren gick från 1-7. 

1- Ingen påverkan 
2- Väldigt låg påverkan 
3- Låg påverkan 
4- Påverkan 
5- Hög påverkan 
6- Väldigt hög påverkan 
7- Total påverkan 

Innan frågeformuläret lades ut på länk genomfördes en pilotstudie med fyra studenter på 
programmet för att ha möjlighet att utveckla frågeformulärets utformning Syftet var också att 
kunna öka validitet och reliabilitet (Bryman, 2008). Resultatet blev två förtydligande till lika 
många frågor.  

För insamling av data som var relevant för förstaårsstudenter på behandlingspedagog- 
programmet användes även här ett frågeformulär. En annan utformning på frågorna användes 
men var baserade på samma sätt och lika till antalet som för de utexaminerade studenterna. 
Frågeformuläret var inte webb- baserad utan uppstencilerad för att delas ut vid en klassamling. 
Ingen pilotstudie utfördes på detta frågeformulär. 

Det faktum att frågeformulären har olika upplägg och utformning tål att uppmärksammas när 
resultaten tolkas. Frågeformuläret som de blivande behandlingspedagogerna i årskurs ett 
svarade på handlade om deras egen syn på fenomenen i förhållande till sig själva. De 
utexaminerade respondenterna svarade endast på den subjektivt upplevda påverkan under 
utbildningen och då i förhållande, utbildning – subjektiv upplevelse. 

5.1.5 Insamling 

Missivet som skickades ut till tidigare studenter återfinns som bilaga 3. Frågeformuläret som 
sammanställdes fick de utexaminerade studenterna ta del av genom att använda internetlänken 
de blev tilldelade i brevet. Frågeformuläret låg uppe från den 26/1-2013 till och med 25/2-2013 
och var tillgänglig 24 timmar om dygnet utan specifik inloggning för åtkomst. Alla frågor var 
obligatoriska och frågeformuläret kunde inte avslutas utan att alla frågor var ifyllda.  

Svaren skickades, sparades och uppdaterades per automatik i realtid i Google document där 
alla svaren efter utgången tid kunde överföras till SPSS för slutlig analys. Respondenterna 
hade under hela svarstiden möjlighet att kontakta studiens författare genom telefon samt e-post 
angående oklarheter.  

För årskurs ett samlades svar in genom att de relevanta frågeformulären stencilerades upp och 
via en lärare delades ut till klassen under ett föreläsningstillfälle. Frågeformuläret delades ut 
efter föreläsningen och lämnades in direkt på plats. Ingen specifik information gavs till läraren 
utan denne anlitades uteslutande för handräckning av frågeformuläret.  

5.1.6 Reliabilitet/ Validitet 

Studien har utgått från svaren från ett frågeformulär som har sammanställts och när det gäller 
reliabiliteten så finns det en ganska klar avgränsning på följande vis: intervjupersonerna som är 
utexaminerade från programmet och själva frågeformuläret i sig. Reliabilitet är ett mått på hur 
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överensstämmande och konsekvent personerna uppfattar frågorna i en typ av frågeformulär 
eller intervju. Validiteten är en faktor i ett snarlikt begrepp men som nu mäter den objektiva 
delen i frågorna som ställs. Sammantaget så blir summeringen att titta på ifall frågorna 
verkligen frågar det som är relevant och hur pålitliga svaren är (Bryman, 2008). I denna studie 
kom reliabiliteten och validiteten att stärkas genom att basera den på redan befintliga 
frågeformulär. Svarsfrekvensen är av betydande i studien och för reliabiliteten och ett högt 
antal svarande genererar ofta ett pålitligt resultat (Bryman, 2008, Hartman, 2004). 
Frågeformulärets struktur gör att intervjupersonerna svarar inom en viss ram och själva 
tolkningen av svaren behövs då inte likt ett kvalitativt sätt. Förhoppningen var att frågorna i 
formuläret följde en konsekvent linje, och att dem också var tydligt kopplade till reliabiliteten 
och validiteten för att få svar på det som faktiskt frågades om. 

5.1.7 Analysmetod 

Analysfasen är den del som gör resultatet framträdande genom olika analystekniker och sållar 
ut kärnan av insamlad data. Den analyserande delen kvantifierar det som svarats och därefter 
börjar sammanställningen av svaren. Dessa sätts i relation till varandra för att sedan skapa en 
lämplig sammanfattning för uppsatsens målgrupp, som ska ta del av resultatet. Som ytterligare 
ett steg i kvantifieringen kommer en tolkningsprocess av data som återges i en skriftlig form 
(Bryman, 2008). 

Resultatet presenteras främst med medianvärde. Medianen är mittmåttet som storleksmässigt 
ligger med lika många övre som undre tal. Medianen visar på var betoningen ligger, det ger en 
bild av vad de flesta svarat och kan ses som en generell faktor i förlängningen. För att sedan ge 
denna ytterligare validitet används ännu ett mått och det är spridningsmåttet, det visar på hur 
långt ifrån genomsnittet svaren ligger. Efter median och spridning säkerställts individualitet, 
och då används spridningsmått, således analyseras individuella värdet för varje svar. Detta vill 
alltså beskriva skillnaden i spridningen på ett mer noggrant sätt och ifall det finns en möjlighet 
att generalisera resultatet (Hartman, 2004). Utöver median kommer medelvärde att användas 
vid ett fåtal tillfällen där resultatet med fördel presenterades på detta sätt. Detta då det inte 
påträffades några höga siffror som skulle kunna göra resultatet missvisande. Medelvärdet är ett 
genomsnittligt värde av hela urvalet. 

För att analysera det insamlade svaren användes det statistiska analysprogrammet SPSS. För 
en vidare presentation av resultatet användes även Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft 
Office Word 2007. SPSS användes till denna studie för att programmet var kompatibelt med 
den typen av analys som initialt var relevant för resultatet. Det fanns även flera med bred 
kunskap om programmet kopplade till institutionen, på sikt skulle de underlätta analysarbetet 
med goda råd och snabb återkoppling. 

En primär univariat analys gjordes för att se varje variabel för sig. Detta skapade resultat som 
ställdes upp som stapeldiagram och cirkeldiagram. Även en bivariat analys gjordes på 
resultatet där delar av svaren korrelerades mot varandra för att påvisa en eventuell påverkan. 
För att kunna läsa av de insamlade svaren på korrekt sätt togs medianvärdet och 
spridningsmåttet. Då teorin bakom frågorna var uppbyggd i flera olika kluster korrelerades de 
utifrån varandra för att eventuellt hitta påverkan till beteendet.  

Även en bivariat analys gjordes i resultatet där delar av svaren korrelerades mot varandra för 
att påvisa en påverkan utifrån relaterande frågor. I en bivariat analys sambandskorreleras svar 
mot varandra för att se ifall ett fenomen påverkar ett annat i en längre utsträckning. En vanlig 
korrelation är om kön har ett samband på något fenomen. Detta är till exempel kopplat till 
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denna studie genom korrelationer mellan ålder och påverkan(Bryman, 2008, Djurfeldt, Larsson 
& Stjärnhagen, 2010). 

Gränsvärden för P-värdet sattes till 0.05 som övre gräns och resultat som understeg den övre 
gränsen var de som redovisades. Den undre gränsen var för p-värdet satt till 0,001.    

5.1.8 Urval 

Studiens syfte har bland annat riktat sig mot institutionen för pedagogik, psykologi och 
idrottsvetenskap och det har därför varit naturligt att vända sig dit för att hitta respondenter. 
Utexaminerade studenter från programmet med minst 1 år och högst 3 år som yrkesverksamma 
har kontaktats via brev. Minst 1 år för att få en distans till utbildningen och högst 3 år för att 
inte sträcka sig för långt och få en acceptabel reliabilitet. Totala utskick med missiv och 
enkätinformation räknades till 118 st. varav 29 besvarades. Det höga antalet av utskick är 
baserat på att det ofta blir bortfall när enkäter ska besvaras och att reliabiliteten stärks avsevärt 
med en hög svarsfrekvens (Bryman, 2002). Respondenterna har utexaminerats år 2011, 2010 
och 2009 och i dessa kullar har samtliga kontaktats, både kvinnor och män oavsett ålder, för att 
få en hög svarsfrekvens. Respondenterna har själv kunnat välja tidpunkt och plats för att fylla i 
enkäten då den har varit webb- baserad. 

Ytterligare respondenter från programmets första årskurs svarade på en uppstencilerade enkät. 
Detta för att dels införskaffa information för en eventuell vidare studie men främst för att titta 
på en nuvarande attitydsuppfattning baserad på utexaminerades enkät och studiens syfte. 
Viktigast var att respondenterna var knutna till programmet och årskurs 1. Enkäter inklusive 
missiv och information delades ut i slutet av en schemalagd föreläsning och genomfördes på 
plats. 36 enkäter delades ut och samtliga blev besvarade och insamlade.  

5.1.9 Sökstrategi 

Förförståelsen för ämnet var av låg karaktär och därav var litteraturen samt tidigare forskning 
av dignitet för studien. Initialt byggdes delar av studien upp kring Theory of planned behavior 
(TPB) och var utgångspunkt för att sedan expandera runt ämnet. 

Litteraturen som använts i denna studie har bland annat tillkommit genom att läsa 
referenslistor av publicerade uppsatser, med TPB som utgångspunkt, på Diva Lnu samt förslag 
av handledare. Vidare har tidigare ämnesspecifik litteraturs referenser studerats. Utöver dessa 
referenser har sökorden som följer förekommit samt deras engelska motsvarighet. 

Sökord: Attityd, missbruk, beroende, stigma, norm, stämpling, theory of planned behavior, 
missbruks historia, sjuksköterska + attityd, socialtjänst + attityd, grupprocess. 
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6. Resultat

Nedan presenteras resultaten bland de utexaminerade samt blivande behandlingspedagogerna. 
Resultatet presenteras både var för sig och i en jämförelse. I vissa fall presenteras också 
korrelationsberäkningar. Resultatet delas upp efter teorin om planerat beteende med 
grupperingarna Attityd, Social norm och Tro på den egna förmågan. Alla svar i båda 
frågeformulären går att finna i bilaga 4 och 5. Alla korrelationsberäkningar finnes i bilaga 6, 7 
och 8.
Under dessa tre kategorier visas median och spridningsmåttsberäkningar på ett antal 
kategorispecifika frågor. Utöver dessa påvisas också samband mellan den subjektivt upplevda 
betydelsen av utbildningens olika kluster i korrelation med resterande resultat.   

Antal i procent

32%

57% 

11% 

Låg påverkan

Normal påverkan

Hög påverkan

Figur 2: Sammanlagd skattning av utbildningens påverkan i medelvärde hos utexaminerade (n=29) 

Figur 2 visar de utexaminerade behandlingspedagogernas påverkan i sammanlagda kluster, 
med hjälp av medelvärde. Nio stycken respondenter hade svarat med medelmåttet 3,9 eller 
lägre på alla frågor i frågeformuläret. 16 respondenter svarade med medelmåtten ”normal 
påverkan”, dvs. 4- 4,9 och tre respondenter som svarade med hög påverkan, medelvärdet 5- 
5,9.  
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6.1 Attityd 

Tabell 2: Utexaminerade behandlingspedagoger. 
Påverkan av attityd, Utexaminerade (n=29). 

Din inställning till följande påståenden har påverkats 
under utbildningens gång. 

Påstående Median Spridning

Människors egen moral har 
en betydande betydelse för 
missbruks uppkomst 

4,0 1,975

Visst bruk utav narkotika är 
acceptabelt 

2,0 2,330

Personer med 
missbruksproblematik tar 
inte sitt ansvar i 
tillfrisknandeprocessen 

4,0 1,828

Alla personer med 
narkotikamissbruk behöver 
hjälp att sluta med droger 

3,0 3,741

Alla personer med 
missbruksproblematik bör 
sluta med droger 

5,0 3,677

Man bör alltid vara två när 
man gör hembesök hos en 
person med 
missbruksproblematik 

5,0 2,852

Personer som missbrukar 
narkotika bör få rättsliga 
påföljder 

4,0 3,091

Tabell 1: Blivande behandlingspedagoger. Attityd, 
förstaårselever (n=36). 

Hur väl stämmer följande påståenden in på din 
inställning. 

Påstående Median Spridning 

Människors egen moral har 
en betydande betydelse för 
missbruks uppkomst 

4,0 1,437

Visst bruk utav narkotika är 
acceptabelt 

2,0 3,057

Personer med 
missbruksproblematik tar 
inte sitt ansvar i 
tillfrisknandeprocessen 

3,0 1,197

Alla personer med 
narkotikamissbruk behöver 
hjälp att sluta med droger 

5,0 3,723

Alla personer med 
missbruksproblematik bör 
sluta med droger 

6,0 2,961

Man bör alltid vara två när 
man gör hembesök hos en 
person med 
missbruksproblematik 

5,0 3,159

Personer som missbrukar 
narkotika bör få rättsliga 
påföljder 

3,0 2,542

Tabell 1 och 2 presenterar ett urval av av de frågor som ställts i frågeformuläret (Alla frågor 
och svar presenteras i bilaga 4 och 5). Påverkan ses i följande påståenden: ”Människors egen 
moral har en betydande betydelse för missbruks uppkomst”, ”Personer med 
missbruksproblematik tar inte sitt ansvar i tillfrisknandeprocessen”, ”Alla personer med 
missbruksproblematik bör sluta med droger”, ”Man bör alltid vara två när man gör hembesök 
hos en person med missbruksproblematik” samt ”Personer som missbrukar narkotika bör få 
rättslig påföljd”. Svaren hos de utexaminerade överstiger en median på 4,0.  

Påståendet om ”visst bruk utav narkotika är acceptabelt” gick resultatet, bland de blivande 
behandlingspedagogerna, att utläsa med medianmåttet 2,0. De ansåg inte att bruk av narkotika 
var acceptabelt. Påverkan bland de utexaminerade utlästes med medianmåttet 2,0. 
Utbildningen bidrog inte till någon påverkan och attityden till bruk av narkotika var fortsatt 
negativ.  

Resultaten på påståendet ”alla personer med missbruksproblematik bör sluta med droger” 
visar att förstaårseleverna ansåg att detta stämde in på deras attityd med medianmåttet 6,0. De 
utexaminerades svar på påverkan av attityden var stark med en median på 5,0. Resultatet blev 
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att en klar påverkan av en tidigare stark attityd hade tagit plats. Bland årskurs 1s respondenter, 
på påståendet ”Alla personer med narkotikamissbruk behöver hjälp att sluta med droger” samt 
”Alla personer med missbruksproblematik bör sluta med droger” finns en korrelation (p>0,01) 
på 0,457 vilket visar att attityden till påståendena följer varandra. Av samma sort blev 
korrelationen på måttet av påverkan av dessa attityder bland de utexaminerade där 
korrelationen (p>0,05) blev 0,354.  

Påståendet ”människors egen moral har en betydande betydelse för missbruks uppkomst”, 
svarade tämligen enade respondenter i form av förstaårselever att attityden till frågan stämde, 
med en median på 4,0, emellertid alltså med en lägre grad av signifikans. De utexaminerade 
svarade på påverkan av attityden med en median på 4,0 och menar på att en påverkan är 
påvisbar. Den överstående frågan och frågan om ”personer som missbrukar bör få rättsliga 
påföljder” (där årskurs ett visade på en median på 3,0) fanns en korrelation med (p>0,001) 
signifikans på 0,536. Således påverkades inställningen till båda påståendena likvärdigt. 
Korrelationen blir ett förtydligande av omfattningen och riktningen (positiv eller negativ) av 
påverkan. Följaktligen har attityden till om personer bör få rättsliga påföljder påverkats till att 
stödja påståendet.  

Figur 3: Utgångsläget och påverkan hos båda grupper (n=29)(n=36) 
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Figur 4: Grad av påverkan i relation med ålder bland 
utexaminerade(n=29) 

Påverkan på attityden i helhet, 
i förhållande till ålder bland de 
utexaminerade behandlings-
pedagogerna följde ett tydligt 
mönster där huvuddelen av 
resultatet tydde på en påverkan 
på normalgraden. Den 
avvikelsen som emellertid 
uppenbarades var en aning 
högre grad av lägre påverkan 
hos personer under 30 år. 
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6.2 Subjektiv norm 
Tabell 4..  Median från utexaminerade 
behandlingspedagoger. Påverkan av attityd, 
Utexaminerade (n=29). 

Utbildningen har påverkat min syn på följande sociala 
normer. 

Påstående Median Spridning

Personer med 
missbruksproblematik har 
själva ansvaret för sitt 
tillfrisknande 

4,0 2,172

Missbruk är moraliskt 
oacceptabelt 

4,0 3,813

Personer med 
narkotikamissbruk har en 
svag karaktär/ moral 

2,0 3,135

Allt missbruk utav narkotika 
är destruktivt 

5,0 3,744

Rekreationellt bruk är 
oacceptabelt 

4,0 2,719

Det kan finnas fördelar med 
missbruk 

5,0 2,909

Tabell 3.  Median från blivande 
behandlingspedagoger. 
Social norm, förstaårselever (n=36) 

Hur väl stämmer följande sociala normer in på din 
syn 

Påstående Median Spridning 

Personer med 
missbruksproblematik har 
själva ansvaret för sitt 
tillfrisknande 

4,0 1,437

Missbruk är moraliskt 
oacceptabelt 

2,0 3,057

Personer med 
narkotikamissbruk har en 
svag karaktär/ moral 

3,0 1,197

Allt missbruk utav narkotika 
är destruktivt 

5,0 3,723

Rekreationellt bruk är 
oacceptabelt 

6,0 2,961

Det kan finnas fördelar med 
missbruk 

5,0 3,159

Resultatet av frågorna om de sociala normerna visade på ett medianmått av normalgraden av 
påverkan utifrån de utexaminerade. I relation till dessa resultat bör också tilläggas att måttet av 
påverkan aldrig översteg 5,0 i median vilket tyder på en påverkan av och i nederkant av 
normalgraden.  

De blivande behandlingspedagogerna svarade med ett generellt resultat av normalgraden. 
Dessa resultat i korrelation betyder en påverkan av synen på de sociala normerna, dock ej i 
någon större omfattning. 

Sambandet mellan frågorna ”Rekreationellt bruk är oacceptabelt” och ”Allt missbruk utav 
narkotika är destruktivt” hade en signifikans på p>0.01 med korrelationen 0,468 bland 
förstaårseleverna och 0,556 bland de utexaminerade. Resultatet visade en följsamhet i måttet 
av påverkan där frågorna har en likhet till varandras ursprung. Bland de utexaminerade följde 
också frågan ”Missbruk är moraliskt oacceptabelt” detta med korrelationen 0,473.  

Det som i resultatet skiljde sig var inställningen till frågan ”Det kan finnas fördelar med 
missbruk” där respondenterna i gruppen av blivande behandlingspedagoger svarade med ett 
medianmått på 5,0 vilket i sin tur förklarades med att inställningen till normen följde frågan. 
Det vill säga, respondenterna var positiva till frågan. Bland de utexaminerade följde sedan en 
låg påverkan vilket tydde på att inställningen kvarstod.  
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Diagrammet visade på 
förändringen i förhållande till 
ålder bland de utexaminerade. 
Åldern blir inte någon 
avgörande faktor då de följer 
varandra i förhållande till den 
sociala normen. Dock visade 
också pikarna i diagrammet på 
att förändringen låg på en 
normalgrad eller lite under i 
relation till påverkan. 

Figur 5: Grad av påverkan i relation med 
ålder bland utexaminerade(n=29) 
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6.3 Tro på egna förmågan 

Tabell 5.  Median från blivande 
behandlingspedagoger. Tron på egen förmåga, 
förstaårselever (n=36) 

Hur väl tror du att du hanterar följande fenomen 

Påstående Median Spridning 

narkotikapåverkade 
personer 

5,0 1,444 

Personer som agerar 
hotfullt 

4,5 2,066 

Ångestladdade personer 5,0 2,193 

Personer som försvarar sitt 
missbruk 

4,5 1,400 

Din egen klient är mer 
kunnig om missbruk än dig 

4,0 2,123 

Personer som behöver 
hjälp med sitt missbruk 

5,0 1,314 

Min förmåga att förstå 
bakomliggande orsaker till 
missbruk 

6,0 1,283 

Mina egna förutfattade 
meningar om missbruk 

5,0 1,029 

 Tabell 6.  Median från utexaminerade 
behandlingspedagoger. Påverkan av tron på den 
egna förmågan Utexaminerade (n=29) 

Utbildningen har förbättrat min förmåga att hantera 

Påstående Median Spridning

narkotikapåverkade 
personer 

5,0 1,507

Personer som agerar 
hotfullt 

5,0 2,278

Ångestladdade personer 5,0 2,123

Personer som försvarar sitt 
missbruk 

6,0 1,259

Min egen klient är mer 
kunnig om missbruk än dig 

4,0 3,357

Personer som behöver 
hjälp med sitt missbruk 

6,0 1,190

Min förmåga att förstå 
bakomliggande orsaker till 
missbruk 

6,0 1,167

Mina egna förutfattade 
meningar om missbruk 

5,0 2,643

Resultaten av frågorna kring tron på den egna förmågan är bland de blivande 
behandlingspedagogerna hög. Medianen når aldrig under 4,0 vilket visar en hög tro på den 
egna förmågan.  

Påståendet ”Min förmåga att förstå bakomliggande orsaker till missbruk” resulterade i ett 
medianmått på 6,0 vilket är mycket högt mått. Frågorna hur respondenterna skulle hantera 
”narkotikapåverkade personer” och ”personer som agerar hotfullt” fanns en korrelation 
(p>0,01) på 0,603.  

Frågan om ”personer som behöver hjälp med sitt missbruk” och ”personer som försvarar sitt 
missbruk” gick att finna en korrelation på 0,627. Utöver dessa korrelerades ”Mina egna 
förutfattade meningar” och ”Bakomliggande orsaker till missbruk” med signifikansen p>0,01 
och korrelationen 0,586. Summan blir således att respondenterna i årskurs ett hade en väldigt 
hög tro på den egna förmågan. 

Resultatet av påverkan hos de utexaminerade visade ett övergripande högt mått. Medianen låg 
i genomsnitt runt 5,0 och 6,0 vilket visar att tron på den egna förmågan förbättrades avsevärt 
under utbildningen. Med de blivande behandlingspedagogernas resultat i minne är detta 
resultat som pekar på en reviderad tro på den egna förmågan gentemot årskurs etts tidigt höga 
siffror.  
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Många av frågorna korrelerades med en hög signifikans. På frågorna hur respondenterna skulle 
hantera ”narkotikapåverkade personer” och ”personer som agerar hotfullt” fanns en 
korrelation (p>0,01) på 0,593. På frågan om ”personer som behöver hjälp med sitt missbruk” 
och ”personer som försvarar sitt missbruk” gick att finna en korrelation på 0,720. Utöver 
dessa korrelerades ”Mina egna förutfattade meningar” och ”Bakomliggande orsaker till 
missbruk” med signifikansen p>0,01 och korrelationen 0,628. 

Likvärdigt med klustren om Social 
norm och Attityd syntes ingen 
påtagligt skillnad på påverkan, 
åldersmässigt. Med detta går att 
konstatera att utbildningens arbete 
är funktionellt oavsett ålder hos de 
studerande. 

Figur 6: Grad av påverkan i relation  
med ålder bland utexaminerade(n=29) 

23



6.4 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningen är gjort utifrån syftet med denna studie, som var att undersöka om och i 
vilken grad utbildningen Pedagogik med inriktning ungdoms – och missbruksvård, verkar 
påverkande på sina studenters beteende gentemot personer med missbruksproblematik. 

Påverkan i korrelation med ålder visade inte någon signifikans under något kluster. Detta visar 
att ålder inte är en avgörande faktor för om en påverkan av beteendet ska ske eller inte. 

6.4.1 Attityd 

I klustret attityd påvisades klar påverkan på attityden i alla påståenden utom ”Visst bruk utav 
narkotika är acceptabelt” och ”Alla personer med narkotikamissbruk behöver hjälp att sluta 
med droger”. 

Påståendet om ”visst bruk utav narkotika är acceptabelt” blev resultatet att de blivande 
behandlingspedagogerna inte ansåg att bruk av narkotika var acceptabelt. Resultatet bland de 
utexaminerade visade inte någon påverkan och attityden till bruk av narkotika var fortsatt 
negativ.  

Resultaten på påståendet ”alla personer med missbruksproblematik bör sluta med droger” 
visar att förstaårseleverna ansåg att detta stämde in på deras attityd. De utexaminerades svar på 
påverkan av attityden var stark. Resultatet innebar att en klar påverkan på en tidigare stark 
attityd hade tagit plats. På påståendet om ”personer som missbrukar bör få rättsliga påföljder” 
har attityden till om personer bör få rättsliga påföljder påverkats till att stödja påståendet.  

6.4.2 Social norm 

Svaren från de blivande behandlingspedagogerna översteg aldrig 5,0 i median vilket tyder på 
en påverkan på och i nederkant av normalgraden. De blivande behandlingspedagogerna 
svarade med ett generellt resultat av normalgraden. Dessa resultat i korrelation betyder att en 
påverkan på synen på de sociala normerna skett, dock ej av någon större omfattning. 

På påståendet ”Det kan finnas fördelar med missbruk” svarade respondenterna i gruppen av 
blivande behandlingspedagoger att inställningen till normen följde frågan. Det vill säga, 
respondenterna var positiva till frågan. Bland de utexaminerade följde sedan en låg påverkan 
vilket tydde på att inställningen kvarstod.  

6.4.3 Tro på den egna förmågan 

Resultaten av frågorna kring tron på den egna förmågan bland de blivande 
behandlingspedagogerna påvisar att denna är hög. Medianen visar en hög tro på den egna 
förmågan.  

Resultatet av påverkan hos de utexaminerade visade ett övergripande högt mått vilket tyder på 
att tron på den egna förmågan förbättrades avsevärt under utbildningen. Med de blivande 
behandlingspedagogernas resultat i minne visar detta resultat en reviderad tro på den egna 
förmågan gentemot årskurs etts höga siffror.  
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7. Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka programmet Pedagogik med inriktning ungdoms – 
och missbruksvårds påverkan på studenters subjektiva beteende gentemot personer med 
missbruksproblematik. Utifrån syftet kommer diskussionsdelen att avhandla i vilken grad 
syftet blev besvarat i resultatdiskussion samt en metoddiskussion som belyser tillvägagångssätt 
och metodval.  

7.1 Metoddiskussion 

Valet av den kvantitativa metoden måste bedömas som adekvat då antalet respondenter 
behövde vara av ansenlig mängd för ett tillförlitligt resultat. Djupare intervjuer för studien 
hade krävt avsevärd tidsåtgång och var således inte aktuellt. Hade en kvalitativ studie 
genomförts, hade troligtvis attityderna haft en tydligare beskrivning då de i hög grad är 
subjektiva, men ett generellt resultat hade då varit tvivelaktigt i ett resultat. Valet av kvantitet 
före kvalitet berör området av nära koppling till programmet, studenterna är av majoritet för en 
utvärdering och faktiskt bevisning för att utbildningen skapar en eventuell påverkan.   

Initialt konstaterades att valet av instrument var adekvat men att skalnivåerna som användes 
kunnat förtydligas och kodats redan före utskick. Således blev resultatet redovisat med hjälp av 
median istället för medelvärde och det komplicerade avläsningen. En alldeles för liten respekt 
för den tidskrävande operationaliseringen samt svag inläsning kring analysprogrammet SPSS 
betydelse för resultatet var avgörande för den slutgiltiga redovisningen. Utformningen av 
frågorna som grundar sig på de tre klustren i teorin, attityd, sociala normer och tron på den 
egna förmågan passade väl in i studien. Utifrån detta konstaterades att en allt för snabb 
sammansättning av frågeformuläret samt svag inläsning skulle beaktats i högre grad.  

Att samla in resultat från förstaårsstudenter var av sekundärt intresse från början och var inte 
tänkt att vara en del av studiens resultat. Svaren skulle sparas och ligga till grund för en senare 
likvärdig studie men då med utgångsdata som på ett enklare sätt skulle kunna påvisa en 
eventuell påverkan. Detta var också en av orsakerna till de tillfredsställande faktorerna kring 
frågorna, då i första hand till utexaminerade studenter, eftersom det ändock påvisats ett resultat 
i avsaknad av ett föreresultat.  

Insamling av svaren från de utexaminerade studenterna skedde med hjälp av att 
frågeformuläret var webb- baserad. Detta underlättade överföringen av data till SPSS, 
Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office Word 2007 genom enkla kortkommandon i 
programmen. En svaghet var att frågorna inte på något sätt numrerats eller markerats utifrån 
varje respondent och där av var det svårt att uttyda vem som svarat. Detta medförde att inga 
påminnelser skickades ut till respondenter som inte svarat. Att svarsfrekvensen på 29 svarande 
utexaminerade studenter av 118 förfrågningar visar tydligt att det skulle kunna ha samlats in 
fler svar ifrån denna grupp.  

Från förstaårsstudenterna var svarsfrekvensen högre då uppstencilerade frågeformuläret via en 
lärare skickades ut till ett föreläsningstillfälle där klassen var samlad. 

Urvalet för de utexaminerade studenterna var passande då det sträckte sig från 1 år efter 
examen som minst och som längts till 3 år efter examen. Detta för att få en distans till 
utbildningen men att inte komma för långt bort i tiden. Primärt var urvalet riktat mot 
utexaminerade studenter år 2011 samt 2010, men i nära anslutning till utskicket så bestämdes 
att ytterligare en årgång, 2009, skulle läggas till för att få en högre svarsfrekvens. Detta visade 
sig vara gynnsamt då svarsfrekvensen i slutändan likväl blev svag.  
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Resultatet i detta segment diskuteras utifrån varje del i studiens teori som var The theory of 
planned behavior. De tre delarna var attityder, sociala normer och tron på den egna förmågan. 
Utöver detta diskuteras implikationerna av det sammanlagda resultatet i ett slutavsnitt om 
beteende. 

Den största svårigheten i analysen av svaren var bristen i kodningen. Att inte ha läst inte in sig 
på instrumenten i den utsträckningen som det var tänkt från början skapade en skev ingång till 
studien. Avsaknaden av inläsningen berodde bland annat på en alltför optimistisk tidsplan. 
Tyvärr uppdagades detta först när enkätsvaren skulle analyseras och vid det tillfället var tiden 
knapp för en nyrevision. Här kan konstateras att starten skedde i fel ända av studien men har i 
slutet tillgodogjorts relevant litteratur till skillnad mot början. 

Resultatets analysredovisning bygger på ett medianvärde samt ett spridningsmått. Detta 
avviker dock från den ursprungliga tanken som riktade in sig på ett mer lättillgängligt 
medelvärde, men gick om intet då skalan tillhörande frågorna inte matchade. 

Bortfallet för de utexaminerade studenterna i studien räknades till 75 %. Vad som orsakar 
bortfall är subjektiva aspekter för respondenten där till exempel tid och intresse är 
avgörande(Bryman, 2008). 

Mer intressant är dock att förstå respondentens subjektiva förförståelse ur ett bredare 
perspektiv då detta kan påverka resultatet i flera riktningar. Studien redovisar i flera fall svar 
som uppvisar en relativt låg påverkan av programmet och då skulle en förförståelse bidra till 
att programmet inte påverkat studenten nämnvärt. 

Vidare finns även tanken om att frågorna i frågeformuläret uppfattats på fel sätt och resulterat i 
att respondenterna inte svarat på vad som egentligen efterfrågats. Det fanns i frågeformuläret 
endast två frågor med förtydliganden och då en bit in i formuläret vilket kan ha skapat en 
förvirring hos respondenten. Även tre av de utexaminerade respondenterna hade i 
kommentarsfältet angett att de känt sig förvirrade över vad de egentligen svarade på. 

För studiens resultat spelade det in att förtydliganden kring vad respondenterna skulle svara på 
var allt för få samt att förförståelsen skulle ha tagits med i beräkningarna. Specifikt 
respondenternas förförståelse hade till frågeformuläret skapat en tydligare utformning för 
frågorna samt vikten av den subjektiva uppfattningen. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Attityd 

Attityderna för förstaårselever påvisar en negativ attityd gentemot missbruk och personer med 
missbruksproblematik. Detta kan härledas till liknande resultat som Palm(2003) påvisade, där 
vederbörande hittat en liknande attityd hos personal inom beroendevård i Stockholmsregionen 
men också generellt över populationen genom tiderna. Påståendet om alla personer med 
narkotikamissbruk behöver hjälp att sluta med droger visar ett svar som ligger över medianen. 
Detta tolkas som att förstaårseleverna inte tror på människans egen förmåga utan att 
professionella behövs för att en tillfrisknandeprocess ska vara möjlig. Det kan också tolkas 
som att de ser att narkotikan är allt för stark i förhållande till människans egen kraft. Korrelerar 
man nämnda fråga med frågan om alla personer med narkotikaproblematik bör sluta med 
droger finner vi ett signifikant samband. Detta är enligt Richmond (2003) och Socialstyrelsen 
(2007) en likvärdig inställning jämfört med den övriga populationen. 
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Bland de utexaminerade påvisas en övergripande påverkan på attityden, detta till det positiva. 
På frågorna som berör moral där förstaårseleverna hade en allmän generell negativ inställning, 
ses här en påverkan hos de utexaminerade. Medianmåttet visar en fyra och även om det inte 
ligger i en högre överkant bevisar det ändå en påverkan till det positiva. Kelleher (2007) och 
Howard & Chung (2000) beskriver att en påverkan i bland annat attityden hos den 
professionella är viktig för att en klientkontakt ska mynna ut i ett positivt resultat. Jenner 
(1992) beskriver en liknande process där den förändrade attityden samt en positiv kognitiv 
process har tagit form är avgörande för klienten. Inom pedagogiken beskrivs ofta denna 
process rörande attityden mot klienten som pygmalioneffekten där ett positivt bemötande och 
tänkande mot en klient skapar ett positivt resultat. Trots att den moraliserande attityden 
påverkats till det positiva mot missbruk och personer med missbruksproblemtik, går det att 
tolka att de utexaminerade behandlingspedagogernas attityd kring narkotika fortfarande är 
avståndstagande och följer därmed den juridiska praxisen (Socialstyrelsen, 2007). 

7.2.2 Social norm   

Förstaårseleverna i detta kluster visar ett resultat av en mer genomsnittlig nivå. Frågorna om 
moral påvisar återigen att förstaårseleverna har en relativt negativ syn. Om frågan missbruk är 
moraliskt oacceptabelt har de svarat med ett medianmått på fyra. Vidare kan det på frågan i 
föregående segment om människors egen moral har en betydande betydelse för missbruks 
uppkomst ses att även den genererat en fyra. Båda frågorna går i varandra och det visar att 
respondenterna fortsatt har en negativ syn på moralen kring missbruk. På frågan om missbruk 
är moraliskt oacceptabelt visar den på 4,0 i median medans spridningsmåttet på 3,5 indikerar 
att de är okonsekventa i sina svar. Återigen kan resultatet knytas till Palm (2003), Richmond 
(2003) samt Socialstyrelsen (2007) som visat på negativa resultat om den övriga populationen 
samt personal inom behandlingsvård. Överlag ligger förstaårseleverna i denna del om sociala 
normer på ett lite högre spridningsmått som indikerar att de inte är eniga. Dock visar frågorna 
om Allt missbruk utav narkotika är destruktivt samt det kan finnas fördelar med missbruk ett 
medianmått på tre vilket här säger att de ställer sig negativt till droger. 

Bland de utexaminerade studenterna kan man på samma frågor se ett svar på fem i 
medianmåttet. De upplever en tydlig påverkan under utbildningstiden. Överlag kan det i de 
utexaminerades svar ses en påverkan men att spridningsmåtten ligger högt. Detta kan förklaras 
med att avvikelser kan förekomma på grund av olika personligheter hos individer i 
undersökningar och vilka typer av beteenden som undersöks (Sharma & Kanekar, 2007). 
Företeelser som också bidrar till avvikelser eller svårtolkade svar kan vara att de externa 
faktorerna är för många samt attityden har en felriktning där den inte ligger i individens 
intresse eller gör denne självmedveten (Bohner & Wänke, 2002, Maio & Haddock, 2009, 
Myers, 2006). 

Vad som kan ligga till grund för påverkan kan härledas till Nordenmark & Rosén (2008) samt 
Bohner & Wänke (2002) som beskriver normer som en social handling som blivit normal eller 
normaliserats och att det finns en strävan mot att vara delaktig i denna. Imsen (2006) beskriver 
det som en form av grupptryck där gruppen uttrycker något specifikt där ett deltagande skapar 
en trygghetskänsla. Bunkholdt (2004), Bohner & Wänke, (2002) samt Svedberg (2007) visar 
på en liknande företeelse som beskriver att varje grupp skapar egna normer utifrån dess olika 
deltagare.   
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7.2.3 Tron på den egna förmågan 

Förstaårsstudenter har en hög tro på den egna förmågan. Flera av svaren visar på en hög 
median och påståendet om Min förmåga att förstå bakomliggande orsaker till missbruk blev 
medianmåttet en sexa som indikerar en hög tro på sig själv. Svaren var överraskande eftersom 
de indikerar på en överdriven självsäkerhet gentemot tron på hanteringen av den 
komplexa problematiken som är missbruk. En nonchalans mot problemets mångfacetterade 
natur gick alltså att tyda i majoriteten av deras svar. Fenomenet går också att förklara utifrån 
Dunning- Kruger effekten som förklarar en överdriven tro på sig själv i ett initialläge vid 
starten av en ny utbildning. Detta för att sedan bli en mer realitetsanpassad tro på sig själv 
(Pavel, Robertson & Harrison 2012). Förhoppningarna ligger här också till det som sägs om 
beteende påverkan och hur de lättare kan läsas av när mindre faktorer är bidragande. Ses 
utbildningen och dess olika kurser som externa faktorer kan det antas att beteendet blir ett 
annat i slutändan då de skulle anses som flera olika omständigheter (Bohner & Wänke, 2002, 
Maio & Haddock, 2009, Myers, 2006). Till detta kan Holms (2001) utlägg om den 
professionellas förhållningssätt visa på att en mängd olika faktorer spelar in för att bygga ut 
den kognitiva och praktiska delen hos behandlaren. Bland annat nämns utbildning som en av 
de bidragande faktorerna. 

De utexaminerade visade på en påverkan på tron på den egna förmågan. Trots de höga svaren 
från förstaårsstudenterna visade de utexaminerades svar på en stor påverkan i slutändan. På 
korrelationen mellan påståendena om narkotikapåverkade personer och personer som agerar 
hotfullt, personer som behöver hjälp med sitt missbruk och personer som försvarar 
sitt missbruk samt mina egna förutfattade meningar och Bakomliggande orsaker till 
missbruk, visar detta ett korrelationsvärde som ligger över 0,5 hos varje korrelation. Detta 
visar på att både självkännedom och erfarenheten spelar in för att en påverkan ska ta plats 
gällande området tron på den egna förmågan. Trots svaren som indikerar en hög påverkan 
visar dock påståendet om Min klient med missbruksproblematik är mer kunnig om droger än 
mig på ett högt spridningsmått. Sharma & Kanekar (2007) skriver att resultaten kan skilja sig 
åt då varje person är unik. Varje person upplever följaktligen saker olika och om 
utgångspunkten är frågan om kunnandet kring droger är det i detta fall relevant att titta på 
kursprogrammet (Linnéuniversitetet, 2011b). Här beskrivs en kurs om drogkunskap som för 
vissa kan räcka för att känna att tron på den egna förmågan stärkts men för andra kan det 
behövas en mer utförligare kurs. 

Frågorna ”Mina egna förutfattade meningar” och ”Bakomliggande orsaker till missbruk” 
korrelerades, med signifikansen p>0,01, med 0,628. Dessa frågor följde de signifikanta 
korrelationerna som fanns bland årskurs ett och visar på ett tydligt samband mellan 
självkännedom och erfarenhet. 

7.3 Slutsats och Implikationer av de samlade faktorerna 

Den samlade bilden av resultaten visade på en klar påverkan i alla de tre kluster som 
undersöktes. Konsekvenserna av en sådan förändrande bild beskriver enligt Theory of planned 
behavior en påverkan på beteendet. Av begreppen missbruk och personer med 
missbruksproblematik går det således att se denna påverkan som en förbättring i beteendet 
gentemot klienter med denna sorts problematik. Beteendet tyder på en ökad självinsikt samt 
ökad kunskap om fenomenen. Utbildningen tyder då på att bidra till en nyanserad, och i 
relation med bakgrunden, bättre förhållningssätt gentemot klienten än den generella bilden 
som missbruksvården tycks stå för. Följaktligen uppfyller utbildningen den vilja att förbättra 
studentens relationella kompetens och förmåga till empati som den står för. 
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Utifrån teorin om planerat beteende blir tron på den egna förmågan i sammanhanget viktigt då 
det enligt teorin är den enda faktorn som kan leda direkt till ett beteende. Resultatet visar en 
övertro utifrån de blivande behandlingspedagogernas svar. Denna övertro kan förklaras som 
resultatdiskussionen beskriver det, en överdriven självsäkerhet gentemot tron på hanteringen 
av den komplexa problematiken som är missbruk samt en nonchalans mot problemets 
mångfacetterade natur gick alltså att tyda i majoriteten av deras svar. Denna förklaring visade 
på hur viktig frågan blir att inom utbildningen, trots den höga graden av påverkan och 
nyansering av problematiken hos de utexaminerade, tydliggöra vikten av problematikens 
komplexitet. Detta då övertron i sig kan leda till ett beteende gentemot klienter som ej grundar 
sig i kunskap eller nyanserat tankesätt.

Det som likväl måste diskuteras är det mått av påverkan figur 2 visade på. Av de 29 
respondenter som stod för resultatet för de utexaminerade behandlingspedagogerna var det nio 
stycken som inte nådde upp till en påverkan på mer än 3,9 i median. Detta är en väldigt låg 
påverkan i förhållande till resterande grupp. Varför denna grupp inte anser sig ha nått denna 
påverkan går inte av resultatet att utläsa och skulle således behöva ytterligare forskning för att 
förklaras. Vad som dock kan sägas är att det är en grupp som institutionen bör lägga extra 
resurser på för att uppnå ett bättre resultat i arbetet med att påverka. Detta för att programmet 
ska frambringa än bättre och mer, i relation till behandling, effektiva representanter, inom den 
moraliserande och konträra missbruksvård som så väl tycks behöva denna omställning. 

. 

29



8. Referenser
Anupam, Jena, & Goldman, Dana (2011) Growing Internet Use May Help Explain The Rise In 

Prescription Drug Abuse In The United States. Health Affairs; 2011 June, (30:6), 
1192-1199 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational behaviour and human 
decision processes, 50. 179-211. University of Massachusetts att Amhurst.  

American psychiatric association (2010) DSM-5 Proposed Revisions Include New Category of 
Addiction and Related Disorders. Hämtat 2013-02-08 
http://www.dsm5.org/Newsroom/Documents/Addiction%20release%20FINAL%
202.05.pdf 

Berger, M. Wagner, T.H. Baker, L.C. (2005) Internet use and stigmatized illness  Social 
Science & Medicine, 61 pp. 1821–1827 

Blomquist, Jan (1999) Inte bara behandling; vägar ut ur alkoholmissbruket. Vaxholm: Bjurner 
& Bruno 

Bohner, Gerd., Wänke, Michaela (2002) Attitudes and attitude change. Cornwall: International 
Ltd 

BRÅ, Brottsförebyggande rådet (2010) Statistik brott 2010: 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Samman 
Hämtat: 2013-02-25 

Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Bunkholdt, V. (2004). Psykologi. Lund: Studentlitteratur 

Butters, Jennifer E. (2004). The impact of peers and social disapproval on high-risk cannabis 
use: Gender differences and implications for drug education. Drugs: education, 
prevention and policy, 11:5, 381-390. 

Clutterbuck, Ruth (2009) Exploring the attitudes of staff working within mental health settings 
toward clients who use cannabis. Drugs: Education, Prevention & Policy; 2009 
Aug, 16(4): 311-327 

Courtwright, David T (2003) Drogernas Historia. Avesta: Svenska tryckcentralen 

Danermark, Berth., Ekström, Mats., Jakobsen, Liselotte., Karlsson, Jan Ch (2003) Att förklara 
samhället, Lund: Studentlitteratur AB 

Djurfeldt, Göran., Larsson, Rolf., Stjärnhagen, Ola (2010) Statistisk Verktygslåda – 
Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.  Lund: 
Studentlitteratur AB 

Dunning, David (2011) The Dunning-Kruger effect: On being ignorant of one’s own 
ignorance. ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY; 
2011, 44 p247-p296. 

Fiske, Susan T., Gilbert, Daniel T., Lindzey, Gardner (2010) Attitudes. Chapter 10. Banaji, 
Mahzarin R & Heiphetz, Larisa. Handbook of social psychology, 353- 382. New 
Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Forsman, Birgitta (1997) Forskningsetik, en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB 

30 



Goffman, Erving. (2001): Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts 
Förlag. 

Grahn, Kristian (2003) Ringa narkotikabrott- eget bruk och innehav för eget bruk av 
narkotika. Juridiska fakulteten, Lunds universitet 

Maio, Gregory R., Haddock, Geoffrey (2009) The psychology of attitudes and attitude change. 
Cornwall: International Ltd 

Hathway, Andrew D., Comeau, Natalie C & Erickson, Patricia G (2011). Cannabis 
normalization and stigma: Contemporary practices of moral regulation. 
Criminology and Criminal Justice, 11: 5, 451-469. 

Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori. Polen: Pozkal 

Holm, Ulla (2001) Empati och professionellt förhållningssätt, behandlarrollen I 
missbruksvården. Statens institutionsstyrelse forskningsrapport nr 3: 2001, 
Västervik: AB C O Ekblad & Co 

Howard, Matthew Owen & Chung, Sulki S. (2000) Nurses' Attitudes toward Substance 
Misusers. I. Surveys.  Substance Use & Misuse, 2000 (35:3) 347-365 

Hydén, H. (2002). Normvetenskap. Lund: Sociologiska institutionen, Universitetet.  

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld: Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 
Studentlitteratur.  

Jenner, Håkan (1992) Pygmalion i missbruksvården, om förväntningar mellan behandlare och 
klient. Lund: Studentlitteratur 

Jerre, Kristina & Tham, Henrik (2010) Svenskarnas syn på straff, Rapport 2010:1, 
Kriminologiska institutionens rapportserie. Kriminologiska institutionen: 
Stockholms universitet 

Justitiedepartementet (2006) Narkotikastrafflagen (1968:64). Hämtat 2013-02-26: 
http://62.95.69.15/cgibin/thw?${APPL}=SFST&${BASE}=SFST&${THWIDS}
= 0.27/1362411027_3900&${HTML}=sfst_dok&$ TRIPSHOW}=format 
=THW&${THWURLSAVE}=27/1362411027_3900 

Järvinen, Margaretha & Demant, Jakob. (2011). The normalisation of cannabis use among 
young people: Symbolic boundry work in focus groups. Healt, Risk & Society, 
13:2, 165-182. 

Kelleher. Sean, (2007) Health care professionals’ knowledge and attitudes regarding 
substance use and substance users. Hämtat 2012-12-14: 
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.aaen.2007.05.005 

Levine H.G. (1978) The discovery of addiction: Changing conceptions in habitual 
drunkenness in. America. J stud Alcohol 1978. (39:1) 143-174 

Link, B., Cullen, F., Mirotznik, J., & Struening, E. (1992). The consequences of stigma for 
persons with mental illness: Evidence from the social sciences. In P. Fink, & A. 
Tasman (Eds.), Stigma and mental illness. Washington, DC: American 
Psychiatric Press Inc 

Linnéuniversitetet, (2011a), Programbeskrivning, Ungdoms- och missbruksvård, 180 
högskolepoäng. Hämtat 2013-02-28: http://lnu.se/utbildning/program/SGUMV 

31



Linnéuniversitetet, (2011b). Informationsbroschyr för programmet Ungdoms- och 
missbruksvård, 180 högskolepoäng. Hämtat 2012-12-20: 
http://lnu.se/polopoly_fs/1.35707!behandlingspedagog.pdf 

Marcellus M. (2007) Looking Back and Thinking Ahead about Substance Misuse: Fifty Years 
of Practice in the Canadian Nurse. J Addict Nurs 2007 (18:3) 123-129. 

MINI- D (2002) Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR, Danderyd: Pilgrim Press 

Nordenmark, Love & Rosén, Maria (2008) Lika värde, lika villkor? – Arbete mot 

diskriminering i förskola och skola. Liber AB: Stockholm 

David G. Myers (2006) Social psychology. New York : McGraw-Hill Higher Education 

Olofsson, P. Sjöström, B. (1993). Existens och sociala relationer. Lund: Studentlitteratur.  

Oskamp, Stuart (1977) Attitudes and opinions. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall 

Palm, Jessica (2003) Moraliskt, medicinskt och socialt problem Syn på alkohol- och 
drogproblem bland personal inom Stockholmsläns beroendevård. Nordisk 
Alkohol- & Narkotikatidskrift 2003;20(2-3)129-43’ 

Pavel, Samuel R., Robertson, Michael F., Harrison, Bryan T. (2012) The Dunning-
Kruger Effect and SIUC University's Aviation Students. Journal of Aviation 
Technology & Engineering; Oct 2011, (2:1), p125-129. 

Sharma, Manoj., Kanekar, Amar (2007) Theory of Reasoned Action & Theory of Planned 
Behavior in Alcohol and Drug Education. Journal of alcohol and drug education, 
PP 3-7 

Svensson, Ingemar (1994) Flexibelt lärande – studie av modifierad distansutbildning för 
missbrukarvård/behandling. Uppsala universitet: Reprocentralen HSC 

Sveriges rikes lag (2012). Narkotikastrafflagen. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

SOU 1987:22, SOSFS  1997:6 Socialstyrelsens allmänna råd; Tillämpning av lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Hämtat 2012-12-16: 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-6 

SOU 2011:6. Delbetänkande av Missbruksutredningen. Stockholm 2011.  Hämtat 2013-02-21: 
dspace.mah.se/dspace/.../SOU_2011_06.pdfwebb%20hela.pdf 

Socialstyrelsen (2007) Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vägledning för 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med 
missbruks- och beroendeproblem. Hämtat 2013-02-28: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8933/2007-102-
1_20071021_rev.pdf 

Svedberg, Lars (2007) Gruppsykologi. Lund : Studentlitteratur 

Turner, Stephen (2012).  Making the Tacit Explicit. Journal for the Theory of Social Behaviour, 
Vol. 42 Issue 4, p385 18p. 

Richmond, Iain C. Foster, John H (2003) Negative attitudes towards people with co-morbid 
mental health and substance misuse problems: An investigation of mental health 
professionals. Journal of Mental Health: 2003 Aug; 12(4): 393-403 

Rehn, N. (2004). Global Status Report: Alcohol Policy. Department of Mental Health and 
Substance Abuse. Geneva; World Health Organization. 

West, R. (2006). Theory of Addiction. Oxford, Blackwells. 

32 



Bilaga I 

Frågor som utgår från theory of planned behaviour. 

 (Tro på egna förmågan – TPB)  

”Utbildningen har förbättrat min förmåga att hantera” 

- Narkotikapåverkade personer 
- Personer som agerar hotfullt 
- Personer som agerar med våld 
- Ångestladdade personer 
- Personer som försvarar sitt missbruk 
- Personer som behöver hjälp med sitt missbruk 
- Min klient med missbruksproblematik är mer kunnig om droger än mig 
- Mina egna förutfattade meningar angående missbruk 

”Utbildningen har förbättrat min förmåga att förstå” 

- Bakomliggande orsaker till missbruk 
- Mina egna förutfattade meningar angående missbruk 

 (Sociala normer – TPB) 

”Utbildningen har förändrat min syn på följande sociala normer” 

- Personer med missbruksproblematik bär själva ansvaret för sitt missbruk 
- Personer med missbruksproblematik har själva ansvaret för sitt tillfrisknande 
- Missbruksproblematik är ärftligt 
- Missbruk är moraliskt oacceptabelt 
- Personer med narkotikamissbruk har en svag karaktär/moral 
- Missbruk är ett socialt problem snarare än ett medicinskt problem 
- Allt missbruk av narkotika är destruktivt 
- Rekreationellt bruk är oacceptabelt 
- Det kan finnas fördelar med missbruk 

 (Attityd gentemot beteende – TPB) 

”Din inställning till följande påståenden har förändrats under utbildningens gång?” 

- Människors egen moral har en betydande betydelse för missbruks uppkomst 
- Personer med missbruksproblematik tar inte sitt ansvar i tillfrisknandeprocessen 
- Visst bruk av narkotika är acceptabelt 
- Alla personer med narkotikamissbruk behöver hjälp med att sluta med droger 
- Alla personer med missbruksproblematik bör sluta med droger 
- Man bör alltid vara två när man gör hembesök hos en person med 

missbruksproblematik 
- Personer som missbrukar narkotika bör få rättsliga påföljder 
- Personer med missbruksproblematik försummar sitt fysiska välmående 
- Missbruk bör ses som en sjukdom snarare än ett socialt problem 



Bilaga II 

MISSIV 
Förfrågan till Behandlingspedagoger 
års 1 vid Linnéuniversitetet 

Du tillfrågas härmed att ingå som respondent för C- uppsatsresultat vid programmet för 
Pedagogik med inriktning ungdoms och missbruksvård, Institutionen för pedagogik, psykologi 
och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. 

Vi studerar Pedagogik med inriktning ungdoms och missbruksvårdsprogrammet och avhandlar 
just nu vår C- uppsats. Uppsatsen är en pedagogisk undersökning av Behandlingspedagogers 
attityder gentemot personer med missbruksproblematik. Syftet med denna studie är att utreda 
huruvida och i vilken grad utbildningen Pedagogik med inriktning ungdoms – och 
missbruksvård, påverkar sina studenters attityder gentemot personer med 
missbruksproblematik. 

Etiska riktlinjer 
Inom samhällsvetenskaplig forskning presenteras det utav vetenskapsrådet, etiska riktlinjer 
som bör följas. Denna studie bygger sina etiska överväganden på dessa riktlinjer och dessa ska 
också beskrivas för respondenter till studien. 

Informationskravet – Detta krav innebär att respondenter till studien skall vara 
införstådda på vilket syfte samt metod för datainsamling studien använder sig av. Du som 
respondent skall också vara införstådda på vilka vi är som gör studien, vilken utbildning vi går 
samt var du kan nå oss. Utöver denna information skall du som respondent också vara 
införstådd på att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbyta ditt 
deltagande för studien. 

Samtyckeskravet – Bygger på att allt ditt deltagande i denna studie sker med ditt 
samtycke. I detta fall avser vi ett formellt samtycke när du lämnar in enkäten. 

Konfidentialitetskravet – Innebär i denna studie att vi som forskare vet vilka 
respondenter som varit mål för undersökning. Dock kommer vi inte att kunna härleda ditt 
specifika svar till just dig. 

Nyttjandekravet – Bygger på att du som respondent är fulls införstådd till vad 
studien skall användas till samt veta om att du har möjlighet att ta del utav resultatet. 

Om du har några frågor kan du nå Olof på 0707-345696 och Daniel på 0704-882237. Tack för 
din medverkan 

Vi vill tillägga att din medverkan i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande. 

Olof von Schantz 
Daniel Nilausen 

Växjö, Linnéuniversitetet 
2013-02-06 

 



Kön:               Man             Kvinna 

Ålder            <20 
20-25             
26-30             
31-35             
36-40             
41> 

Är du aktiv inom någon verksamhet nu och i så fall vilken? 

 Ungdoms och/eller missbruksvård 

 Psykiatri 
 Kriminalvård 

 Socialtjänst 
 Migrationsverket 
 Skola & barnomsorg 

 Annan typ utav vårdrelaterad verksamhet (t.ex. hemtjänst, äldreomsorg) 

Om annat vänligen skriv här: ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Hur väl tror du att du hanterar följande fenomen, ringa in ditt svar

Narkotikapåverkade personer 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Personer som agerar hotfullt 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Personer som agerar med våld 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Ångestladdade personer 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Personer som försvarar sitt missbruk 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Din egen klient som är mer kunnig om missbruk än dig 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Personer som behöver hjälp med sitt missbruk 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Mina egna förutfattade meningar angående missbruk 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 

Hur väl tror du att du förstår följande fenomen, ringa in svar.



Bakomliggande orsaker till missbruk 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 
Mina egna förutfattade meningar om missbruk 
        1    2   3   4   5   6   7 
Dåligt Mycket bra 

Hur väl stämmer följande sociala normer in på din syn, ringa in svar.

Personer med missbruksproblematik bär själva ansvaret för missbruk 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Personer med missbruksproblematik har själva ansvaret för sitt tillfrisknande 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Missbruksproblematik är ärftligt 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Missbruk är moraliskt oacceptabelt 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Personer med narkotikamissbruk har en svag karaktär/moral 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Missbruk är ett socialt problem snarare än ett medicinskt problem 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Allt missbruk utav narkotika är destruktivt 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Rekreationellt bruk är oacceptabelt 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Det kan finnas fördelar med missbruk 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

Här skall du svara på hur väl din inställning till följande påståenden passar in, 
ringa in svar.

Människors egen moral har en betydande betydelse för missbruks uppkomst 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

Personer med missbruksproblematik tar inte sitt ansvar i tillfrisknandeprocessen 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

 



Visst bruk utav narkotika är acceptabelt 
         1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Alla personer med narkotikamissbruk behöver hjälp med att sluta med droger 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Alla personer med missbruksproblematik bör sluta med droger 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Man bör alltid vara två när man gör hembesök hos en person med 
missbruksproblematik 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Personer som missbrukar narkotika bör få rättsliga påföljder 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Personer med missbruksproblematik försummar sitt fysiska välmående 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 
Missbruk bör ses som en sjukdom snarare än ett socialt problem 
          1          2          3          4          5          6          7 
Stämmer inte alls Stämmer mycket väl 

Om du har frågor angående uppsatsen kan du skriva dem här, glöm ej att skriva med en email 
adress som vi kan nå dig på___________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Tack för din medverkan 



Bilaga III

MISSIV 

Förfrågan till Utexaminerade Behandlingspedagoger  

vid Linnéuniversitetet årskurs 2009, 2010 & 2011. 

Hej! 

Du tillfrågas härmed att ingå som respondent för C- uppsatsresultat vid programmet för 
Pedagogik med inriktning ungdoms och missbruksvård, Institutionen för pedagogik, psykologi 
och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. 

Vi studerar Pedagogik med inriktning ungdoms och missbruksvårdsprogrammet och avhandlar 
just nu vår C- uppsats. Uppsatsen är en pedagogisk undersökning av Behandlingspedagogers 
attityder gentemot personer med missbruksproblematik.  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida och i vilken grad utbildningen Pedagogik 
med inriktning ungdoms – och missbruksvård, påverkar sina studenters attityder gentemot 
personer med missbruksproblematik. Du ombeds att hjälpa oss med denna studie genom att 
svara på en webbaserad enkät med frågor som berör detta ämne.  

Denna förfrågan går ut till er som utexaminerades år 2009, 2010 och 2011, ca 100 personer. 
Det som vi ber er är att svara på en enkät som tar ca 10 minuter och som kommer finnas 
tillgänglig under tre veckor på en specifik webbadress. Du kan välja att hoppa över frågor och 
hela enkäten kommer inte att skickas in förens du trycker på knappen ”Skicka”. Vi vill tillägga 
att din medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande, du är också anonym i undersökningen. Om så önskas finns det möjlighet att ta del 
utav den färdiga studien, detta ber vi dig då att skriva i fältet för ”övriga frågor” och där också 
bifoga den e-mejl adress vi kan nå dig på. 

Den adress som du når enkäten på är: http://www.tinyurl.com/behandlingspedagog och den 
kommer att vara öppen för svar mellan 2013-01-26 kl 07.00 t.o.m. 2013-02-15 kl 12.00. Om 
du har några frågor kan du nå Olof på 0707-345696 och Daniel på 0704-882237.  

Din röst är viktig, Stort tack för din medverkan. 

Olof von Schantz  
Daniel Nilausen 

Växjö, Linnéuniversitetet
2013-01-25 

Handledare Anna-Maria Lindblom 
Kursansvariga: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

 



MISSIV  

Inom samhällsvetenskaplig forskning presenteras det utav vetenskapsrådet, etiska riktlinjer 
som bör följas. Denna studie bygger sina etiska överväganden på dessa riktlinjer och dessa ska 
också beskrivas för respondenter till studien. 

Informationskravet – Detta krav innebär att respondenter till studien skall vara införstådda på 
vilket syfte samt metod för datainsamling studien använder sig av. Du som respondent skall 
också vara införstådda på vilka vi är som gör studien, vilken utbildning vi går samt var du kan 
nå oss. Utöver denna information skall du som respondent också vara införstådd på att ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbyta ditt deltagande för studien. 

Samtyckeskravet – Bygger på att allt ditt deltagande i denna studie sker med ditt samtycke. I 
detta fall avser vi ett formellt samtycke när du i enkäten, skickar in ditt svar genom att trycka 
på knappen ”skicka”. 

Konfidentialitetskravet – Innebär i denna studie att vi som forskare vet vilka respondenter som 
varit mål för undersökning. Dock kommer vi inte att kunna härleda ditt specifika svar till just 
dig. 

Nyttjandekravet – Bygger på att du som respondent är fulls införstådd till vad studien skall 
användas till samt veta om att du har möjlighet att ta del utav resultatet. 

Olof von Schantz  
Daniel Nilausen 

Växjö, Linnéuniversitetet
2013-01-25 

Handledare Anna-Maria Lindblom 

Kursansvariga: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 



Behandlingspedagogers attityd till 
narkotikamissbruk 

Alla frågor i enkäten är obligatoriska, tryck på skicka när du fyllt i svaren. 
*Obligatorisk 
Kön * 

  Man 

  Kvinna 
Ålder * 

  20 - 25 

  26 - 30 

  31 - 35 

  36 - 40 

  41> 
Examensår * 

  2009 

  2010 

  2011 
I vilken verksamhet är du aktiv inom nu? * 

  ungdoms och/eller missbruksvård 

  Psykiatri 

  Kriminalvård 

  Socialtjänst 

  Migrationsverket 

  Skola & barnomsorg 

  Vidare studier 

  Annan typ utav vårdrelaterad verksamhet (t.ex. hemtjänst, äldreomsorg) 

  Annat 

Om annat, vad?

Utbildningen har förbättrat min förmåga att hantera... 

Narkotikapåverkade personer *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Personer som agerar hotfullt *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Personer som agerar med våld *

 



1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Ångestladdade personer *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Personer som försvarar sitt missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Personer som behöver hjälp med sitt missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Min klient med missbruksproblematik är mer kunnig om droger än mig *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Mina egna förutfattade meningar angående missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Utbildningen har förbättrat min förmåga att förstå... 

Bakomliggande orsaker till missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Mina egna förutfattade meningar angående missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Utbildningen har förändrat min syn på följande sociala normer 
Här ska förtydligas att det är förändringen vi vill att du svarar på och inte hur du själv ställer dig till 
påståendet. 

Personer med missbruksproblematik bär själva ansvaret för sitt missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl

Personer med missbruksproblematik har själva ansvaret för sitt tillfrisknande *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Missbruksproblematik är ärftligt *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Missbruk är moraliskt oacceptabelt *
1 2 3 4 5 6 7 



Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Personer med narkotikamissbruk har en svag karaktär/moral *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Missbruk är ett socialt problem snarare än ett medicinskt problem *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Allt missbruk utav narkotika är destruktivt *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Rekreationellt bruk är oacceptabelt *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Det kan finnas fördelar med missbruk *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Din inställning till följande påståenden har förändrats under 
utbildningens gång? 
OBS. Här svarar du på förändringen av din inställning under utbildningen och ej hur du faktiskt ställer 
dig till frågan. 

Människors egen moral har en betydande betydelse för missbruks uppkomst *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl

Personer med missbruksproblematik tar inte sitt ansvar i tillfrisknandeprocessen *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Visst bruk utav narkotika är acceptabelt *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl

Alla personer med narkotikamissbruk behöver hjälp med att sluta med droger *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Alla personer med missbruksproblematik bör sluta med droger *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl

Man bör alltid vara två när man gör hembesök hos en person med missbruksproblematik *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

 



Personer som missbrukar narkotika bör få rättsliga påföljder *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Personer med missbruksproblematik försummar sitt fysiska välmående *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Missbruk bör ses som en sjukdom snarare än ett socialt problem *
1 2 3 4 5 6 7 

Stämmer inte alls Stämmer mycket väl

Vilka faktorer i utbildningen har varit viktiga för förändringen av 
din professionella hållning? 

Här ska du rangordna de faktorer som varit viktigast för dig under utbildningen *Rangordna 1 - 5, där 1
har varit viktigast 

 1 2 3 4 5 

Skrivuppgifter 

Lärare 

Föreläsare 

Klasskamrater 

Praktik 

Praktikhandledare 

Möten med klienter 

Uppsatser 

Examination 

Föreläsningar 

Litteratur 

Seminarier 

Tack för din medverkan.Här finns möjlighet till kommentarer kring enkäten samt utrymme för 
eventuella kontaktuppgifter. 



Bilaga IV Alla svar från utexaminerade Behandlingspedagoger 

narkotikapåverkade 
personer 

Personer som agerar 
hotfullt 

Personer som agerar 
med våld 

Ångestladdade 
personer 

Personer som 
försvarar sitt 

missbruk 

Personer som behöver 
hjälp med sitt 

missbruk 

 Min klient med 
missbruksproblematik 

är mer kunnig om 
droger än mig 

Mina egna 
förutfattade 
meningar 
angående 
missbruk 

Bakomliggande 
orsaker till 
missbruk 

Valid 29 29 29 29 29 29 29 29 29N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 4,00 5,00 6,00

Variance 1,507 2,278 2,591 2,123 1,259 1,190 3,357 2,887 1,167

Range 4 6 6 6 3 3 6 6 5

Mina egna 
förutfattade 

meningar om 
missbruk 

Personer med 
missbruksproblematik 
bär själva ansvaret för 

sitt missbruk 

Personer med 
missbruksproblematik 

har hjälva ansvaret 
för sitt tillfrisknande 

Missbruksproblematik 
är ärftligt 

Missbruk är 
moraliskt 

oacceptabelt 

Personer med 
narkotikamissbruk 

har en svag 
karraktär/moral 

Missbruk är ett 
socialt problem 
snarare än ett 

medicinskt problem 

Allt 
missbruk 

utav 
narkotika 

är 
destruktivt 

Rekreationellt 
bruk är 

oacceptabelt 
29 29 29 29 29 29 29 29 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 2,00 5,00 5,00 4,00

2,643 2,320 2,172 2,680 3,813 3,135 2,180 3,744 2,719

6 6 6 6 6 6 5 6 6

Det kan finnas 
fördelar med 

missbruk 

Människors egen 
moral har en 

betydande betydelse 
för missbruks 

uppkomst 

Visst bruk utav 
narkotika är 
acceptabelt 

Personer med 
missbruksproblematik 

tar inte sitt ansvar i 
tillfrisknandeprocessen

Alla personer med 
narkotikamissbruk 
behöver hjälp att 
sluta med droger 

Alla personer med 
missbruksproblematik 
bör sluta med droger 

Man bör alltid vara 
två när man gör 

hembesök hos en 
person med 

missbruksproblematik

Personer 
som 

missbrukar 
narkotika 

bör få 
rättsliga 
påföljder 

Missbruk bör 
ses som en 
sjukdom 

snarare än ett 
socialt problem 

29 29 29 29 29 29 29 29 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00

2,909 1,975 2,330 1,828 3,741 3,677 2,852 3,091 1,663

6 5 6 6 6 6 6 6 5

 



Bilaga V Alla svar från blivande Behandlingspedagoger 

narkotikapåverkade 
personer 

Personer som agerar 
hotfullt 

Personer som agerar 
med våld 

Ångestladdade 
personer 

Personer som 
försvarar sitt 

missbruk 

Din egen klient är 
mer kunnig om 
missbruk än dig 

Personer som behöver 
hjälp med sitt 

missbruk 

Mina egna 
förutfattade 
meningar 
angående 
missbruk 

Bakomliggande 
orsaker till 
missbruk 

Valid 36 36 36 36 36 36 36 36 36N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5,00 4,50 3,50 5,00 4,50 4,00 5,00 5,00 6,00

Variance 1,444 2,066 2,193 2,193 1,400 2,123 1,314 1,507 1,283

Range 6 6 6 6 4 6 4 6 4

Mina egna 
förutfattade 

meningar om 
missbruk 

Personer med 
missbruksproblematik 
bär själva ansvaret för 

sitt missbruk 

Personer med 
missbruksproblematik 
har hjälva ansvaret för 

sitt tillfrisknande 
Missbruksproblematik 

är ärftligt 

Missbruk är 
moraliskt 

oacceptabelt 

Personer med 
narkotikamissbruk 

har en svag 
karraktär/moral 

Missbruk är ett 
socialt problem 
snarare än ett 

medicinskt problem 

Allt 
missbruk 

utav 
narkotika 

är 
destruktivt 

Rekreationellt 
bruk är 

oacceptabelt 
36 36 36 36 36 36 36 36 32

0 0 0 0 0 0 0 0 4

5,00 3,00 4,00 3,50 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00

1,029 1,113 2,637 1,723 3,521 1,114 1,057 2,197 1,548

4 4 6 5 6 4 4 6 6

Det kan finnas 
fördelar med 

missbruk 

Människors egen 
moral har en 

betydande betydelse 
för missbruks 

uppkomst 

Personer med 
missbruksproblematik 

tar inte sitt ansvar i 
tillfrisknandeprocessen

Visst bruk utav 
narkotika är 
acceptabelt 

Alla personer med 
narkotikamissbruk 
behöver hjälp att 
sluta med droger 

Alla personer med 
missbruksproblematik 
bör sluta med droger 

Man bör alltid vara 
två när man gör 

hembesök hos en 
person med 

missbruksproblematik

Personer 
som 

missbrukar 
narkotika 

bör få 
rättsliga 
påföljder 

Missbruk bör 
ses som en 
sjukdom 

snarare än ett 
socialt problem 

36 36 36 36 36 36 36 36 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,00 4,00 3,00 2,00 5,00 6,00 5,00 3,00 4,50

1,933 1,437 1,197 3,057 3,723 2,961 3,159 2,542 2,136

5 4 4 6 6 6 6 6 5

 



Bilaga VI. Alla korrelationsberäkningar för tro på den egna förmågan.

N= 29.  
Spearman’s rho 
** Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 

narkotikapåver
kade personer 

Personer som 
agerar hotfullt 

Personer 
som agerar 
med våld 

Ångestla
ddade 

personer

Personer som 
försvarar sitt 

missbruk 

Personer som 
behöver hjälp 

med sitt 
missbruk 

 Min klient med 
missbruksprobl
ematik är mer 

kunnig om 
droger än mig 

Mina egna 
förutfattade 
meningar 
angående 
missbruk 

Bakomliggande 
orsaker till 
missbruk 

Mina egna 
förutfattade 
meningar 

om 
missbruk 

** ** **Correlation 
Coefficient 

1,000 ,593 ,584 ,492 ,223 ,250 -,023 ,195 ,087 ,315narkotikapåv
erkade 
personer 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,007 ,246 ,190 ,907 ,312 ,653 ,096
** ** **Correlation 

Coefficient 
,593 1,000 ,936 ,706 ,276 ,025 -,137 ,170 ,171 ,246Personer 

som agerar 
hotfullt 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,148 ,897 ,478 ,378 ,374 ,197

** ** **Correlation 
Coefficient 

,584 ,936 1,000 ,731 ,343 ,117 -,097 ,280 ,106 ,239Personer 
som agerar 
med våld 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,068 ,545 ,615 ,141 ,584 ,212

** ** ** **Correlation 
Coefficient 

,492 ,706 ,731 1,000 ,557 ,309 -,147 ,053 ,045 ,071Ångestladdad
e personer 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,000 ,002 ,103 ,446 ,785 ,817 ,713

** **Correlation 
Coefficient 

,223 ,276 ,343 ,557 1,000 ,720 -,017 ,206 ,084 -,081Personer 
som försvarar 
sitt missbruk 

Sig. (2-tailed) ,246 ,148 ,068 ,002 ,000 ,928 ,283 ,666 ,677



**Correlation 
Coefficient 

,250 ,025 ,117 ,309 ,720 1,000 ,121 ,084 -,035 -,034Personer 
som behöver 
hjälp med sitt 
missbruk 

Sig. (2-tailed) ,190 ,897 ,545 ,103 ,000 ,533 ,664 ,856 ,860

Correlation 
Coefficient 

-,023 -,137 -,097 -,147 -,017 ,121 1,000 ,010 -,007 ,070 Min klient 
med 
missbrukspro
blematik är 
mer kunnig 
om droger än 
mig 

Sig. (2-tailed) ,907 ,478 ,615 ,446 ,928 ,533 ,959 ,971 ,717

** **Correlation 
Coefficient 

,195 ,170 ,280 ,053 ,206 ,084 ,010 1,000 ,472 ,537Mina egna 
förutfattade 
meningar 
angående 
missbruk 

Sig. (2-tailed) ,312 ,378 ,141 ,785 ,283 ,664 ,959 ,010 ,003

** **Correlation 
Coefficient 

,087 ,171 ,106 ,045 ,084 -,035 -,007 ,472 1,000 ,628Bakomliggan
de orsaker till 
missbruk 

Sig. (2-tailed) ,653 ,374 ,584 ,817 ,666 ,856 ,971 ,010 ,000 

** ** Correlation 
Coefficient 

,315 ,246 ,239 ,071 -,081 -,034 ,070 ,537 ,628 1,000 Mina egna 
förutfattade 
meningar om 
missbruk 

Sig. (2-tailed) ,096 ,197 ,212 ,713 ,677 ,860 ,717 ,003 ,000

 



Bilaga VII, Alla korrelationsberäkningar för social norm. 

 N= 29.  Personer med 
missbruksprobl

ematik bär 
själva ansvaret 

för sitt 
missbruk 

Missbruk är 
ett socialt 
problem 

snarare än ett 
medicinskt 
problem 

Allt 
missbruk 

utav 
narkotika 

är 
destruktivt 

Spearman’s rho Personer med 
missbruksproble
matik har hjälva 
ansvaret för sitt 

tillfrisknande 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 

Personer med 
narkotikamissb
ruk har en svag 
karraktär/moral

Rekreationel
lt bruk är 

oacceptabel
t 

Missbruk är 
moraliskt 

oacceptabelt 

Det kan finnas 
fördelar med 

missbruk 
** Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

Missbruksproble
matik är ärftligt 

*Correlation 
Coefficient 

1,000 ,428 ,154 ,104 ,327 ,165 ,317 ,258 ,088Personer med 
missbruksproblematik 
bär själva ansvaret för 
sitt missbruk Sig. (2-

tailed) 
,021 ,424 ,593 ,083 ,392 ,094 ,177 ,648

*Correlation 
Coefficient 

,428 1,000 -,170 ,110 ,360 ,067 ,202 ,060 ,207Personer med 
missbruksproblematik 
har hjälva ansvaret för 
sitt tillfrisknande Sig. (2-

tailed) 
,021 ,379 ,571 ,055 ,729 ,294 ,756 ,282

* * ** *Correlation 
Coefficient 

,154 -,170 1,000 ,379 ,392 ,581 ,412 ,334 -,105Missbruksproblematik 
är ärftligt 

Sig. (2-
tailed) 

,424 ,379 ,043 ,035 ,001 ,026 ,077 ,587

*Correlation 
Coefficient 

,104 ,110 ,379 1,000 ,148 ,173 ,106 ,304 ,345Missbruk är moraliskt 
oacceptabelt 

Sig. (2-
tailed) 

,593 ,571 ,043 ,444 ,369 ,583 ,109 ,067

* ** ** *Correlation 
Coefficient 

,327 ,360 ,392 ,148 1,000 ,509 ,618 ,424 ,015Personer med 
narkotikamissbruk har 
en svag 
karraktär/moral Sig. (2-

tailed) 
,083 ,055 ,035 ,444 ,005 ,000 ,022 ,939



** ** ** **Correlation 
Coefficient 

,165 ,067 ,581 ,173 ,509 1,000 ,488 ,523 ,029 Missbruk är ett socialt 
problem snarare än 
ett medicinskt 
problem 

Sig. (2-
tailed) 

,392 ,729 ,001 ,369 ,005 ,007 ,004 ,880

* ** ** **Correlation 
Coefficient 

,317 ,202 ,412 ,106 ,618 ,488 1,000 ,556 -,138 Allt missbruk utav 
narkotika är 
destruktivt 

Sig. (2-
tailed) 

,094 ,294 ,026 ,583 ,000 ,007 ,002 ,476

Correlation 
Coefficient 

,258 ,060 ,334 ,304 ,424* ,523** ,556** 1,000 ,040 Rekreationellt bruk är 
oacceptabelt 

Sig. (2-
tailed) 

,177 ,756 ,077 ,109 ,022 ,004 ,002 ,838

Correlation 
Coefficient 

,088 ,207 -,105 ,345 ,015 ,029 -,138 ,040 1,000 Det kan finnas 
fördelar med 
missbruk 

Sig. (2-
tailed) 

,648 ,282 ,587 ,067 ,939 ,880 ,476 ,838

 



Bilaga VIII, Alla korrelationsberäkningar för Attityd. 

Personer 
med 

missbruksp
roblematik 
tar inte sitt 

ansvar i 
tillfrisknand
eprocesse

n 

Människors 
egen moral 

har en 
betydande 
betydelse 

för 
missbruks 
uppkomst 

Missbruk 
bör ses 
som en 
sjukdom 
snarare 
än ett 
socialt 

problem 

Man bör alltid 
vara två när 

man gör 
hembesök hos 
en person med 

missbruksproble
matik 

Personer 
med 

missbrukspro
blematik 

försummar 
sitt fysiska 
välmående 

 N= 29.  Alla personer 
med 

narkotikamiss
bruk behöver 
hjälp att sluta 
med droger 

Spearman’s rho Visst bruk 
utav 

narkotika 
är 

acceptabelt

Alla personer 
med 

missbruksproble
matik bör sluta 

med droger 

Personer som 
missbrukar 

narkotika bör få 
rättsliga 
påföljder 

*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

* **Correlation 
Coefficient 

1,000 -,038 ,093 ,291 ,378 -,127 ,536 -,124 ,187 Människors egen 
moral har en 
betydande 
betydelse för 
missbruks 
uppkomst 

Sig. (2-tailed) ,847 ,630 ,125 ,043 ,510 ,003 ,522 ,332 

** *Correlation 
Coefficient 

-,038 1,000 ,483 -,115 -,196 -,096 -,165 -,416 ,115 Visst bruk utav 
narkotika är 
acceptabelt 

Sig. (2-tailed) ,847 ,008 ,551 ,309 ,622 ,391 ,025 ,552 
** **Correlation 

Coefficient 
,093 ,483 1,000 ,311 -,058 ,206 -,178 -,349 ,493Personer med 

missbruksproble
matik tar inte sitt 
ansvar i 
tillfrisknandeproc
essen 

Sig. (2-tailed) ,630 ,008 ,101 ,767 ,283 ,354 ,063 ,007 

* *Correlation 
Coefficient 

,291 -,115 ,311 1,000 ,345 ,444 ,177 ,040 ,451Alla personer 
med 
narkotikamissbru
k behöver hjälp 
att sluta med 
droger Sig. (2-tailed) ,125 ,551 ,101 ,067 ,016 ,360 ,838 ,014 

* ** *Correlation 
Coefficient 

,378 -,196 -,058 ,345 1,000 -,103 ,554 ,346 ,377Alla personer 
med 
missbruksproble
matik bör sluta 
med droger 

Sig. (2-tailed) ,043 ,309 ,767 ,067 ,595 ,002 ,066 ,044 



 

Correlation 
Coefficient 

-,127 -,096 ,206 ,444* -,103 1,000 -,019 ,093 ,355 Man bör alltid 
vara två när man 
gör hembesök 
hos en person 
med 
missbruksproble
matik 

Sig. (2-tailed) ,510 ,622 ,283 ,016 ,595 ,922 ,633 ,059 

Correlation 
Coefficient 

,536** -,165 -,178 ,177 ,554** -,019 1,000 ,314 ,114 Personer som 
missbrukar 
narkotika bör få 
rättsliga påföljder 

Sig. (2-tailed) ,003 ,391 ,354 ,360 ,002 ,922 ,097 ,557

Correlation 
Coefficient 

-,124 -,416* -,349 ,040 ,346 ,093 ,314 1,000 ,153 Personer med 
missbruksproble
matik försummar 
sitt fysiska 
välmående 

Sig. (2-tailed) ,522 ,025 ,063 ,838 ,066 ,633 ,097  ,427 

Correlation 
Coefficient 

,187 ,115 ,493** ,451* ,377* ,355 ,114 ,153 1,000 Missbruk bör ses 
som en sjukdom 
snarare än ett 
socialt problem 

Sig. (2-tailed) ,332 ,552 ,007 ,014 ,044 ,059 ,557 ,427


	1. Introduktion
	2. Bakgrund
	2.1 Avgränsningar, tydliggörande och begreppsdefinition
	2.2 Ämnesspecifik forskning
	2.3 Behandlingspedagogik
	2.4 Behandlingspedagogens kunskap om missbruk
	2.5 Definition av missbruk
	2.6 Synen på missbruk genom historien
	2.7 Samhällelig mening


	3. Teoretisk utgångspunkt
	3.1 Attityder och gruppinflytande
	3.2 Stigma
	3.3 Normer/Sociala normer
	3.4 Theory of planned behaviour (TPB)

	4. Syfte och problemformulering
	5. Metod
	5.1 Metodologisk utgångspunkt
	5.1.1  Kvantitativ metod 
	5.1.2 Kritisk realism
	5.1.3  Forskningsetiska överväganden
	5.1.4 Instrument
	5.1.5 Insamling
	5.1.6 Reliabilitet/ Validitet
	5.1.7 Analysmetod
	5.1.8 Urval
	5.1.9 Sökstrategi


	6. Resultat
	6.1 Attityd
	6.2 Subjektiv norm
	6.3 Tro på egna förmågan
	6.4.1 Attityd
	6.4.2 Social norm
	6.4.3 Tro på den egna förmågan


	7. Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion
	7.2.1 Attityd
	7.2.2 Social norm  
	7.2.3 Tron på den egna förmågan

	7.3 Slutsats och Implikationer av de samlade faktorerna

	8. Referenser 
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 6. Alla korrelationsberäkningar för tro på den egna förmågan.
	Bilaga 7, Alla korrelationsberäkningar för social norm.
	Bilaga 8, Alla korrelationsberäkningar för Attityd.




