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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate university students, studying social work, attitudes 

against the drug policies, zero tolerance and harm reduction. This was done by quantitative 

survey utilizing questioners targeting students in semester one to four at Stockholm 

University, Department of Social Work. The study included 295 students responding to the 

questioners. The results have been analyzed utilizing theories regarding attitudes and their 

influence of different social aspects; social influences, social norms and conformity. The 

result of this study shows that the students prefer the drug policy of harm reduction over zero 

tolerance. Our interpretation is that the student’s attitudes regarding these drug polices 

depends on finished semesters and their political opinion. Previous research shows that harm 

reduction provides better outcome in a long term perspective of drug abuse for the society. 

The drug policy which has been carried by the Swedish government since the 1980’s has been 

focusing on zero tolerance. The outcome has not become as positive as the government 

predicted. Harm reduction is a drug policy that is internationally recognized and established 

with positive outcome in several other countries. In conclusion, this study supports further 

investigation of harm reduction in the Swedish drug policy.  
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1. Inledning & problemområde 
Den svenska narkotikapolitiken har sedan 1980-talet varit relativt stillastående (Goldberg, 

2012; Ekendahl, 2011; Lenke & Olsson, 2002; SOU 2011:66). Fokus inom denna politik har 

sedan dess legat på inriktningen nolltolerans, med mer eller mindre tydliga inslag av harm 

reduction (Lenke & Olsson, 2002). Nolltolerans innebär i detta avseende totalförbud gällande 

alla former av narkotikabruk (Hurme, 2002). Den utveckling som ändå skett inom den 

svenska narkotikapolitiken är främst gällande kriminalisering och skärpt straffskala (Lenke & 

Olsson, 2002). Under 1980-talet bildades ambitionen om ett narkotikafritt samhälle (SOU 

2011:66).  

Harm reduction syftar istället till att minimera skador och kostnader, både för samhälle och 

individer, som uppstår i samband med narkotikabruk (Hurme, 2002). Utvecklingen kring den 

alternativa inriktningen harm reduction går idag framåt. Harm reduction börjar accepteras mer 

och mer inom andra länder samt i internationell forskning (Drucker, 2013). Harm reduction 

bygger på respekt för mänskliga rättigheter med fokus på behandling i skadereducerande syfte 

(Tammi & Hurme, 2007; Hurme, 2002).  

Det har hävdats att för att föra den svenska narkotikapolitiken framåt så krävs det att 

samhället vågar släppa på den politik som varit etablerad sedan 1980-talet (Goldberg, 2012). 

För att detta ska kunna möjliggöras krävs en genomgripande omprövning i avseende till hela 

tänkandet kring narkotika och dess politik (a.a.).  

Denna studie avser att undersöka socionomstudenters attityder till dessa inriktningar. Studien 

bygger på en enkätstudie med respondentgruppen socionomstudenter, detta för att de är 

framtidens socialarbetare som delvis kommer att arbeta på det berörda fältet. Därför är det av 

intresse att undersöka deras attityder samt se vilken inriktning de verkar föredra.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med den här studien är att undersöka socionomstudenters attityder till de 

narkotikapolitiska inriktningarna; nolltolerans och harm reduction.  

 Vad har socionomstudenter för attityder till nolltolerans och harm reduction? 

 Vad kan orsaken till dessa attityder vara och hur samverkar de med vilken termin och 

vilken politisk åsikt studenterna har?  

2.1 Begreppsförklaring  
 Socionomstudenter: Studenter vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

Universitet. 

 Attityd: Socialpsykologins definition av attityd där attityd ses som en kognitiv 

representation, där värderingar av objekt summeras som positivt eller negativt 

(Hwang et. al., 2007).  

 Narkotikapolitisk inriktning: Politisk inriktning med fokus på narkotikarelaterade 

frågor. 

 Narkotika: Läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande eller 

euforiserande effekter. (Narkotikastrafflag 1968:64). 

 Nolltolerans: ”Ett förhållningssätt som gör att vissa beteenden eller företeelser inte 

accepteras (att inte visa någon tolerans mot något)” (Nationalencyklopedin). I detta 

fall i avseende till narkotika. 

 Harm reduction (skadereducering, skademinimering, skadelindring): Arbete med 

fokus på att reducera skador från narkotikamissbruk. Interventioner för sådant kan 

vara sprututbytesprogram och metadonbehandling (Goldberg, 2012).  

 Sprututbyte: Insats som används inom harm reduction där injektionsmissbrukare får 

hjälp i form av deltagande i program där de förses med desinficerade sprutor för att 

minimera olika smittospridning. 

 Underhållsbehandling (med metadon eller subutex): Behandlingsform där 

opiatmissbrukare får metadon eller subutex, vilka är narkotikaklassade preparat, under 

kontrollerade former i syfte att hjälpa dem avsluta sitt missbruk.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Inledning  

Vi har valt att använda oss av tidigare forskning med fokus på bland annat den svenska 

narkotikapolitiken för att beskriva hur det ser ut idag och varför. Vi vill också med hjälp av 

den tidigare forskningen skapa en förförståelse till nolltolerans, harm reduction och dess 

kontext. Detta för att förklara de begrepp som vi avsett mäta mer ingående samt visa på vad 

forskning kommit fram till inom dessa områden.  

3.2 Nolltolerans 

Nolltolerans är utformat för att genom bestraffning visa på att vissa specifika beteenden inte 

accepteras och därmed kommer att straffas (Magor-Blatch, 2011). Fenomenet bygger på en 

idé om att bestraffningen av en lagöverträdare kommer att leda till att andra avskräcks från 

liknande antisocialt beteende. Genom att bestraffa en lagöverträdare sänds alltså ett 

meddelande till andra om att den här typen av beteende inte tolereras eller accepteras (a.a.). 

Den restriktiva narkotikapolitiken likställs ofta med nolltolerans, och narkotikabruket kan ses 

som ett socialt marginellt fenomen (Hurme, 2002). Den här typen av narkotikapolitik 

förbjuder alla former av narkotikahantering och gör detta oacceptabelt med hjälp av sträng 

straffskala och poliskontroll (a.a.).  

Studier som gjorts under årtionden har dock visat på att nolltoleranspolitik inte verkar ha 

önskad effekt (Magor-Blatch, 2011). Tvärtom verkar de resultera i att de antisociala 

beteendena ökar (a.a.). Detta gäller även i Sverige där den uttalade nolltoleranspolitiken anses 

ha lett till ökat experimenterande av eget narkotikabruket samt tungt narkotikamissbruk, då 

denna restriktiva politik inte haft några synliga positiva resultat eller effekter (Lenke & 

Olsson, 2002). I slutet av år 1990 gjordes en analys av den svenska narkotikapolitiken från 

1960-talet och framåt där slutsatsen blev att den restriktiva (nolltolerans) politiken inte 

uppnått den framgång som svenska myndigheter hävdat (Tham, 1998).  

Vid en striktare hållning mot narkotika, som exempelvis under 1990-talet, har 

narkotikamissbruket ökat. Detta i jämförelse med perioder under exempelvis 1970-talet där 

hållningen varit mindre strikt, och minskningar av missbruk kunnat utläsas (a.a.).  
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Den svenska narkotikapolitikens övergripande mål är idag ett narkotikafritt samhälle (SOU, 

2011:66). För att uppnå detta riktas arbetet idag mot narkotikans tillgång och efterfrågan. 

Syftet med de insatser som används lägger fokus på minskning av nyrekrytering av 

missbrukare genom preventionsarbete mot narkotikabruket (a.a.).  

Sedan 1980-talet har den svenska narkotikapolitiken vart relativt stillastående (Goldberg; 

2012; Ekendahl, 2012; Lenke & Olsson, 2002; SOU, 2011:66). Under 1980-talet låg fokus på 

hur nolltoleransen upplöstes mot en mer skadereducerande narkotikapolitik, men i och med 

den ekonomiska krisen under 1990-talet satsade staten återigen mer på kontrollen av 

narkotika (Lenke & Olsson, 2002). Utveckling som skett sedan dess gäller i stora drag graden 

av kriminalisering och straffskalan kring narkotika (Lenke & Olsson, 2002; SOU, 2011:66). 

Dock initierades en samhällsdebatt under mitten av 1980-talet kring harm reduction (SOU, 

2011:66). Debatten uppkom i samband med HIV-epidemin hos injektionsmissbrukare som 

drabbade landet under den här tiden. Sedan dess har frågor om harm reduction och dess 

sprututbytesprogram vart kontroversiella i den svenska narkotikapolitiken (a.a.,).  

En konkret beskrivning av bakgrunden till den svenska narkotikapolitiken och dess utveckling 

under 1980-talet handlar till största del om kriminaliseringen av narkotika, dessutom var det 

under den här tiden som ambitionen om ett narkotikafritt samhälle grundades (SOU, 

2011:66). Under slutet av 1980-talet kriminaliserades narkotikaanvändningen och under 

1990-talet skärptes åtgärderna och straffskalan kring detta (a.a.). 

  

3.3 Harm reduction 

Harm reduction brukar utmärkas av att narkotikabruk ses som något neutralt, och inte som 

någoting som är moraliskt laddat (Tammi & Hurme, 2007). En missbrukare bör ses som en 

samhällsmedlem och inte som ett objekt för åtgärder. Begreppet ses som mer baserat på 

praktik och vetenskap än vad det gör på ideologer och rättslära. Inom harm reduction-

konceptet bör narkotikapolitik respektera mänskliga rättigheter och bygga på rättvisa istället 

för idén om det narkotikafria samhället som är grundtanken inom nolltoleransen (a.a.). 

Konkreta exempel på insatser inom harm reduction som visat på positiva resultat är bland 

annat sprututbytesprogram, underhållsbehandling med främst subutex/metadon och 

kompletterande terapi (Drucker, 2013; Rosenberg & Philips, 2003).  
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Preventionsforskning vid Aarhus Universitet i Danmark visar på att forskningsfältet gått från 

en mer traditionell typ av narkotikapreventionsforskning mot en nyare form där mer fokus 

läggs på harm reduction (Elmeland & Tutenges, 2013). Det har här även visats på tendenser 

till en ökad vilja att utmana fältet och att på så sätt föra utvecklingen framåt (a.a.,).  

Harm reduction har en stark vetenskaplig grund och är accepterad i många länders nationella 

policy och politik samt i internationell forskning, så även i Europeiska Unionen (EU) och 

Världshälsoorganisationen (WHO) (Drucker, 2013). Exempel på länder som fört valt denna 

väg är Danmark och Australien. Danmark lanserade år 2008 en ny kontroversiell 

underhållsbehandling där heroinmissbrukare kan få receptbelagt heroin utskrivet av läkare 

(Ekendahl, 2012). Australien valde att implementera harm reduction i sin narkotikapolitik 

redan år 1985 (Wellbourne-Wood, 1999).  

Implementeringen av harm reduction i narkotikapolitiken har alltså inneburit positiva effekter 

för ett flertal länder (Elmeland & Tutenges, 2013; Tammi & Hurme, 2007; Wellboure-Wood, 

1999; Drucker, 2013).  

Syftet med harm reduction är att i så stor utsträckning som möjligt reducera skador och 

kostnader som narkotikaproblem och narkotikamissbruk för med sig (Hurme, 2002). Vilket 

alltså skiljer sig från nolltoleransen där fokus ligger på strävan efter individers narkotikafria 

liv (a.a.).  

Goldberg har bidragit med flera kontroversiella tankar gällande narkotikapolitik. Han menar 

att en narkotikapolicy bör bygga på kunskap, för att detta ska bli möjligt i Sverige krävs det 

att landet vågar släppa på den politik som följt med sedan 1980-talet (Goldberg, 2012). 

Dessutom krävs det att våga experimentera för att kunna föra utvecklingen framåt och komma 

fram till nya metoder. I Sverige förs en diskussion kring implementerandet av nya beprövade 

metoder och modeller från andra länder, det praktiska införandet verkar dock förhalas. För att 

komma någonstans med svensk narkotikapolitik bör en genomgripande omprövning gällande 

hela tänkandet kring narkotika och narkotikapolitik ske (a.a.).   

3.4 Opinionsundersökning i Sverige  

År 2001 gjordes en studie i form av en opinionsundersökning där den svenska befolkningens 

åsikter och inställning till sociala problem kring missbruk av alkohol och narkotika mättes 

(Hubner, 2001). Enligt studien ses dessa sociala problem som mycket allvarliga. Dock finns 
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en markant skillnad i ett samhälle mellan legala respektive illegala handlingar. 

Narkotikarelaterade företeelser ses här som kriminella, medan överskridande av de regler som 

finns gällande alkohol endast ses som socialt otillåtna.  

Studien visar att majoriteten anser att narkotika är farligt och bör vara förbjudet, att 

straffskalan bör skärpas samt att de tror att legalisering av narkotika skulle leda till ökad 

brottslighet. De flesta tycker dessutom att polisen ska ha rätt att använda speciella 

spaningsmetoder/spaningsgrupper för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Detta tyder också 

på att den allmänna uppfattningen ligger nära statens officiella ställning kring 

narkotikapolitiken, alltså nolltolerans.  

Resultaten i opinionsundersökningen visar att över 90 % har tilltro till preventions- och 

informationsarbete som metod för att komma till rätta med problematiken gällande 

narkotikamissbruk. Någonting som är viktigt inom både nolltolerans och harm reduction.  

Tilltron till insatser som behandling och straff värderas lågt, främst av de yngre manliga 

respondenterna i studien. Slutsatsen som dras av resultaten är att respondenterna tycker att 

samhället bör använda hela sin arsenal för att bestrida narkotikan (a.a.).  

3.5 Sammanfattning 

De studier och artiklar vi läst och valt att använda oss av har alla uttryckt kopplingar till 

nolltolerans och dess betydelse för svensk narkotikapolitik. Gemensamt för flertalet av de 

studier vi läst verkar vara att nolltolerans länge varit bestående och är starkt etablerat i svensk 

narkotikapolitik. Studierna säger även att narkotikapolitiken i stort sett likadan ut sedan 1980-

talet i Sverige, medan utveckling på området sker i stora delar av övriga Europa. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en narkotikapolitik byggd på nolltolerans strävar 

mot ett narkotikafritt samhälle. Den så kallade nolltoleranspolitiken lägger främst fokus på 

resurser som polisiära insatser och rättssystemet, vilket också är den politik som bedrivs i 

Sverige idag.  

Harm reduction å andra sidan fokuserar främst på att reducera de olika skador som 

uppkommer i samband med narkotikamissbruk. Därmed läggs resurserna här istället främst på 

behandling och hjälpande insatser. Forskning påvisar att detta politiska perspektiv innebär 

större positiva effekter för samhället jämfört med nolltolerans.  
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Opinionsundersökningen som gjordes 2001 visar tydligt på att den svenska befolkningen är 

tämligen överens om att nolltolerans är den narkotikapolitik som bör föras i Sverige. 

Undersökningen visar också att majoriteten ser preventionsarbete som någonting viktigt, 

någonting som båda de narkotikapolitiska inriktningarna har gemensamt.  

 

3.6 Sökprocess  
De databaser som vi använt oss av DiVA, Libris, Google Scholar, ProQuest Social Sciences 

och SwePub.  

Vi har använt oss av den svenska sökorden: missbruk, nolltolerans, narkotikapolitik, 

narkotikapolitik OCH Sverige, harm reduction OCH Sverige, missbruk OCH nolltolerans 

OCH skadereducering, socionomstudenter OCH attityd, socionomer OCH attityd, socionom* 

OCH attityd, socionomstudent OCH attityd, socionom* OCH attityd OCH missbruk*, 

socionomstudenter OCH attityd OCH missbruk. 

Vi har även använt oss av: drug AND zero tolerance AND harm reduction, attitude AND 

”harm reduction” AND zerotolerance, attitude AND ”drug abuse” AND ”harm reduction” 

AND narcotics, attitude AND ”drug abuse” AND zero-tolerance, ”harm reduction” AND 

”drug abuse”. 
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4. Teori 

4.1 Inledning  

I följande kapitel kommer vi att redogöra för den här studiens teoretiska utgångspunkter. Vi 

har valt att utgå ifrån det metateoretiska, alltså det övergripande, perspektivet funktionalism 

med fokus på konsensus samt kompletterat med delar tillhörande det metateoretiska 

perspektivet socialpsykologi. Detta för att dessa teorier på ett tydligt sätt bidrar till att förklara 

vad det är som påverkar individers attityder i olika sociala kontexter. Då studien syftar till att 

förstå just socionomstudenters attityder ses dessa teorier alltså som användbara 

förklaringsmodeller till hur och vad som påverkar dem.  

4.2 Det funktionalistiska perspektivet 

Funktionalism är en metateori som bygger på antagandet om att ett socialt fenomen finns till 

för att det på något sätt fyller en funktion som är nödvändig för samhället (Månson, 2007). I 

det funktionalistiska perspektivet krävs det att samhället ses som någonting strukturerat och 

att dess olika delar, inom samhället, hänger ihop med varandra. När en del förändras eller 

utvecklas leder detta till förändring hos de andra delarna, då strukturens alla delar är beroende 

av varandra. Den här typen av förändring eller utveckling kallas inom funktionalismen för 

funktionell differentiering (a.a.).  

Samhället ses alltså som ett socialt system eller struktur som innehåller olika funktioner 

(Meeuwisse & Swärd, 2002). För att ett sådant socialt system ska fungera krävs det att fyra 

olika problem löses. Det första problemet är att systemet måste fungera i, och anpassa sig till 

den omgivande miljön som systemet befinner sig i. Det andra problemet är att uppnå de mål 

som krävs för att systemet ska kunna anpassa sig till omgivningen. Det tredje problemet är 

kravet på samordning inom systemet och att hålla ihop det, samt hålla strukturen för att dessa 

mål ska kunna nås. Till sist måste medlemmarna i systemet införliva de sociala normer som 

existerar. Det sistnämnda problemet ses inom det funktionalistiska perspektivet som en möjlig 

förklaring till sociala problem. Individer som agerar tvärtemot hur systemets normer beskrivs, 

ses alltså som avvikande. Detta ses inom funktionalismen som en stor del av förklaringen till 

sociala problem (a.a.).  
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Den tidiga funktionalismen hade tydliga kopplingar till det biologiska perspektivet, där 

samhället jämfördes med behov, organismer eller med naturen (Månson, 2007). Dessa brukar 

kallas för funktionella rekvisit, och med det menas att dessa kunde ta sig uttryck som sociala 

seder och institutioner som utgör oumbärliga funktioner i samhällets struktur. Överlevnaden 

av sociala seder och institutioner jämfördes dessutom med det naturliga urvalet. Där ansågs 

det att de institutioner som fyllde en önskad funktion var de institutioner som senare 

överlevde. Vidare utvecklades begreppet arbetsdelningen, vilket gick ut på att flera individer 

kunde leva inom samma område utan att konkurrera med varandra om precis samma resurser. 

En följd av denna utveckling var, inom det funktionalistiska perspektivet, att olika sociala 

aspekter som sociala normer, värderingar och regler blev viktiga för upprätthållandet av 

systemet (a.a.).  

Vi har valt att använda oss av det metateoretiska perspektivet; funktionalism för att förklara 

hur attityder påverkas av samhället, individer och av omgivningen. Funktionalism bygger på 

en tanke om en ordnad helhet med olika komponenter. Varje komponent har en specifik 

funktion som bidrar till ett fungerande samhälleligt system. Enligt det funktionalistiska 

perspektivet kan attityder ses som en funktion som påverkas och styrs av sociala normer och 

kulturella regler. Detta då attityder är en del av individen och individen styrs av dessa 

aspekter. Individer som agerar emot de socialt tillskrivna normerna ses som avvikande, alltså 

kan individer med en annorlunda attityd komma att ses som normbrytande. Detta fenomen 

kan vara förklarande i aspekten att vissa individer tycker lika och påverkar varandra att tycka 

lika. 

4.3 Konsensusperspektivet 

Konsensusperspektivet bygger på det funktionalistiska antagandet om samhället som en 

sammanhängande helhet vars samtliga komponenter är väl integrerade (Meeuwisse & Swärd, 

2002). Perspektivet bygger också på antagandet om att det naturliga tillståndet i ett samhälle 

är; harmoni, jämvikt och balans. Denna jämvikt är någonting som emellanåt kan störas, vilket 

då kan leda till en reaktion från samhällets sida för att jämvikten ska återupprättas. 

Perspektivet ser individen som formad av kulturen, de sociala normerna och de förväntningar 

som existerar i det samhälle eller system som individen lever i. Sociala konflikter och 

avvikande beteenden ses som hotande för sammanhållningen och värdegemenskapen inom ett 

system vilket även det kan leda till störningar av samhällets jämvikt (a.a.). För att upprätthålla 
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ordning och konsensus inom ett samhälle tillämpas social kontroll och socialisation eller 

socialisering (Meeuwisse & Swärd, 2002; Payne, 2005).  

Sociala problem beskrivs som en form av avvikande beteende som uppkommer när en 

individs socialt accepterade medel och förutsättningar inte räcker till för att uppnå de 

kulturella mål som finns inom ett samhälle (Meeuwisse & Swärd, 2002). Individen kan då bli 

tvungen att använda sig utav medel som inte ses som socialt accepterade för att uppnå dessa, 

resultatet kan exempelvis bli kriminalitet (a.a.).  

Begrepp som; institution, roll, norm och socialisation har använts för att förklara på vilket sätt 

samhället påverkar individen (Meeuwisse & Swärd, 2002). Enligt den här förklaringen ses 

avvikande beteenden som en bristfällighet hos en individs rollutövning, vilken styrs av 

samhällets normer och värderingar. Orsaker till avvikande beteende och bristande 

rollutövning kan därför ses som en konsekvens av otillräcklig socialisation eller av att 

individen av annan anledning åsidosätter de förpliktelser som medförs vid ett rollinnehavande 

in ett samhälle (a.a.). 

Enligt konsensusperspektivet, som är en del av det funktionalistiska perspektivet, är det 

viktigt att samhället förhåller sig till komponenterna; balans, harmoni och jämvikt. 

Anledningen till detta är att det anses vara viktigt då det är det naturliga tillståndet. Om 

samhället skulle störas av exempelvis avvikande, normbrytande beteenden så kan detta 

komma att leda till någon form av reaktion från samhället och omgivningens sida för att 

försöka återupprätta ordningen samt återställa jämvikten och balansen. Även detta kan ses 

som en förklaring till varför människor ibland anser att det är obekvämt att stå för någonting 

annorlunda och inte dela majoritetens värderingar eller attityder.  

4.4 Det socialpsykologiska perspektivet 
Socialpsykologin handlar om hur vi påverkas av andra individer, samhället vi lever i och den 

omgivning vi har runt oss (Hwang et.al., 2007). Socialpsykologins områden är många och 

yttrar sig ibland annat genom; attityder, social påverkan, sociala normer, konformitet och 

samtycke/lydnad (a.a.). Det socialpsykologiska perspektivet intresserar sig dock inte bara för 

samhällets påverkan på individen, utan också för individens behov, instinkt, motiv, 

värderingar och önskemål i förhållande till just samhället (Lindblom & Stiler, 2011).  
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4.5 Attityd 

En attityd är en kognitiv representation som bidrar till bibehållandet av en individs 

värderingar av ett visst objekt med ett positivt eller negativt uttryckt (Hwang et. al., 2007). Ett 

objekt kan i detta fall yttra sig i det egna jaget (alltså i självkänslan), andra människor, objekt, 

händelser och olika typer av situationer. Människor kan ha attityder gällande det mesta och 

dessa kan variera i riktning; negativ, neutral, positiv och i intensitet (a.a.). 

 

En attityd består av olika modeller som förklaras med antingen av en, två eller tre olika 

komponenter (Hwang et. al., 2007). Enkomponentsmodellen består av att vi ser attityder som 

enbart värderande (evaluativ) eller känslomässiga (affektiv). Tvåkomponentsmodellen ser 

attityder som någonting av kognitiv beredskap att agera utifrån. Denna modell består av en 

kognitiv och en affektiv del. Trekomponentsmodellen ser attityder som någonting uppbyggt 

av en affektiv, en kognitiv och en beteendemässig del. Dessa är riktade mot viktiga sociala 

objekt som kan yttra sig inom exempelvis grupper, händelser eller objekt (a.a.). 

 Forskning inom området attityder tyder på att attityder är uppbyggda av olika kombinationer 

av dessa komponenter (Hwang et. al., 2007).  

 

Attityder utvecklas därför att de är användbara och underlättar samspelet med omgivningen 

(Hwang et. al., 2007). De är även energibesparande, då de kräver begränsat kognitivt arbete 

samtidigt som de hjälper oss att organisera och förenklar våra upplevelser och sinnesintryck. 

Attityder hjälper oss även att orientera oss mot de nödvändiga egenskaperna ett attitydobjekt 

har, för att vi ska kunna handskas med detta så effektivt som möjligt. Detta brukar ofta kallas 

attitydernas kunskapsfunktion. Förutom det har attityder också en instrumentell funktion som 

genom att styra oss mot sådant som är eftersträvansvärt undvika sådant som är mindre 

önskvärt. Ytterligare en funktion som ofta tillskrivs attityder är den så kallade 

värdeuttryckande funktionen, även kallad social identitetsfunktion. Denna innebär att vi med 

hjälp av attityder kan uttrycka våra sanna jag och visa vad vi står för, något som också kan 

bidra till ökad samhörighet med andra liknande individer (a.a.). 

 

Det finns både medvetna och omedvetna attityder (Hwang et. al., 2007). Det vanligaste sättet 

att mäta olika attityder är genom direkta metoder, men dessa nås endast de kontrollerade och 

medvetna metoderna som finns gentemot vissa specifika objekt. Metoden bygger på 
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mätningar genom självrapporterande skalor, det vill säga attitydskalor, där skattningar av 

olika påståenden sker gällande olika attitydobjekt. När det gäller att mäta automatiska 

omedvetna attityder krävs andra tekniker där respondenten inte kan kontrollera sina svar. 

Sådana tekniker bygger ofta på mätningar av exempelvis fysiologi eller reaktionstid (a.a.). 

 

Vi har valt att använda oss av en teori om attityder och då främst de av medveten art, då 

studien syftar till att undersöka just attityder till kring specifika objekt eller begrepp. Attityder 

använder vi oss av för att uttrycka våra åsikter och värderingar kring någonting, i både positiv 

och negativ benämning. Attityder används också som social identitetsfunktion, vilket innebär 

att vi med attitydernas hjälp kan uttrycka oss gällande vad vi står för och också finna 

samhörighet med andra som har liknande åsikter och värderingar. Att gå emot andras attityder 

med en egen som sticker ut kan tyckas obekvämt. Därför finns det en möjlighet att 

respondenterna vid undersökningstillfället påverkades i sina svar delvis på grund av andras 

närvaro, men också på grund av att de besvarade frågorna på institutionen. 

4.6 Social påverkan 

Social påverkan handlar om de processer hos en individs attityder eller beteenden som 

påverkas av närvaron från andra människor (Hwang et. al., 2007). Social påverkan kan vara 

av både medveten och omedveten art. Det finns tre olika typer av påverkan som brukar 

urskiljas i socialpsykologiska sammanhang; samtycke, lydnad och konformitet. Till begreppet 

konformitet knyts även i detta sammanhang; sociala normer (a.a.). 

Medan attityder visar på enskilda människors positiva och negativa inställning och/eller 

värderingar till något, speglar sociala normer gruppers inställning och/eller värderingar kring 

vad som är rätt och fel, bra och dåligt (Hwang et. al., 2007). 

 

Social påverkan har valts att användas som en inledande förklaring till sociala normer, 

konformitet och samtycke. Dessa kommer i sin tur att på olika sätt förklara hur attityder kan 

påverkas av omgivande faktorer. Social påverkan utgör här alltså en grundläggande förklaring 

för att underlätta förståelsen av de andra delarna. Den här teoridelen beskriver kort processen 

av hur attityder kan påverkas utav närvaron av andra människor samt en skillnad mellan 

normer och attityder som kommer att underlätta de kommande mer ingående teoretiska 

förklaringsmodellerna. 
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4.7 Sociala normer 

Sociala normer är det som vägleder eller begränsar gruppmedlemmars sociala beteenden, utan 

att yttra sig som tvingande lagar (Hwang et. al., 2007). Sociala normer är också det som 

utvecklat fram vissa korrekta och accepterade beteenden hos individer inom ett system eller 

en grupp (Meeuwisse & Swärd, 2002). Om en individ skulle bryta mot dessa sociala normer 

skulle repressalierna komma från det sociala nätverket, och inte från samhället och dess 

rättsystem (Hwang et. al., 2007). Normer sägs kunna variera mellan att vara föreskrivande och 

beskrivande. De föreskrivande normerna säger oss vad som gäller i en viss situation eller 

sammanhang medan de beskrivande normerna informerar oss om hur andra kan komma att 

agerar i samma eller liknande situationer (a.a.). 

Normer kan vara allmänna förväntningar på det egna beteendet samt de förväntningar som 

viktiga individer i vårt liv har, vilka kallas subjektiva normer (Hwang et. al., 2007). Normer 

kan även vara förväntningarna på oss själva, vilka då kallas personliga normer (a.a.). Inom 

sociologin är det vanligt att, med hjälp av formella och informella normer och regler söka 

förstå sociala strukturer i vad som är normalt respektive avvikande (Lingblom & Stiler, 2011). 

Ibland ses normer som någonting som mer eller mindre styr oss per automatik, men också 

som någonting som det går att ställa sig utanför (a.a.). 

 

Sociala normer är någonting som styr människor i deras tyckande, tänkande och agerande. 

Normer är representativt för socialt accepterat beteende samt uttryckta åsikter. Det kan därför 

antas ha en betydande roll för hur individers attityder yttrar sig i och formas utav sociala 

sammanhang. Normer kan vara både omedvetna och medvetna, vilket kan innebära 

svårigheter för individen att hitta ett sätt att förhålla sig till dem och även till att undvika dem. 

Normer varierar även beroende på vem som har förväntningar på oss, om det är någon person 

som anses vara av vikt i våra liv eller om det är våra egna förväntningar. Normer utgör alltså 

en betydande del för hur individers attityder kan påverkas av den omgivande gruppen.  

4.8 Konformitet 

Konformitet innebär att flytta sig från den egna intagna positionen, gällande en fråga, till en 

annan position (Hwang et. al., 2007; Meeuwisse & Swärd, 2002). Konformation till andra 

sker när ett upplevt socialt tryck eller social påverkan från dessa får oss att agera annorlunda 

än vi skulle gjort själva (a.a.). 
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I individualistiska kulturer, liksom vår egen, ses konformitet ofta som någonting negativt och 

studier som gjorts på det aktuella området ger en något mörk bild av människan och 

människans tendens att följa strömmen (Hwang et. al., 2007). Å andra sidan fyller konformitet 

åtminstone två huvudsakliga sociala behov hos människor, nämligen erkännande och 

acceptans av andra samt att inte uppfattas som avvikande. Viktigt att tillägga är dock att 

minoritetsgrupper inte alltid bör ses som passiva och som en grupp som alltid accepterar tryck 

från majoritetsgrupper. Konformitet kan förklaras med tre olika komponenter; styrkan (status, 

makt, trovärdighet), närhet (mellan de påverkande faktorerna och de individer som påverkas) 

samt antalet (hur många personer som påverkar). För att förtydliga så uttrycker sig social 

påverkan och konformitet kraftigare, ju starkare och mer betydelsefull den som påverkar är, ju 

mindre avståndet mellan de påverkade individerna och de påverkande faktorerna är samt ju 

fler individer som utgör påverkan (a.a.). 

 

Konformitet är en av de vanligaste förklaringsmodellerna till varför individer tenderar att ha 

samma attityd till ett fenomen som sin omgivning. Här lämnar individer tillfälligt sina 

personliga ställningstaganden och värderingar för att rätta sig efter omgivningens attityder. 

Det här är någonting som kan antas påverka socionomstudenternas attityder till nolltolerans 

och harm reduction vid undersökningstillfället. Detta dels på grund av de andra studenterna då 

detta skulle kunna liknas vid närhets- och antalskomponenten och dels på grund av 

författarnas och lärarens närvaro då dessa kan ses som faktorer under styrkekomponenten.  

4.9 Samtycke 

Samtycke innebär att gå med på någonting tillfälligt och förändra sitt beteende eller attityd, i 

följd av påverkan i form av övertalning, tvång eller grupptryck (Hwang et. al., 2007). Denna 

förändring är dock oftast tillfällig och leder sällan till att något permanent införlivande hos 

den, för tillfället samtyckande individen. Lydnad ses som ett specialiserat samtycke kopplat 

till en maktrelation mellan den som lyder och den som får en individ att lyda (a.a.). 

Det går att särskilja flera olika principer som förklarar beslut om att samtycka och hur dessa 

principer kommit att tillämpas (Hwang et. al., 2007). Människan har en tendens att samtycka i 

situationer som; viljan att återge en tjänst – vilket bygger på normen om social ömsesidighet. 

Att hålla fast vid tidigare planer – att vara konsekvent, att följa strömmen gällande människor 

som liknas vid en själv – social validering, att tillgodose önskemål inkommande från 
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människor vi tycker om eller värdesätter. Men också lyda auktoriteter – detta på grund av 

makt- eller statusrelationer/förhållande (a.a.). 

 

Samtycke är någonting som innebär att en individ tillfälligt förändrar sitt beteende eller attityd 

till följd av en önskan om att tillfredsställa någon annan. Den förförståelse som 

socionomstudenterna förvärvat vid Institutionen för socialt arbete kan ha viss påverkan på 

huruvida de uppvisar en positiv attityd till nolltolerans eller harm reduction. Detta då harm 

reduction och behandling ofta framställs positivt inom just socialt arbete. Att studenterna 

befinner på institutionen vid undersökningstillfället kan leda till ytterligare påverkan av 

attityderna i form av grupptryck. Då detta enligt konformitetsteorin ofta kan vara en 

avgörande faktor inom olika typer av grupper.  

4.10 Förklaring av valda perspektiv 
Vi har valt att använda oss av förklaringar av attityder som vi återfinner i dels det 

socialpsykologiska perspektivet, men också i det funktionalistiska. Det funktionalistiska 

perspektivet och konsensusperspektivet förklarar hur attityder påverkas på en mer samhällelig 

nivå.  Konformitet förklarar hur attityder kan påverkas av den direkta omgivningen, och 

hamnar därför mer på gruppnivå. Med social påverkan, sociala normer, samtycke och attityder 

förklaras attitydernas påverkan på både grupp- och individnivå. Sociala normer bygger 

exempelvis på förväntningar från både andra individer och från sig själv, vilket speglar de 

båda grupperna. Dessa teorier visar alltså på hur påverkan kan se ut på olika nivåer.  

I och med att syftet är att belysa studenters attityder till nolltolerans och harm reduction så 

anser vi att dessa teorier är lämpliga. Detta eftersom att dessa teorier inte bara berättar vad 

attityder är, utan också hur socionomstudenternas attityder kan påverkas på olika nivåer. Vi 

kan likna institutionen vid en del av det funktionalistiska samhället. Detta för att institutionen 

fyller en funktion som utbildande för framtida socionomer. Eftersom denna funktions fokus är 

socialt arbete så kan det antas att den generella uppfattningen på institutionen är hjälpande 

och behandling. Vilket bör resultera i att studien visar på att respondenterna svarar relativt 

lika med koppling till detta. Ställer vi detta mot konsensusperspektivet så kan denna typ av 

liknande respons förklaras som en produkt av; harmoni, jämvikt och balans.  
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5. Metod 

5.1 Metodval  
I denna studie användes en kvantitativ metod för att mäta socionomstudenters attityder till 

nolltolerans och harm reduction. Anledningen till detta val är att metoden i fråga är ett 

instrument för att mäta och undersöka omfattning av ett fenomen, vilket är precis vad denna 

studie avser att göra (Fangen & Sellerberg, 2011). Primärdata har samlats in genom en 

enkätundersökning. Anledningen till att studien grundats på primärdata och inte på 

sekundärdata, även om detta brukar vara att föredra, är att det i det här fallet inte funnits 

sekundärdata tillgängligt. Fördelen med användningen av primärdata är att enkäten har kunnat 

utformas på ett sådant sätt att den passar just denna studie och vad denna avsett mäta (a.a.). 

 

Den här studien bygger alltså på en kvantitativ forskningsmetod med syftet att undersöka 

attityder. Attityder är någonting som beskriver individers uppfattning om verkligheten. Det är 

mer typiskt att undersöka den här typen av fenomen genom kvalitativa forskningsmetoder. 

Detta i och med att en kvalitativ forskningsmetod ger mer utrymme till en mer individuell 

beskrivning. Intresset i den här studien ligger dock inte i att beskriva enskilda individers 

attityder, utan intresserar sig istället för att mäta attityderna hos en större grupp, i detta fall 

socionomstudenter vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms Universitet. Det blir 

alltså mer relevant att studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod.  

 

Sekundärdata brukar som tidigare nämnt vara att föredra vid studentuppsatser då 

forskningsmaterialet är insamlat av annan forskare med mer erfarenhet av datainsamling. 

Materialet är då dessutom beprövat och har bedömts lämpligt vid andra mer omfattade 

forskningsstudier. Dessutom sparar det här tid som istället skulle kunna läggas på analysen av 

datamaterialet. Att denna studie bygger på primärdata medför istället andra fördelar, som att 

enkäten kan utformas för att passa studiens forskningsfrågor. En annan anledning, som blivit 

avgörande i frågan om valet av primär- eller sekundärdata, är att studien inte fått tillgång till 

sekundärdata från någon annan forskning.  

 

Det finns två olika typer av syften med användningen av kvantitativa metoder i en studie, dels 

beskrivande och dels förklarande (Fangen & Sellerberg, 2011). En beskrivande studie har som 
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syfte att beskriva någonting om den sociala verkligheten. En förklarande studie går steget 

längre och söker efter olika förklaringar till varför det undersökta sociala fenomenet ser ut 

som det gör (a.a.). Den här studien bygger på en undersökning som ska förklara 

socionomstudenters attityd till de narkotikapolitiska inriktningarna nolltolerans och harm 

reduction, hur attityderna fördelar sig mellan olika grupper samt vad som kan vara olika 

orsaker och förklaringar till dessa.  

5.2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Positivism är en kunskapsteoretisk vetenskapsteori som tar sin utgångspunkt i 

naturvetenskapliga metoder för att skapa förståelse för den sociala verkligheten och dess 

aspekter (Bryman, 2008). Positivismen grundar sig på idén att kunskap om verkligheten kan 

mätas genom sinnesintryck. Inom det här vetenskapsteoretiska perspektivet är det viktigt att 

vetenskap betraktas objektivt, det vill säga att den är värderingsfri. Positivismen innehåller 

inslag av både induktiv och deduktiv slutledningsform. (a.a.). Med andra ord brukar det 

menas att positivismen ser verkligheten utifrån insamlat empiriskt material och utifrån 

teoretiska perspektiv (personlig kommunikation, 2014-01-27). När en studie bygger på båda 

dessa slutledningsformer brukar det istället kallas för att studien har en abduktiv 

slutledningsform (a.a.). Inom positivismen görs alltså åtskillnad mellan forskning och teori 

(Bryman, 2008). Forskningen används för att pröva olika teorier och material för utformandet 

och utvecklandet av lagar och bestämmelser (a.a.). 

 

Den här studien bygger på det positivistiska vetenskapsteoretiska perspektivet. Detta eftersom 

det används en enkätundersökning för att samla in kunskap om verkligheten och på så sätt 

mäta ett fenomen. Fenomenet som i den här studien avsetts mäta är alltså socionomstudenters 

attityder till begreppen nolltolerans och harm reduction.  

5.3  Operationalisering av begrepp 

En enkät består av ett antal frågor samt eventuella svarsalternativ som utformas för att mäta 

vad studien syftar till. I bearbetningen och analyserandet av det insamlade materialet 

registreras dessa frågor och svarsalternativ som olika variabler. Det finns två olika typer av 

variabler; bakgrunds- och effektvariabler (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Bakgrundsvariablerna 

har betydelse för de effekter undersökningen avser att mäta och effektvariablerna handlar om 
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på vilket sätt det mäts. Med operationalisering av begrepp menas här att se till att 

undersökningen mäter de begrepp som den avsetts mäta och att respondenterna svarar på vad 

frågorna avsetts efterfråga (a.a.).  

 

Begrepp som kriminalisering, det narkotikafria samhället, tvångslagstiftningen LVM (Lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall, 1988:870) och förbud mot narkotika används för att 

operationalisera begreppet nolltolerans. Sprututbyte, reducering av 

hälsomässiga/sociala/ekonomiska skador av narkotikaanvändning för individer/samhället, 

minimering av skador i samband med missbruk samt metadon- och subutexbehandling 

används för att operationalisera begreppet harm reduction.  

5.4  Urval och avgränsningar  

Icke slumpmässiga eller slumpmässigt urval brukar användas vid situationer där det är svårt 

eller kanske till och med omöjligt att vända sig till hela populationen (Esaiasson et.al., 2012). 

Vid examensuppsatser som intresserar sig för individer är det sällan försvarbart utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv att påkosta ett slumpmässigt urval, som exempelvis sannolikhetsurval 

(a.a.). Uppsatser av denna typ använder sig oftast av icke slumpmässiga urval och brukar 

endast ha för avsikt att bidra med idéer eller utforma mätinstrument till andra kommande 

studier (Esaiasson et.al, 2012; Bryman, 2008). 

 

Den vanligaste formen av icke slumpmässigt urval kallas för bekvämlighetsurval eller första-

bästa urval (Esaiasson et.al., 2012; Bryman, 2008). Här används de analysenheter som finns 

tillgängliga vid undersökningstillfället utan någon tanke på specifika urvalsramar (a.a.).  

 

Det största problemet med en sådan här urvalsstrategi är att det näst intill är omöjligt att 

generalisera resultaten då det inte går att veta vilken population detta stickprov är 

representativt för (Bryman, 2008). Det är därför viktigt att vara medveten om detta när 

bekvämlighetsurval tillämpas (Esaiasson et.al., 2012).  

 

 

Anledningen till att den här studien bygger på ett bekvämlighetsurval är att detta bedöms 

lämpligt då så många respondenter som möjligt har tillfrågats i syfte att studien ska få 
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tillräcklig statistisk ”power”, alltså att den får en tillräckligt god validitet och möjlighet till 

trovärdliga resultat. Att ha med så många respondenter som möjligt är en av de aspekter som 

påverkar sannolikheten för god statistisk signifikans även ibland kallat statistisk ”power” 

(a.a.). Det har räknats med att alla studenter inte varit tillgängliga vid undersökningstillfället. 

En del studenter kan ha varit sjuka och därför inte varit närvarande på Institutionen, andra har 

varit ute på praktik eller skrivit C-uppsats, dessa studenter har därför inte deltagit i 

enkätundersökningen då det bedömts som allt för tidskrävande att försöka få tag i dem. 

Studien har därför begränsas till ett bekvämlighetsurval bestående av närvarande elever från 

termin ett till fyra på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet. Detta trots att 

det hade varit önskvärt att få möjlighet att tillfråga samtliga inom populationen eftersom att en 

studie med ett sådant urval generellt har större möjlighet till generaliserbarhet. Att studenter 

från termin fem, sex och sju alltså inte befinner sig på institutionen vid undersökningstillfället 

och därför inte heller är en del av urvalet kan göra att urvalet blir skevt. Detta eftersom det då 

inte går att säga någonting om attityderna hos de studenter som gått på institutionen längst. 

Detta är någonting som författarna till arbetet tar hänsyn till under analysprocessen. 

 

Studien bygger på en enkätundersökning som gjorts på 295 studenter vid Institutionen för 

socialt arbete, vid Stockholms Universitet. Att urvalet består av 295 respondenter skulle 

kunna ses som en representativ grupp för en sådan här studie, men även som en för liten. 

Detta eftersom större grupper oftast är att föredra då generaliserbarheten och trovärdigheten i 

resultaten ökar. På grund av brist på resurser är det nödvändigt att vissa begränsningar av 

studien görs.  

 

Att studiens respondenter består av socionomstudenter på Institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms Universitet, är att dessa bedömts kunna ge en representativ bild av hur framtidens 

socionomer inom socialt arbete kan komma att ställa sig till nolltolerans och harm reduction. 

Vilket är av intresse då respondenterna senare kommer att utgöra expertis inom bland annat 

narkotikaområdet samt missbruk och behandling. Studien ger alltså en bild av hur den 

kommande professionen kan komma att se på narkotikapolitiken och dess inriktning. 
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En annan fördel med valet av just socionomstudenter som urvalsgrupp är att dessa kan antas 

ha intresse för ämnet i fråga då narkotika och missbruk har en central roll inom det sociala 

arbetet.  

5.5  Bortfall  

Bortfall innebär att en del av respondenterna i urvalet inte deltar vid tillfället för 

undersökningen (Bryman, 2008). Det finns två olika typer av bortfall, externt och internt 

(Psykologiguiden). Det externa bortfallet är det bortfall som består av respondenter som enligt 

urvalet ska ingå i respondentgruppen men som exempelvis vägrar delta eller inte går att få tag 

i och därför inte är med i undersökningen (a.a.). Bortfall kan alltså innebära att en del 

respondenter vägrar delta eller inte kan nås vid undersökningstillfället (Bryman, 2008). Det 

interna bortfallet består istället av de bortfall som uppstår i samband med att vissa data i form 

av enstaka frågor eller hela enkäter på grund av någon form av felaktigheter inte går att 

bearbeta (Psykologiguiden). Bortfall kan alltså också uppstå genom att en respondent valt att 

inte fylla i en viss fråga i enkäten (Bryman, 2008). Någonting som är ofrånkomligt då enkäten 

är helt frivillig.  Problemet med ett stort bortfall är att det kan göra att insamlad data inte 

längre är representativ för målpopulation (Larsson et.al., 2005). De respondenter som inte 

deltar kan vara de som på något sätt skiljer sig från de övriga, är dessa inte med innebär detta 

att studien kan komma att missa eventuella skillnader (Bryman, 2008).  

Att författarna till studien delat ut och samlat in enkäterna vid undersökningstillfällena gör att 

det kan antas att de flesta respondenter fyllt i enkäten och att färre respondenter vägrat eller 

struntat i det, detta gör att bortfallet då blir mindre.  

 

Att studien består av ett bekvämlighetsurval med studenter från termin ett till fyra som 

närvarat vid undersökningstillfällena är någonting som bidrar till att det externa bortfallet 

nästintill är obefintligt. Detta på grund av att de studenter som av någon anledning inte 

närvarat inte heller räknas med i urvalet. Däremot finns ett smärre internt bortfall. Det interna 

bortfallet består av att en del respondenter valt att hoppa över vissa av enkätens frågor, vilket 

anses ofrånkomligt då enkäten är helt frivillig.  
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5.6 Databearbetning och analysmetod  
För att säkerställa att frågorna i enkäten uppfattas på ett önskvärt sätt av respondenterna 

genomfördes en mindre pilotstudie innan den faktiska studien. En pilotstudie är som en 

mindre generalrepetition som används för att den kommande studien inte ska stöta på 

eventuella misstag (Esaiasson et.al., 2012). Vid genomförandet av en pilotstudie ges tillfälle 

att åtgärda och hantera eventuella oklarheter kring frågorna och liknande, vilket gör att 

sannorlikheten att den faktiska studien som görs efter slipper oklarheter och ofrivilliga 

misstag (Byrman, 2008).  

 

Dataprogrammet SPSS är en resurs som användes som hjälpmedel vid kodning och 

bearbetning av insamlad data (Bryman, 2008). Programmet användes i den här studien just för 

att underlätta denna den av forskningsprocessen samt den senare analysen av det insamlade 

datamaterialet.  

 

I analysen av insamlad data användes datamatrisen (Fangen & Sellerberg, 2011). Dessa 

används ofta för att med hjälp av tabeller åskådliggöra resultaten och underlätta analysen 

(a.a.). Datamatrisen är en tvådimensionell uppställning i form av en tabell som visar det som 

valts att undersökas (Esaiasson et.al., 2012; Fangen & Sellerberg, 2011). Den här 

analysmetoden visar på vilka objekt som tänkts undersökas, dessa kallas analysenheter 

(Esaiasson et.al, 2012). Metoden beskriver också vilka egenskaper hos undersökningsobjekten 

som ska förklaras, det vill säga variablerna. Variablerna ska kunna antas ha olika värden som 

ska kunna variera mellan analysenheterna (a.a.).  En sådan här tabell visar på relationerna 

mellan olika variabler och hur variationen hos en variabel påverkar variationen hos en annan 

variabel (Bryman, 2008).  

5.7 Validitet 

Detta är ett mått på i vilken utsträckning undersökningen mäter vad den avsett att mäta 

(Fangen & Sellerberg, 2011; Bryman, 2008). Hög validitet innebär alltså att mätinstrumenten 

i studien fyller sin funktion och mäter vad de avsetts mäta. Låg validitet innebär i sin tur att 

mätinstrumenten i studien inte fyller sin funktion och därmed inte mäter vad som avsetts 

(Larsson et.al., 2005). 
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Det finns olika typer av validitet (Bryman, 2008; Larsson et. al, 2005). En av dessa är 

mätningsvaliditet, även kallat begreppsvaliditet (Bryman, 2008). Begreppsvaliditet handlar 

om i vilken utsträckning som ett mått för ett begrepp kan mäta det som avsetts med begreppet 

och dess mått. Intern validitet handlar om hur olika variabler hänger ihop och i vilken 

utsträckning som de påverkar varandra. Alltså om en variabels variation verkligen beror på en 

annan variabel och att det inte är någonting annat som ligger bakom det skenbara 

orsaksförhållandet. Extern validitet handlar om huruvida resultaten av en studie kan 

generaliseras eller inte (a.a.).   

 

I den här studien har hänsyn tagits till begreppsvaliditet genom att alla begrepp som används i 

undersökningen har granskats två gånger då arbetet har två författare. Dessutom har enkäten 

testats på sju stycken utomstående, icke deltagande personer som genom återkoppling hjälpt 

till med begrepp och formuleringar i enkäten för att minimera risken för missuppfattning och 

misstolkning. Detta för att studien i så stor utsträckning som möjligt ska mäta vad som 

avsetts.  

 

Studien tar även hänsyn till den interna validiteten då resultaten kommer att testas genom ett 

signifikanstest (Asymp. Sig. 2-sided) som görs i SPSS-programmet. Testet resulterar i ett så 

kallat p-värde vilket är ett mått för att mäta just hur signifikanta resultaten kan anses vara. 

Måttet visar alltså på sambandet mellan de olika variabelvärden som en tabell visar. P-värdet 

ska helst vara mindre än 0,05 för att resultatet ska ses som statistiskt signifikant (Wahlgren, 

2008).  

 

Den externa validiteten, alltså huruvida resultaten kan generaliseras, i den här studien kan ses 

som bristande då urvalet består av ett bekvämlighetsurval. Detta gör att det är näst intill 

omöjligt att generalisera resultaten (Bryman, 2008). Författarna har under hela 

forskningsprocessen lagt vikt vid medvetenhet kring detta. 

5.8  Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur noggrant undersökningen genomförts och i hur stor utsträckning 

oavsiktliga felregistreringar av data undvikits (Fangen & Sellerberg, 2011). Reliabilitet 

handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2008). Det rör frågan kring 
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huruvida en undersöknings resultat blir likadana om upprepning av undersökningen görs eller 

om den påverkats av slumpmässiga och tillfälliga premisser. Reliabilitet är ett mått på 

huruvida en studies mätinstrument är stabila eller inte (a.a.).  

 

En kvalifikation för hög reliabilitet är att frågorna i undersökningen är tydligt utformade 

(Larsson et.al., 2005). Om begreppen i undersökningen är oklara eller symboliskt laddade blir 

reliabiliteten låg då detta kan leda till varierade tolkningar av frågorna (a.a.).  

 

För att reliabiliteten i den här studien skulle bli så hög som möjligt så har båda författarna 

varit med och kritiskt granskat utformningen av enkäten, som här klassas som 

mätinstrumentet för undersökningen. Förutom detta har hjälp tagits från utomstående i 

stabiliseringssyfte av studiens mätinstrument. Detta genom att även dessa utomstående 

personer kritiskt granskat formuleringen av frågor samt operationaliseringen av de begrepp 

som förekommer i enkäten.   

 

En pilotstudie har även genomförts i syftet att ytterligare stabilisera mätinstrumentet och på så 

sätt undvika eventuella senare komplikationer vid datainsamling, analys och bearbetning. 

Dessutom har all kodning av datamaterialet gjorts i båda medförfattarna närvaro vilket bör ha 

lett till minskad risk för ofrivilliga misstag under kodningen samt datainmatningen.  

Att enkäterna besvarats individuellt i ett rum där flera respondenter befinner sig samtidigt 

skulle kunna vara någonting som skulle kunna ses som en begränsning då närvaron av flera 

andra kan påverka deras svar. Att författarna till arbetet är närvarande vid 

enkätundersökningen kan också vara någonting som påverkar respondenternas svar. 

Förhoppningsvis leder det till att svaren blir mer ärliga då denna närvaro kan göra 

respondenterna mer engagerade. 

 

5.9  Generaliserbarhet 

Vid en enkätundersökning som utförs med hjälp av att ett antal deltagande personer, önskas 

det ofta att resultaten ska kunna säga någonting även om de personer som inte deltagit 

(Bryman, 2008). Detta brukar kallas generaliserbarhet, vilket alltså är något som berättar om 

möjligheten att applicera en studies resultat på totalpopulationen. För att en studie ska få så 
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stor generaliserbarhet som möjligt bör den bygga på ett stickprovsurval och då gärna ett 

sannolikhetsurval (Bryman, 2008). Även studier som inte bygger på den här typen av urval 

kan dock vara försvarbara inom detta område så länge som författarna är medvetna om 

svårigheterna kring generalisering av resultaten genom hela forskningsprocessen (Esaiasson 

et.al., 2012). 

 

I denna studie består urvalet av socionomstudenter på Institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms Universitet. Att denna studie bygger på ett bekvämlighetsurval är någonting som 

påverkar möjligheten till generalisering av resultaten negativt. Detta eftersom 

bekvämlighetsurval enligt litteratur brukar anses som en form av urval som inte gynnar 

generaliserbarheten. En anledning till detta är att bekvämlighetsurval inte alltid kan antas ge 

en representativ bild av den totala populationen. Bekvämlighetsurval kan göra att en studie 

missar delar av populationen som kan ha annorlunda egenskaper än andra respondenter. 

Missar studien dessa respondenter kommer den även missa dessa egenskaper som behöver 

vara med för att urvalet ska kunna ses som representativt samt att resultaten ska kunna 

generaliseras. Detta då urvalet alltså blir något begränsat och därmed innebär en risk för att 

urvalet inte kan antas vara representativt för hela respondentgruppen. I den här typen av 

undersökningar som bygger på bekvämlighetsurval blir det extra viktigt att under hela 

forskningsprocessen vara medveten om att det valda urvalet kan komma att påverka 

generaliserbarheten negativt.  

 

Att det interna bortfallet i undersökningen bedöms som relativt litet är dock istället någonting 

som talar för att studiens resultat ändå kan ses som representativt för just den grupp 

socionomstudenter som deltagit. Dessutom bör även det faktum att de socionomstudenter som 

representerar studiens urval är en majoritet av socionomstudenterna vid Stockholms 

Universitet ses som ett argument för generaliserbarheten av resultaten för just 

socionomstudenter i Stockholm. Generaliserbarheten är alltså högre när det gäller 

socionomstudenter och då i synnerhet socionomstudenter i Stockholm.  

Det faktum att enkäten endast delats ut till de socionomstudenter som läser vid Stockholms 

Universitet gör dock att det inte är möjligt att dra slutsatser gällande större delar av samhället 

och befolkningen i stort. I den här bemärkelsen blir det alltså mer problematiskt att 

generalisera, dels till socionomstudenter i andra delar av landet och ännu svårare till 
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befolkningen i stort. För att öka generaliserbarheten skulle en mer omfattande studie behöva 

göras. 

5.10 Etiska överväganden 
Grundläggande etiska principer som gäller bland annat svensk forskning är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2008). Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om syftet till den 

aktuella undersökningen, det är viktigt att de blir underrättade om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer 

över sin medverkan. Med konfidentialitetskravet ska personliga uppgifter om respondenterna 

behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Nyttjandekravet handlar om att de 

uppgifter som samlats in endast får användas i forskningsändamålet (a.a.). 

Hänsyn har i denna studie tagits till dessa etiska grundprinciper. Informationskravet 

tillgodosågs genom en kort presentation av enkäten och dess syfte i samband med 

undersökningstillfället. Här lämnades även information om att deltagandet är frivilligt samt att 

det finns möjlighet till att hoppa av undersökningen när helst respondenterna önskar, med 

anledning av samtyckeskravet. Hänsyn till konfidentialitetskravet togs genom att 

respondenternas namn inte förekommer i enkäterna. Vid undersökningstillfället fyllde ett 

flertal respondenter i enkäterna samtidigt, vilket gör att risken till att författarna vet vem som 

lämnat in vad minskar. Efter att enkätstudien gjorts och data kodats, analyserats och 

bearbetats förstörs enkäterna för att de inte ska kunna användas i annat än det här 

forskningsändamålet, detta för att ta hänsyn till nyttjandekravet. 

Ett annat faktum som i den här studien är viktigt att förhålla sig till ur ett etiskt perspektiv är 

att denna syftar till att undersöka respondenters inställning till ett ämne som är politiskt 

relaterat. Politiska frågor är något som kan upplevas som stötande, vilket är viktigt att ta 

hänsyn till. För att undvika att respondenterna uppfattat enkätsituationen som stötande eller 

obehaglig var enkäten konfidentiell och helt frivillig. Detta gör förhoppningsvis att 

sannolikheten för ärliga svar ökat då ingen kommer att veta vem som svarat vad, samt att de 

som inte känner sig bekväma med att svara på frågor relaterade till politik har haft möjlighet 

att hoppa över dessa.  
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I samband med undersökningstillfällena har, som nämnt ovan, författarna till studien varit 

noga med att presentera dels sig själva, syftet med studien och att deltagande i 

enkätundersökningen är helt frivilligt. Dessutom följde en kort skriftlig presentation av 

enkäten gällande syftet med undersökningen samt att deltagarna var välkomna att ställa 

eventuella frågor. Detta för att minimera risken för missuppfattningar och öka sannolikheten 

för att respondenterna känner sig bekväma att svara så sanningsenligt som möjligt på enkätens 

frågor.  
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6. Resultat 
Den här studiens resultat baseras på svar från 295 respondenter (N=295). De redovisas nedan 

genom tabeller samt korstabeller med tillhörande text i tolkande samt förklarande syfte.  

 

Tabell 1: Inställning till olika aspekter av nolltolerans 

Nolltolerans Ja Nej Vet ej N 

Fungerar rådande narkotikapolitik? 18,3 % 51,5 % 30,2 % 295 

Fokus på narkotikafritt samhälle? 49,2 % 36,6 % 14,2 % 295 

Är krav på drogfrihet en rimlig lösning? 34,6 % 48,5 % 16,6 % 294 

Fokus på polisiära insatser & rättssystem? 12,5 % 66,1 % 21,4 % 295 

LVM som tänkbar åtgärd? 83,1 % 3,4 % 13,6 % 295 

 

Det vi kan utläsa ur tabell ett är att nästan hälften av respondenterna är för ett narkotikafritt 

samhälle, men att de insatserna som nolltoleranspolitiken fokuserar på och som idag används 

inte har samma stöd. Dock är majoriteten av respondenterna överens om att LVM (lag 

1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall) är en tänkbar åtgärd när ingenting annat verkar 

fungera med hänsyn till missbrukarens hälsa. 

Majoriteten av respondenterna är också tämligen ense om att de insatser som är aktivt 

använda idag inte fungerar. En narkotikapolitik där fokus ligger på polisiära insatser och på 

det svenska rättssystemet anses här inte vara rimliga lösningar på narkotikaproblematiken. 

 

Tabell 2: Inställning till olika aspekter av harm reduction 

Harm reduction Ja Nej Vet ej N 

Innebär harm reduction en förbättring för 

narkotikapolitiken? 

56,3 % 8,1 % 35,6 %  295 

Narkotikaklassade preparat som behandlingsmetod? 41,7 % 25,8 % 31,5 %  292 

Underhållsbehandling som behandlingsmetod? 35,3 % 11,5 % 52,5 %  293 

Sprututbyte som behandlingsmetod? 50,8 % 17,3 % 31,2 %  293 

Receptbelagt heroin som behandlingsmetod? 9,8 % 48,5 % 41,0 % 293 

 

Resultaten i tabell två visar att det verkar som en del av respondenterna har en något bristande 

uppfattning om harm reduction, då det är mellan 30 % och 50 % svarat ”vet ej” på frågorna 
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om ämnet. Mer än hälften av respondenterna svarar dock att de är för en narkotikapolitik där 

inriktningen harm reduction är mer uttalad och tror att detta skulle innebära en förbättring 

inom narkotikaområdet. Den insats som flest respondenter tror på som en användbar 

behandlingsform är sprututbyte. 

På frågan om receptbelagt heroin som behandlingsform har under 10 % svarat att de tror att 

detta skulle kunna vara en användbar behandlingsform. Medan dryga 48 % anser att det inte 

är det. Detta är alltså den behandlingsform som respondenterna är mest skeptiska till. 

 

Tabell 3: Bakgrundsfaktorer; kön, ålder, termin, tidigare erfarenhet kring socialt arbete 

samt Allmän faktor; Politisk åsikt 

Bakgrundsfaktorer 

Kön (N=293) 

Kvinna 84,7 % 

Man 14,6 % 

Ålder  (N=295) 

19 – 20 år 21,4 % 

21 – 25 år 47,1 % 

26 – 30 år 16,9 % 

31 – 35 år  7,8 % 

Över 35 år  6,7 % 

Termin (N=295) 

1 22,4 % 

2 32,9 % 

3 25,1 % 

4 19,7 % 

Tidigare erfarenhet inom socialt arbete? (N=291) 

Ja 40,3 % 

Nej  58,3 % 

Allmänna faktorer 

Politisk åsikt (N=279) 

Alliansen 31,9 % 

De Rödgröna 42,4 % 

Annan åsikt  20,3 % 

  

I tabell tre kan det utläsas resultat gällande respondenternas svar på frågan om kön, att 

närmare 85 % av respondenterna är kvinnor och närmare 15 % är män, alltså är de allra flesta 

kvinnor. Vi kan också utläsa att majoriteten av respondenterna i denna enkätundersökning är 

mellan 21 - 25 år. Fördelningen mellan respondenterna per termin är relativt jämn även om 

det är något fler studenter från termin två. Bakgrundsfaktorn gällande studenternas tidigare 
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erfarenhet inom socialt arbete visar att lite mer än häften av vår respondentgrupp inte har 

tidigare erfarenhet inom socialt arbete. Alltså är även denna fördelning relativt jämn bland 

socionomstudenterna som deltagit i vår undersökning. I frågan om politisk åsikt kan vi utläsa 

att en smärre majoritet svarat att deras politiska åsikt riktas mot De rödgröna. Det är dock inte 

någon betydande skillnad mellan andelen studenter som svarat De rödgröna och andelen 

studenter som svarat Alliansen. På frågan om vilken politisk åsikt respondenterna har, är 

internbortfallet cirka 5 %.  

 

Tabell 4: Sammanställning av några av de allmänna faktorerna 

Allmänna faktorer Ja Nej Vet ej N 

Har dina föräldrar akademisk utbildning? 55,6 % 43,7 % 0,3 %  294 

Har du erfarenhet av narkotikabruk i din närhet? 56,6 % 42,0 % 1,0 %  294 

Är du för legalisering av narkotika? 8,1 % 73,9 % 17,3 % 293 

 

Ungefär hälften av respondenterna har en eller två föräldrar med akademisk utbildning (tabell 

fyra). Även lite drygt hälften har någon form av erfarenhet av narkotikabruk. I frågan om 

legalisering av narkotika svarar närmare 75 % att de är emot detta.  

 

Tabell 5: Svensk narkotikapolitisk inriktning 

Allmänna faktorer Nolltolerans Harm reduction Vet ej N 

Svensk narkotikapolitisk inriktning?                                                        29,5 % 47,1 % 22,7 % 293 

 

I tabell fem visar resultaten vilken inriktning respondenterna anser att svensk narkotikapolitik 

bör ha. En majoritet av respondentgruppen på närmare 50 % har svarat harm reduction, 

medan närmare 30 % har svarat nolltolerans, resten av respondenterna har antingen svarat 

”vet ej” eller valt att inte svara alls på den aktuella frågan. 

 

Tabell 6: Termin och Svensk narkotikapolitisk inriktning 

 Nolltolerans Harm 

reduction  

Vet ej  N 

Termin 1 25,3 % 23,0 % 17,9 % 66 

Termin 2 31,0 % 25,9 % 47,8 % 95 
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Termin 3 24,1 % 26,6 % 23,9 % 74 

Termin 4 19,5 % 24,5 % 10,4 % 58 

N 87 139 67 293 

 

 

Tabellen visar sambandet mellan vilken termin respondenterna går respektive vilken 

uppfattning de har om svensk narkotikapolitisk inriktning. Vi kan i tabellen utläsa att vilken 

termin respondenterna går verkar ha en koppling till vilken narkotikapolitisk inriktning de har, 

även om denna inte är helt tydlig. Av de studenter som går termin tre eller fyra finns det dock 

en tendens till en minskande andel som angett nolltolerans som svar på frågan kring den 

svenska narkotikapolitikens inriktning. En annan sak som vi kan utläsa i denna tabell är att 

respondenternas förmåga att svara ”vet ej” minskat ju längre de gått utbildning, bortsett från 

de som termin ett.  

 

Tabell 7: Politisk åsikt och Svensk narkotikapolitisk inriktning  

 Nolltolerans Harm 

reduction  

Vet ej N 

Alliansen  41,5 % 25,0 % 40,6 % 93 

De rödgröna 41,5 % 50,0 % 39,1 % 125 

Annan åsikt  17,1 % 25,0 % 20,3 % 60 

N 82 132 64 278 

 

 

Denna tabell visar på sambandet mellan respondenternas politiska åsikter samt vilken 

uppfattning de har kring den svenska narkotikapolitiska inriktningen. Det som går att utläsa i 

tabellen ovan är att det av de studenter som anser att den svenska narkotikapolitiken bör 

bygga på nolltolerans är lika många vars politiska åsikter riktar sig åt Alliansen som De 

rödgröna. Om vi istället tittar på de studenter som anser att den svenska narkotikapolitiken bör 

bygga på harm reduction så kan vi finna en klar majoritet hos de studenter som svarat att de 

har en rödgrön politisk åsikt. Vi kan även ur tabellen urskilja att det av de respondenter som 

svarat ”vet ej” på frågan om vilken narkotikapolitisk inriktning det svenska samhället bör ha 

så är det en majoritet som svarat att deras politiska sympatier ligger hos Alliansen. 
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Tabell 8: Fokus på narkotikafritt samhälle och Harm reduction som förbättring i svensk 

narkotikapolitik 

 

Fokus på 

narkotikafritt 

samhälle?  

Innebär harm reduction förbättring i narkotikapolitiken? 

 Ja  Nej  Vet ej  N 

Ja 42,8 % 75,0 % 53,3 % 145 

Nej   44,6 % 16,7 % 28,6 % 108 

Vet ej  12,7 % 8,3 % 18,1 % 42 

N 166 24 105 295 

 

 

Tabell åtta visar på sambandet mellan om respondenterna anser att fokus inom den svenska 

narkotikapolitiken bör vara det narkotikafria samhället mot frågan om en mer uttalad harm 

reductioninriktad politik skulle innebära en förbättring inom området. Ur tabellen kan vi 

urskilja tendenser till att det av de studenter som svarat att de tror på en mer uttalad harm 

reduction-politik är nästan lika stora delar som svarat att fokus bör ligga på det narkotikafria 

samhället som svarat att det inte bör göra det. Vi kan även utläsa att det av de respondenter 

som svarat att de inte anser att harm reduction bör vara mer uttalad inom narkotikapolitiken är 

det en stor majoritet som anser att fokus inom detta bör ligga på det narkotikafria samhället. 

Även av de studenter som svarat ”vet ej” på frågan om harm reduction bör få mer utrymme i 

narkotikapolitiken är det en majoritet som anser att fokus bör ligga på det narkotikafria 

samhället.  

 

Tabell 9: Narkotikaklassade preparat som behandlingsform och Svensk 

narkotikapolitisk inriktning 

 Nolltolerans Harm 

reduction  

Vet ej  N 

Ja  30,2 % 54,7 % 31,8 % 123 

Nej  45,3 % 15,8 % 21,2 % 75 

Vet ej  24,4 % 29,5 % 47,0 % 93 

N 86 139 66 291 

 

Här ställs frågan om vilken inriktning svensk narkotikapolitik bör ha mot frågan om 

narkotikaklassade preparat kan ses som en användbar behandlingsform. Ur denna tabell kan vi 

utläsa att det av de respondenter som tycker att den svenska narkotikapolitiken bör ha 

inriktningen nolltolerans så tycker en majoritet att narkotikaklassade preparat inte är en 

användbar behandlingsform. Ser vi istället till de studenter som svarat att de tycker att den 
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svenska narkotikapolitiken bör ha inriktningen harm reduction blir det tydligt att dessa 

studenter istället anser att narkotikaklassade preparat visst är en användbar form av 

behandling. Av de respondenter som svarat ”vet ej” på frågan om vilken inriktning den 

svenska narkotikapolitiken bör ha så har en majoritet även svarat att de inte vet om 

narkotikaklassade preparat kan vara en form av behandling som kan ses som användbar.  
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7. Analys 

7.1 Tabell 1 - 5 
De slutsatser vi kan dra från den första av tabellsammansättningarna är att majoriteten av de 

deltagande respondenterna i vår studie anser att det finns vissa brister i den nuvarande 

svenska narkotikapolitiken. Detta är någonting som skulle kunna ha att göra med deras val av 

utbildning och i nästa led framtida yrke. Antingen är det en uppfattning respondenterna haft 

med sig sedan innan de började socionomutbildningen, eller så är det någonting som vuxit 

fram under utbildningens gång. Detsamma gäller huruvida studenterna anser att resurserna 

främst bör ligga på polisiära insatser och rättsystem eller inte, samt om det narkotikafria 

samhället bör ses som det mest eftersträvansvärda eller inte.  

Det finns en möjlighet att studenterna har en förförståelse gällande den här typen av frågor 

och även etablerade åsikter kring den svenska narkotikapolitiken och vilka resurser som bör 

satsas extra på. Vår tanke är dock inte att alla som svarat att de antingen tror mer på 

nolltolerans eller inte tror speciellt mycket på nolltolerans haft den åsikten sedan innan de 

påbörjade sin socionomutbildning. 

Att gå på en institution som Socialhögskolan kan vara någonting som påverkar studenterna 

och deras attityder. Detta i och med att studenterna läser kurser om narkotika och 

narkotikapolitik, för resonemang och lyssnar samt är aktiva vid seminarium och föreläsningar 

så kan det antas att studenterna, av detta, påverkas. Vi ser också att det kan finnas en 

möjlighet att studenterna på grund av detta har större förförståelse kring ämnet, vilket skulle 

kunna ses som en förklaring till hur studenterna svarat på frågorna som bland annat belyser 

narkotikapolitiska aspekter. Det är inte omöjligt att de studenter som svarat annorlunda än vad 

institutionen förespråkar gör det i en reaktion mot det som institutionen faktiskt främst 

förespråkar. 

 

Den andra tabellsammansättningen visar hur enkätstudiens respondenter svarade på frågorna 

kring harm reduction. Vi tror att institutionen även här har viss påverkan på studenternas svar. 

I och med att harm reduction handlar om en alternativ linje till den narkotikapolitik som förs i 

Sverige idag, där främsta fokus inte ligger på det narkotikafria samhället, så tror vi att detta 

kan vara en påverkande faktor till att fler valt att svara vet ej på ett antal frågor. Det finns en 

möjlighet att studenterna kan ha lättare att svara i enlighet med rådande inriktning, då denna 
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redan är bekant, istället för en alternativ linje eller inriktning. Detta gäller särskilt harm 

reduction, då dess behandlingsformer kan upplevas som kontroversiella då de ibland kan 

innehålla behandling med narkotikaklassade preparat. Dock tänker vi att studenterna vill tro 

på att harm reduction skulle innebära en förbättring då en majoritet svarat att de tror det. Men 

vi kan även tänka oss att det finns en rädsla eller möjligtvis för lite kunskap om ämnet för att 

en större del av studenterna ska ta ställning i frågorna gällande olika behandlingsformer. Vi 

kan dock utläsa en skillnad mellan behandlingsformerna där mer än hälften av respondenterna 

svarat ”ja” på frågan om sprututbyte. En förklaring till detta kan vara att studenterna har mer 

kunskap om just sprututbyte än om de övriga behandlingsformerna. 

 

Sprututbyte är en väl omdebatterad behandlingsform som under de senaste åren visats i media 

vid många olika tillfällen. Av denna anledning tror vi att fler studenter kanske har mer 

kunskap gällande vad denna behandlingsform innebär. Alltså att klienterna får rena, tomma 

sprutor och inte preparat till skillnad från exempelvis underhållsbehandling. Detta kan också 

anses vara en förklaring till att fler vågar ta ställning. I Sverige är det idag inte lagligt att 

använda narkotikaklassade preparat och av allmänheten ses det som ett icke socialt accepterat 

fenomen. Det kan därför tänkas vara obekvämt för studenterna att ta ställning till om en 

behandlingsform med narkotikaklassade preparat skulle kunna ha positiva effekter samt om 

det kan ses som en användbar lösning för att reducera narkotikarelaterade problem som 

missbruk och liknande. 

 

7.2 Bakgrund & allmänna aspekter 
I våra frågor som syftar till att spegla respondenternas bakgrund kan vi utläsa att det finns fler 

kvinnliga än manliga respondenter. Om detta i nästa steg skulle kunna ha någon betydelse 

gällande svarsresultaten är svårt att säga. Däremot så tror vi att ålder kan ha det. Detta i 

avseende till att majoriteten respondenter är mellan 21 – 25 år gamla. Anledningen till att 

ålder kan ha betydelse är på grund av att blandningen av studenter med erfarenhet och de utan 

erfarenhet från socialt arbete är varierat. Då en del är unga och kommer direkt från gymnasiet 

och andra provat på att arbeta med socialt arbete innan de påbörjat utbildningen. Vi tror att det 

finns stor chans att de som arbetat med socialt arbete svarar som de gör utifrån dessa tidigare 
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erfarenheter. Detta för att de varit ute i det praktiska arbetet och där arbetat utifrån just de 

värderingar som den arbetsplatsen har.  

En annan tänkbar slutsats som kan dras är att vilken termin studenterna går skulle kunna vara 

av påverkande art. Vi har en tanke gällande att det kan vara så att studenterna under 

terminernas gång lär sig mer om just området narkotika och därför också svarar annorlunda än 

de skulle gjort under tidigare terminer. Vi har också funderat på om svarsresultaten skulle 

kunna ha påverkats av att det inte är lika många respondenter från varje termin och om 

resultaten hade sett annorlunda ut om det var exakt samma antal från varje termin. Det kan 

även antas att det till viss del kan vara svårt att sätta dem emot varandra, då det finns en del 

skillnader i antalet respondenter ifrån varje termin och klass. Dock har vi fått respondenter 

ifrån varje klass i de valda terminerna, någonting som vi anser positivt i avseende gällande ett 

representativt urval. 

 

I frågan om respondenternas egna politiska åsikter valde en del studenter att avstå från att 

svara, vilket ledde till den här studiens största interna bortfall landade på ca 5 %. Detta kan 

bero på att den här frågan kan anses vara av något känslig art. Politisk åsikt är någonting som 

många skulle bedöma som någonting privat och ingenting som varken bör talas öppet om eller 

delas med av till andra. Om vi istället ser till att enkäten var anonym i avseendet att namn inte 

skulle skrivas så kan det tyckas märkligt att vissa av frågorna valts att inte besvaras. Dock kan 

närvaron av de andra studenterna påverkat, då enkäterna besvarats i klassrum på Institutionen 

för socialt arbete i samband med föreläsning, lektion eller seminarium.  

 

Slutsatser som kan dras gällande frågan om föräldrars akademiska bakgrund är att det skulle 

kunna vara en påverkande faktor i respondenternas svar. Detta då de kanske har mer 

förförståelse eller kunskap gällande den svenska narkotikapolitiken. Att det var jämt mellan 

de studenter som har föräldrar med akademisk utbildning och de som inte har det är dock inte 

speciellt konstigt då det inte var samma press på att skaffa sig en utbildning förr som det är 

nu. Det kan i gruppen studenter som angett att de har en eller fler föräldrar med akademisk 

utbildning finnas de som har föräldrar som arbetar eller arbetat inom socialt arbete trots att 

detta tidigare inte krävde akademisk utbildning. Att följa sina föräldrar och göra samma 

yrkesval som dem är inte speciellt ovanligt. En förklaring till detta kan vara att människan 
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ofta har en tendens att även tycka som sina föräldrar då föräldrarna är de personer som 

påverkar individen mest under hela uppväxten.  

I frågan om legalisering av narkotika svarade de flesta att de inte var för det. Frågan är 

relevant i undersökningen delvis på grund av att den är mycket kontroversiell och möter ofta 

en hel del motstånd. Det är även intressant och se var respondenternas gränser går gällande 

nolltolerans, harm reduction och legalisering. Fungerar det att använda sig av 

narkotikaklassade preparat i behandlingssyfte men inte när det kommer till det egna bruket? 

Eller bör det vara striktare än så? 

 

Den sista frågan som ställdes i enkäten var frågan gällande vilken inriktning svensk 

narkotikapolitik bör ha, nolltolerans eller harm reduction? I denna fråga ser vi att det finns ett 

relativt stort antal respondenter som valt att svara ”vet ej”. Kanske är detta på grund av att de 

inte vågar ta ställning eller med anledning av att de faktiskt inte vet. Att det är en majoritet 

som svarat att de tror på en politik med inriktningen harm reduction tror vi delvis kan bero på 

att institutionen vid tillfällen i utbildningen förespråkat detta. Dock kan vi utläsa att det finns 

en del respondenter som svarat att de tror på en narkotikapolitik med inriktningen nolltolerans 

och går alltså mer eller mindre emot institutionens sociala normer. Detta kan istället förklaras 

genom att dessa studenter följer samhällets nuvarande inriktning och den rådande politik som 

idag förs.  

  

7.3 Tabell 6 - 9 
De resultat som visas i en av tabellerna verkar tyda på att det finns ett samband mellan vilken 

termin respondenterna går, hur länge de läst utbildningen, samt deras uppfattning kring vilken 

inriktning den svenska narkotikapolitiken bör ha, nolltolerans eller harm reduction. 

Kopplingen är dock inte helt tydlig då de studenter som läser termin ett inte svarat i enighet 

med detta. De skillnader som ändå tydligt går att utläsa är skillnader mellan studenter från de 

olika terminerna inom de grupper studenter som svarat antingen nolltolerans eller harm 

reduction i frågan om vilken inriktning de föredrar. I samband med hur länge studenterna läst 

utbildningen minskar andelen som anser att politiken bör ha inriktningen nolltolerans, medan 

andelen studenter som svarat att politiken bör ha inriktningen harm reduction ökar. Någonting 
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annat som går att utläsa ur tabellen är att studenternas tendens att svara vet ej på frågan om 

narkotikapolitikens inriktning minskar i samband med hur länge de läst på institutionen. 

Vi kan alltså se att studenternas inställning till den svenska narkotikapolitiken skiftar något 

genom att andelen studenter som anser att politiken bör ha inriktningen nolltolerans minskar 

samtidigt som andelen studenter som anser att politiken bör ha inriktningen harm reduction 

ökar något. Detta samband skulle kunna förklaras genom antagandet om att 

socionomutbildningens fokus ligger på socialt arbete och bygger på tankar som har mer 

gemensamt med det tankesätt som ligger till grund för harm reduction.  

Enligt den här förklaringen bör studenter, ju längre de läst utbildningen också ha blivit 

påverkade av just detta tankesätt. Detta istället för att påverkas av grundtankar som handlar 

om förbud och liknande, som är nolltoleransinriktningens fokus. Inom socialt arbete och 

socionomutbildningen ligger fokus främst på hjälp och stöd för individen, vilket skulle kunna 

liknas vid harm reduction. Institutionens påverkan på studenterna kan förklaras med att det 

inom socionomutbildningen finns sociala normer som förespråkar just den här typen av 

tankesätt. Det kan därför antas att ju längre en student läst utbildningen desto mer påverkad 

blir hon eller han, då studenten ofta anpassar sig till institutionens sociala normer.  

En förklaring till att färre studenter svarar ”vet ej” i de högre terminerna skulle kunna vara att 

studenternas förförståelse kring den här typen av frågor som; svensk narkotikapolitik, skulle 

kunna antas öka ju längre de studerat vid institutionen. Detta då studenterna får läsa kurser 

som har med narkotika och narkotikamissbruk att göra samt olika problem som detta kan 

medföra. 

I programmet SPSS gjordes ett signifikanstest (Asymp. Sig. 2-sided) för att mäta p-värdet 

vilket avgör hur stor sannolikheten är för att resultaten som visas i tabell sex verkligen hänger 

ihop och att det finns ett samband mellan de olika variablerna. Den här tabellen fick i testen 

resultatet 0,054. För att sambanden i en korstabell ska kunna ses som verkligt signifikanta ska 

testets värde vara 0,05 eller mindre. Detta blir alltså viktigt att ta hänsyn till då denna tabells 

värde ligger 0,004 över gränsvärdet för statistisk signifikans. Resultaten bedöms dock inte 

som helt icke-signifikanta då värdet ligger så pass lite över vad som är önskvärt. Detta kan 

dock istället ses som en trend. Resultaten verkar även visa på ett något otydligt samband 

vilket eventuellt skulle kunna ses som en förklaring till den bristande signifikansen. En 

förklaring till att sambandet inte ses som helt signifikant i testet skulle kunna vara att studien 
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gjorts i för liten skala och med en för liten respondentgrupp. Om en mer omfattande studie 

skulle göras finns det möjlighet till att detta samband eventuellt skulle kunna bedömas som 

helt signifikant. Någonting som talar för att en större studie förmodligen skulle behövas är 

studentgrupperna svarat relativt lika. Hade en större studie gjorts hade en tydligare skillnad 

mellan deras attityder registrerats. Om det funnits en mer markant skillnad i studenternas 

attityder så hade resultatet inte krävt en större studie. En annan möjlig förklaring till att 

resultaten i tabellen inte kan bedömas som helt signifikanta kan bero på att respondenterna 

från termin ett och fyra är färre än de studenter som är från termin två och tre. Detta kan göra 

att resultaten blir skeva då grupperna med studenter från termin ett och fyra som svarat 

nolltolerans, harm reducition eller vet ej blir mindre än respektive grupper av studenter som 

läser termin två och tre. Lika stora grupper från varje termin eller sammantaget fler 

respondenter skulle eventuellt kunna ha gjort att signifikantsvärdet blivit lägre och därmed 

bättre. Det kan även antas att detta hade påverkat studiens statistiska ”power” och statistiska 

signifikants i mer positiv bemärkelse då signifikantsvärdet är ett mått på detta.  

I resultaten framgår det att det inom den undersökningsgrupp som svarat att de anser att den 

svenska narkotikapolitiken bör ha inriktningen nolltolerans är det lika stor andel studenter 

som svarat att deras politiska åsikt går i riktning mot Alliansen som mot De rödgröna. Det 

verkar alltså inte som om respondenternas politiska åsikt påverkar huruvida de är för att den 

svenska narkotikapolitiken bör ha inriktningen nolltolerans. Det verkar alltså inte finnas något 

samband mellan dessa variabler. Ser vi istället till de studenter som svarat att den svenska 

narkotikapolitiken bör ha inriktningen harm reduction, kan det utläsas att det är dubbelt så 

många studenter som anser att den svenska narkotikapolitiken bör ha inriktningen harm 

reduction, som det är studenter som tycker att inriktningen bör vara nolltolerans. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att harm reduction, som tidigare nämnts, bygger på tankar om 

hjälp, stöd och behandling för människor med narkotikaproblematik och missbruk. Detta 

tankesätt går mer i linje med vad som också kan antas ligga till grund för värderingarna hos de 

studenter som svarat att deras politiska inriktning är De rödgröna. I och med detta kan det 

alltså ses som en relevant förklaring att de studenter som anser att den svenska 

narkotikapolitiken bör ha inriktningen harm reduktion i större utsträckning delar de 

grundläggande tankar och värderingar som harm reduction bygger på. Grundläggande tankar 

som att fokus bör ligga på hjälp, stöd, behandling och människors välmående. Detta är alltså 

någonting som talar för att det finns ett samband mellan dessa variabler.  
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Någonting som bör beaktas vid analys är att det är fler studenter i allmänhet som svarat att 

deras politiska åsikt ligger åt det rödgröna hållet. Detta kan eventuellt innebära en risk för att 

de resultat som går att utläsa blir skeva då andelen studenter som angett De rödgröna som sin 

politiska åsikt från början är fler än de studenter som angett Alliansen som sin politiska åsikt.  

Även tabell sju testades i programmet SPSS genom att ett signifikanstest genomfördes. Detta 

för att få ett mått på sannolikheten för att det eventuella samband som tabellen visar ska 

kunna ses som sant eller inte. Tabellen fick i testet ett p-värde på 0,079. Vilket är något högt 

för att sambandet ska antas som sant. Att värdet inte ligger över 0,10 är dock någonting som 

gör att resultaten inte behöver ses som irrelevanta. Detta skulle istället kunna ses som en svag 

trend. Eftersom det är en relativt liten studie skulle det kunna antas att värdet vid 

signifikanstestet skulle kunna bli lägre om studien gjordes i större skala/utsträckning och med 

fler respondenter. En annan eventuell förklaring till det något höga signifikantsvärdet skulle 

kunna vara att tabellen endast verkar visa på ett samband mellan de studenter som anser att 

den svenska narkotikapolitiken bör ha inriktningen harm reduction och de som svarat att deras 

politiska åsikt är grundad på De rödgröna partiernas ståndpunkter. Sambandet verkar alltså 

inte gälla för de studenter som svarat att de anser att den svenska narkotikapolitiken bör ha 

inriktningen nolltolerans.  

Av resultaten framgår också att det av de studenter som svarat att de tror att det skulle 

innebära en förbättring om harm reduction fick större utrymme inom den svenska 

narkotikapolitiken är nästan lika stor andel som svarat att de anser att fokus bör ligga på det 

narkotikafria samhället som svarat att de inte anser detta. Den andel studenter som svarat 

”nej” på den senare frågan om fokus på det narkotikafria samhället är dock två procent större 

än den andel som svarat ”ja” på frågan. Alltså är det lite fler studenter av de som svarat att de 

anser att harm reduction skulle kunna antas innebära en förbättring för den svenska 

narkotikapolitiken som även svarat att de inte anser att fokus inom politiken bör ligga på det 

narkotikafria samhället.  

En förklaring till att andelarna studenter som svarat att fokus bör respektive inte bör ligga på 

det narkotikafria samhället är nästan lika stora skulle kunna vara att det i dagens 

narkotikapolitik är någonting som är mycket viktigt. Att målet ska vara ett samhälle fritt från 

narkotika är någonting som i det svenska samhället idag ses som en självklarhet, att tycka 

någonting annat kan därför jämföras med att gå emot de sociala normer som utvecklats. Att 
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det inom Institutionen för socialt arbete kan antas finnas sociala normer som förespråkar att 

fokus inte bör ligga på det narkotikafria samhället kan ses som en förklaring till att det är 

nästan lika många studenter som svarat i enighet med detta.  

Av de studenter som svarat att de inte tycker att en mer uttalad inriktning mot harm reduction 

skulle innebära en förbättring för den svenska narkotikapolitiken är det en övervägande 

majoritet som anser att fokus inom den svenska narkotikapolitiken bör ligga på det 

narkotikafria samhället.  

En förklaring till detta skulle kunna vara att den grupp av studenter som svarat att harm 

reduction inte skulle innebära en förbättring för den svenska narkotikapolitiken samt att fokus 

bör ligga på det narkotikafria samhället helt enkelt tycker att den svenska narkotikapolitiken 

bör ha en inriktning mot nolltolerans. Att de studenter som inte anser att harm reduction 

skulle innebära en förbättring tycker att denna politik bör bygga på nolltolerans verkar 

relevant, och då också att fokus bör vara det narkotikafria samhället. Anledningen till detta 

skulle kunna förklaras genom att studenterna följer de sociala normerna som finns i samhället 

snarare än de sociala normer som verkar finnas på Institutionen för socialt arbete.  

Ser vi istället till de studenter som svarat ”vet ej” på frågan om en mer uttalad inriktning mot 

harm reduction skulle innebära en förbättring för den svenska narkotikapolitiken kan det 

utläsas att det även här är en majoritet som anser att fokus inom politiken bör ligga på det 

narkotikafria samhället. Detta kan antas bero på att de studenter som inte tycker sig veta vad 

harm reduction skulle kunna innebära för den svenska narkotikapolitiken svarar i enighet med 

den narkotikapolitik som Sverige har idag. Det skulle kunna antas att dessa studenters 

attityder följer de sociala normer som finns i det svenska samhället snarare än de som finns på 

institutionen, det finns en möjlighet att institutionens normer inte införlivat sig hos dessa 

studenter ännu.  

De studenter som anser att harm reduction skulle innebära en förbättring för den svenska 

narkotikapolitiken har något delade meningar om huruvida fokus bör vara ett narkotikafritt 

samhälle eller inte. De studenter som däremot inte anser att harm reduction skulle leda till 

någon förbättring för den svenska narkotikapolitiken, verkar dock vara mer överens om att 

fokus bör ligga på det narkotikafria samhället. Även de studenter som inte vet om harm 

reduction skulle innebära en förbättring eller inte anser att fokus bör ligga på det narkotikafria 

samhället. Någonting som är värt att nämna här är dock att de studenter som svarat att de 
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anser att harm reduction skulle innebära en förbättring för den svenska narkotikapolitiken är 

många fler än de som anser att detta inte skulle innebära någon förbättring. 

Även tabell åtta har genomgått ett signifikanstest för att se om sambanden mellan resultaten 

kan anses vara trovärdiga. Denna tabell fick p-värdet 0,006 i testet, vilket är under gränsvärdet 

0,05 för statistisk signifikans. Sambanden mellan de resultat som visas i den här tabellen kan 

alltså antas vara trovärdiga då resultaten anses vara starkt signifikanta.   

Den sista tabellen (tabell nio) visar på hur respondenterna svarat på frågorna kring vilken 

inriktning de anser att den svenska narkotikapolitiken bör ha, nolltolerans eller harm 

reduction, samt om de anser att narkotikaklassade preparat kan ses som en användbar 

behandlingsform eller inte. Resultaten som kan utläsas ur tabellen är att av de studenter som 

svarat att de anser att den svenska narkotikapolitiken bör ha inriktningen nolltolerans är det en 

majoritet som inte tycker att narkotikaklassade preparat kan ses som en användbar 

behandlingsmetod.  

En eventuell förklaring till detta som vi funderat över är att dessa två frågor hänger ihop. Då 

en narkotikapolitik med inriktningen nolltolerans bygger på insatser med fokus på polisiära 

insatser och rättssystem, jämfört med harm reduction som istället bygger på idén om 

hjälpande och behandling.  

Narkotikapolitik med inriktning mot nolltolerans bygger alltså mer ingående på idén om att 

förbud och straff stoppar individer från att bruka narkotika, då det innebär för stora risker att 

åka fast och på så vis också minska risken för att individer hamnar i missbruk. Det kan alltså 

ses som en förklaring att de studenter som anser att den svenska narkotikapolitiken bör ha 

inriktningen nolltolerans också anser att fokus därmed inte bör ligga på behandling och 

kanske framför allt inte behandling med narkotikaklassade preparat.  

Ser vi istället till den grupp studenter som svarat att de anser att en svensk narkotikapolitik 

med en mer uttalad inriktning mot harm reduction skulle innebära en förbättring så är det 

istället en majoritet som anser att narkotikaklassade preparat visst kan vara en användbar form 

av behandling.  

En förklaring till detta skulle kunna vara att de studenter som anser att det skulle innebära en 

förbättring inom svensk narkotikapolitik om harm reduction fick en mer betydande roll delar 

den uppfattning som harm reduction bygger på. Alltså uppfattningen om att behandling för de 
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som hamnar i missbruk är lösningen på problemen. De studenter som svarat harm reduction 

på frågan om vilken inriktning svensk narkotikapolitik bör ha kan alltså antas dela denna 

uppfattning kring behandling och vikten av detta. Det är alltså inte så särskilt märkligt att det 

är en majoritet som svarat att de tycker att narkotikaklassade preparat kan vara en användbar 

behandlingsmetod.  

Det kan även konstateras att av de studenter som svarat ”vet ej” på frågan om vilken 

inriktning den svenska narkotikapolitiken bör ha så är det även en majoritet som svarat ”vet 

ej” på frågan om narkotikaklassade preparat kan vara en användbar metod för behandling. 

Vilket verkar relevant och kan exempelvis bero på att de inte anser sig tillräckligt insatta eller 

pålästa på ämnet och kanske inte heller kommit tillräckligt långt i utbildningen för att ha läst 

om narkotika och missbruk samt vad som idag anses vara viktigt inom detta område. 

Precis som tabell sex till åtta så har även denna genomgått ett signifikanstest i programmet 

SPSS för att kunna se om sambanden som resultaten visar på kan ses som trovärdiga eller 

inte. Den här tabellen fick ett mycket lågt signifikansvärde. Programmet SPSS redovisar 

endast tre decimaler vilket innebär att p-värdet 0,000 tyder på en mycket stark statistisk 

signifikans och därmed en mycket god möjlighet till att sambanden ska kunna antas vara 

trovärdiga.  

7.4 Sammanställda tabeller 
I den första tabellen, som sammanställer frågorna om nolltolerans kan vi utläsa att en smärre 

majoritet respondenter är negativa till flera av de grundläggande aspekterna. Det verkar som 

att de flesta studenter anser att fokus ska ligga på det narkotikafria samhället men att den 

rådande politiken inte fungerar samt att krav på drogfrihet och fokus på polisiära insatser inte 

ses som rimliga lösningar. En enig majoritet anser dock att LVM (lag 1988:870 om vård av 

missbrukare i vissa fall) är en tänkbar sista åtgärd för att se till missbrukares hälsa. 

I tabellen som sammanställer frågorna om harm reduction kan vi se att det finns en majoritet 

som svarat att de är för harm reduction och dess olika behandlingsformer. Dock verkar 

respondenterna dra en gräns vid receptbelagt heroin som behandlingsform, detta kan antas 

bero på att det här är en behandlingsform som anses vara för extrem. I tabellen kan vi också 

utläsa att en relativt stor andel studenter valt att svara ”vet ej” jämfört med de som svarat ”vet 



 
 

 

46 

ej” på frågorna om nolltolerans. Detta skulle kunna förklaras genom att det saknas förståelse 

eller kunskap om harm reduction hos studenterna. 

Syftet med studien är att ta reda på socionomstudenters attityder till nolltolerans och harm 

reduction. Resultaten från denna undersökning visar på att socionomstudenternas attityder till 

dessa narkotikapolitiska begrepp verkar vara att de flesta anser att harm reduction är att 

föredra framför den rådande nolltoleranspolitik som idag förs. Detta yttrar sig genom negativ 

respons gällande nolltoleransinriktade insatser samt att de flesta av respondenterna valt harm 

reduction framför nolltolerans i frågorna om vilken inriktning svensk narkotikapolitik bör ha. 

7.5 Tabell 6 & 7 
I flertalet av de tabeller som vi bearbetat och analyserat kan vi se att respondenternas 

inställning till vilken inriktning den svenska narkotikapolitiken bör ha, nolltolerans eller harm 

reduction, kan påverkas av delvis grundläggande värderingar. Detta kan vi se i tabell sex och 

sju som visar sambanden mellan frågorna ”Vilken inriktning tycker du att svensk 

narkotikapolitik bör ha i första hand?” och ”Vilken termin går du?” respektive ”Vilken 

inriktning tycker du att svensk narkotikapolitik bör ha i första hand?” och ”Vilken politisk 

inriktning har du?”. Resultaten av dessa tabeller visar att både antalet terminer respondenten 

gått och vilken politisk åsikt de har, verkar ha ett samband med vilken inriktning 

respondenten anser att svensk narkotikapolitik bör ha. 

Enligt vår bedömning kan detta bero på att social påverkan i form av exempelvis sociala 

normer spelar in. Detta i avseende på att frågorna om termin och politisk åsikt speglar 

respondenternas värderingar. Framför allt frågan om politisk åsikt, då den frågan bedöms ge 

en hint om just respondenternas grundläggande värderingar. Frågan om hur många terminer 

respondenterna gått ger istället en hint om hur mycket social påverkan från bland annat 

sociala normer på institutionen som etablerats hos respondenten. Detta kan antas ha influerat 

respondenternas attityder till utsatta människor och socialt arbete där missbruk och 

behandling är inkluderat. Terminerna skulle också kunna vara påverkande gällande 

respondenternas förförståelse. De studenter som läst exempelvis kurser om missbruk och 

narkotika är förmodligen mer insatta i ämnet och därmed kan det också antas att dessa 

studenter är mer bekanta med harm reduction än de studenter som inte har det. Detta då harm 

reduction är ett tämligen nytt begrepp som inte har getts speciellt stort utrymme i dagens 

svenska narkotikapolitik.  
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Förväntningar från allmänheten samt förväntningarna som finns på en själv, subjektiva och 

personliga normer, kan vara påverkande hur respondenten vill att den framtida yrkesrollen ska 

se ut. Normer är representativa för socialt accepterade beteenden och attityder och styr 

människors tyckande, tänkande och agerande. De subjektiva normerna i denna 

enkätundersökning kan ses som förväntningar från exempelvis; institutionen, klasskamrater 

och studiens författare som alla närvarat vid undersökningstillfället. De personliga normerna 

består istället av förväntningarna på en själv som exempelvis respondenternas förväntningar 

på sig själva som socionomstudenter eller med en framtida yrkesroll som socialarbetare. 

7.6 Tabell 8 & 9 
I tabell åtta och nio kan vi se samband i frågorna ”Svensk narkotikapolitik domineras idag av 

nolltolerans med inslag av harm reduction, tror du att en mer uttalad harm reduction-politik 

kan innebära en förbättring inom narkotikaområdet med minskat missbruk?” och ”Tycker du 

narkotikapolitikens huvudsakliga fokus bör vara ett narkotikafritt samhälle?”. Respektive 

frågorna ”Svensk narkotikapolitik domineras idag av nolltolerans med inslag av harm 

reduction, tror du att en mer uttalad harm reduction-politik kan innebära en förbättring inom 

narkotikaområdet med minskat missbruk?” och ”Tror du att narkotikaklassade preparat, 

under kontrollerade former, är en lösning för att hjälpa missbrukare att återgå till ett normalt 

liv?”.  

En majoritet av studenterna som deltagit i vår enkätundersökning har svarat att de tror att 

harm reduction skulle kunna innebära en förbättring för den svenska narkotikapolitiken. 

Samtidigt som en majoritet av respondenterna även svarat att de anser att fokus bör ligga på 

det narkotikafria samhället. Bland de studenterna som svarat att harm reduction borde få mer 

utrymme är det nästan lika många studenter som svarat att fokus bör ligga på ett narkotikafritt 

samhälle som det är studenter som svarat att de inte anser att fokus bör ligga på detta. Bland 

de som istället anser att harm reduction inte skulle innebära förbättring är det en majoritet som 

anser att det narkotikafria samhället bör vara i fokus. I den sista tabellen kan vi se att av de 

som anser att nolltolerans är den inriktning svensk narkotikapolitik bör ha, är det en större 

andel som inte anser att narkotikaklassade preparat är en användbar behandlingsform. Ser vi 

istället till dem som anser att den narkotikapolitiska inriktningen bör vara harm reduction så 

är det istället en majoritet som anser att narkotikaklassade preparat visst är en användbar 

behandlingsform. 
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Detta skulle kunna bero på att de sociala normerna som påverkar studenterna kommer från 

olika håll. Dels från de väl etablerade samhälleliga normerna där nolltolerans länge dominerat 

och setts som den mest fungerande inriktningen för narkotikapolitiken. Dessa normer kan 

tänkas vara framför allt omedvetna. Även normer från institutionen och bland annat 

klasskamrater kan ha påverkat studenternas attityder i frågan. Detta då institutionen och 

utbildningen bygger på värderingar som är centrala inom det sociala arbetet. Exempelvis 

vikten av olika typer av behandling. Detta är någonting som skulle kunna yttra sig genom 

förespråkande för en mer harm reductioninriktad narkotikapolitik.  

Resultaten och studenternas attityder kan också ha påverkats genom konformt beteende, där 

studenterna kan antas ändra sin attityd genom socialt tryck eller social påverkan genom 

tendensen att vilja följa strömmen. Konformitet förklaras med tre olika komponenter; styrka, 

närhet och antal. Ser vi till det konforma beteende som appliceras på studenterna utifrån 

samhällets påverkan så blir antal och styrka de mest berörda komponenterna. Styrkan uppfylls 

genom trovärdighet och makt, trovärdigheten genom att narkotikapolitiken länge varit 

etablerad i det svenska samhället. Makten genom att riksdag och regering tagit de lagstiftande 

besluten gällande nolltoleransen. Antal ses här som relevant då det även är denna politik som 

opinionen tror på. 

Ser vi istället till det konforma beteende som appliceras på studenterna utifrån institutionens 

påverkan så blir istället närhet och antal de mest berörda komponenterna. Närhet för att det 

finns viss relation mellan de som påverkar och påverkas. Antal ses även här som relevant i 

och med den allmänna uppfattningen inom ämnet på institutionen. 

7.7 Teoretiska aspekter 
Det funktionalistiska perspektivet bygger på antagandet om att ett socialt fenomen på något 

sätt fyller en funktion för samhället. Vi har i den här studien valt att använda oss av detta 

perspektiv för att förklara hur attityder kan påverkas av exempelvis samhället, individer och 

omgivningen. En förklaring utifrån det funktionalistiska perspektivet till hur studenternas 

attityder påverkats av dessa komponenter är att attityder kan ses som en funktion som 

påverkas och styrs av sociala normer och kulturella regler. Individer som agerar emot de 

socialt tillskrivna normerna ses som avvikande och/eller normbrytande. Detta skulle kunna 

innebära att attityderna hos de studenter som deltagit i studien påverkas av just sociala 

normer.  
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Konsensusperspektivet är en del av det funktionalistiska perspektivet och bygger på 

antagandet om att samhället är en sammanhängande helhet med väl integrerade komponenter. 

Perspektivets fokus ligger på idén om att samhällets naturliga tillstånd är harmoni, jämvikt 

och balans. Störningar av detta leder till reaktioner från samhällets sida för att jämvikten ska 

återupprättas, någonting som skulle kunna ses som en förklaring till varför individer ibland 

anser det svårt att stå för en annorlunda åsikt istället för att dela majoritetens uppfattning. Det 

här skulle också kunna innebära att en del studenter i undersökningen med annorlunda åsikter 

eventuellt inte står för dessa utan istället visar upp en attityd som passar bättre in i 

majoritetens attityder.  

Begreppet attityd förklaras här genom det socialpsykologiska perspektivet. Attityd handlar om 

bibehållandet av en individs värderingar, i både positiv och negativ benämning. Attityder 

utvecklas och används för att underlätta samspelet med omgivningen. De kan även ses som 

energibesparande då de hjälper oss att organisera och förenkla våra sinnesintryck och 

upplevelser, med begränsat kognitivt arbete. Vi har valt att använda det teoretiska 

perspektivet om attityder då det är detta som studien syftar till att undersöka. Vi anser att just 

denna beskrivning av attityder på ett tydligt sätt ger en bild av vad en attityd är samt vad som 

kan ses som påverkande faktorer.  

Social påverkan handlar om processerna hos en individs attityder och beteenden som skulle 

kunna påverkas av närvaron från andra. Inom social påverkan finns det ett par begrepp som 

brukar urskiljas som; sociala normer, konformitet, samtycke och lydnad. Sociala normer är 

det som vägleder eller begränsar våra sociala beteenden utan att uttryckas som tvingande 

lagar. Sociala normer är också det som ligger bakom vad som anses som korrekt och 

accepterat beteende. Begreppet konformitet innebär att individer har en tendens att följa 

strömmen. Detta kan leda till att de ändrar åsikt gällande en viss fråga på grund av upplevt 

socialt tryck eller social påverkan från andra. Samtycke handlar om att tillfälligt ändra sin 

attityd till följd av påverkan genom övertalning, tvång eller grupptryck. I detta fall ser vi 

främst till samtycke genom grupptryck från omgivningen i samband med 

undersökningstillfället. Det vill säga social validering där respondenterna följer varandra, 

alltså strömmen av liknande individer. Men också genom lydnad, som innebär samtycke 

kopplat till makt i form av exempelvis auktoritet eller status hos den som påverkar individen 

att lyda. Detta då författarna till studien, lärare eller båda dessa varit närvarande vid 
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undersökningstillfället samt bett studenterna att delta. Individer har en tendens att tillgodose 

önskemål från de som de värdesätter eller tycker om, det skulle i detta fall kunna ses som 

läraren då det kan antas att studenterna värdesätter läraren och dess önskemål. Detta på grund 

av lärarens auktoritet och den tid som han eller hon investerat i studenterna. 

Att respondenterna svarat som de gjort vid enkätundersökningen skulle delvis kunna bero på 

social påverkan i form av normer, konformitet och samtycke. Då alla dessa komponenter 

beskriver olika sätt av påverkan på attityder ses de som relevanta förklaringsmodeller till vad 

som kan ha påverkat studenternas attityder vid undersökningstillfällena.  

Sociala normer kan ha påverkat studenterna vid undersökningstillfällena genom att 

undersökningen gjordes i klassrum/föreläsningssal med andra studenter och i vissa fall lärare 

närvarande. Vilket skulle kunna gjort att deras attityder kan ha påverkats av den omgivande 

gruppen och de andras attityder. En annan aspekt som kan ha påverkat är att respondenterna 

besvarade enkäten på institutionen, då institutionen har egna normer som också påverkar 

studenterna. De sociala normerna kan även ha en konform påverkan på studenternas attityder. 

Även detta med avseende till att studenterna vid undersökningstillfällena satt i samma 

klassrum/föreläsningssal som flera andra studenter och som därför kan ha påverkats av 

varandra. Konformitet innebär alltså att en del av studenterna kan ha ändrat sin attityd till 

narkotikapolitiken för att anpassa sig efter gruppens attityder. Detsamma gäller begreppet 

samtycke som handlar om att tillfälligt ändra sina åsikter till följd av exempelvis grupptryck.  
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8. Diskussion  

 

Det har under sökprocessens gång visat sig att forskningen inom just detta område är något 

bristfällig och begränsad, vilket i sin tur lett till något begränsade sökresultat. Den forskning 

som däremot funnits och som valts att användas för att beskriva området handlar därför främst 

om beskrivandet av de olika politiska perspektiven; nolltolerans och harm reduction.  

En opinionsundersökning gjordes år 2001 och används i den här studien för att beskriva det 

aktuella forskningsområdet med avseende på attityder. Undersökningen har trots sin ålder 

bedömts som representativ då den är mycket omfattande och relevant för studien.  Att studien 

som nu görs endast använder sig av en tidigare undersökning som utgångspunkt när det gäller 

attityder till narkotikapolitik kan ses som problematiskt då detta ger en något ensidig bild av 

området. Det blir därför viktigt att under forskningsprocessens gång föra en kritisk diskussion 

samt att ha ett kritiskt förhållningssätt till detta. 

Den tidigare forskning som använts för att beskriva studiens forskningsområde är från 

varierade årtal, från år 1998 till 2013. Den senare forskningen kan anses vara mer relevant än 

den äldre. Detta eftersom den senare forskningen är mer aktuell och speglar hur 

narkotikapolitiken ser ut idag. Den äldre forskningen som valts att användas i den här studien 

blir istället relevant i avseende att beskriva hur fältet sett ut. Den här forskningen bidrar alltså 

istället med en förklaring till den förändring som skett och hur det kommer sig att 

narkotikapolitiken ser ut som den gör. Den tidigare forskning som använts för att beskriva de 

olika politiska inriktningarna; nolltolerans och harm reduction, är alltså från varierade år. Att 

den äldre forskningen stöds av nyare forskning gör att den kan ses som relevant trots sin ålder.  

Den tidigare forskning som hittats kring ämnet harm reduction är i denna studie främst 

internationell. Detta beror förmodligen på att Sverige inte för en narkotikapolitik med fokus 

på harm reduction. Den forskning som i denna studie representerar harm reduction är främst 

från Danmark och andra länder där det pågår en mer omfattad debatt kring ämnet. Den 

tidigare forskning som hittats kring nolltolerans kan ses som mer representativ för det svenska 

samhället. Eftersom nolltolerans är den narkotikapolitiska inriktning som det svenska 

samhället bygger på finns det därmed även mer svensk forskning inom detta. Även om den 

forskning som använts i studien är från ett flertal olika länder bedöms den ge en representativ 

förklaring av begreppen nolltolerans och harm reduction samt dess ursprung och funktion. Vi 
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har även sett till att ha flera forskningsstudier som konstaterar liknande resultat och som i och 

med detta stödjer varandra. Det här kan ses som någonting som ökar relevansen i det som vår 

tidigare forskningsdel visar.  

Att vi använt oss av en Statlig offentlig utredning (SOU) kan påverka relevansen av just det 

här tidigare forskningsunderlaget. Det är därför viktigt att vi under arbetets gång är medvetna 

om detta och har ett kritiskt förhållningssätt.  En SOU är en offentlig utredning som görs 

av/på uppdrag av staten och kan därför vara politiskt laddat, därmed också vinklad. Någonting 

som är viktigt att ta hänsyn till under studiens gång. Användandet av denna har dock ändå 

bedömts som relevant för studien då denna bidrar med beskrivning och förklaring för hur den 

svenska narkotikapolitiken ser ut idag samt vad politiken har för syfte. Att en SOU kan vara 

politiskt laddad bedöms alltså inte här som ett faktum som påverkar relevansen så pass 

negativt att den bör uteslutas. Detta eftersom det är den här narkotikapolitiken som förs idag 

anses den politiska vinklingen relevant för förståelsen av den svenska narkotikapolitiken och 

därför även för förståelsen av den här studiens resultat.  

 

Någonting som talar för den här studiens statistiska trovärdighet är det faktum att studiens 

största interna bortfall är på ca 5 %. Bortfallet rör frågan gällande vilken politisk åsikt 

respondenterna har. Att det är den här frågan som har det största bortfallet var inte helt 

oväntat då detta är den fråga i enkäten som kan uppfattas som mest privat och därmed mest 

känslig. Att detta är studiens största bortfall visar på att bortfallet är tämligen litet. 

 

En begränsning av studien som gjorts är valet att endast använda Stockholms Universitet som 

datainsamlingsbas. Valet gjordes på grund av brist på resurser då andra socionomutbildningar 

i Sverige ligger längre bort, det saknades kontakter samt tid för en sådan undersökning. Det 

skulle dock kunna vara intressant att göra en mer omfattande studie med samma syfte och då 

göra denna med ett urval från flera socionomutbildningar i Sverige. Vid en sådan större studie 

skulle det alltså vara intressant att undersöka detsamma som denna studie undersöker men att 

istället jämföra olika socialhögskolor och institutioner på olika platser i landet. En annan idé 

skulle kunna vara att jämföra attityder studenter emellan i olika länder med olika 

narkotikapolitiska inriktningar, dels inom Europa, men också utanför. Det skulle också kunna 

vara intressant att göra en jämförelse mellan olika professioner, exempelvis från det sociala 

fältet (det vill säga; socialarbetare med flera) och det medicinska fältet (det vill säga; läkare, 
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sjuksköterskor med flera). Detta för att se om åsikterna och attityderna skiljer sig åt mellan de 

olika fälten, länderna eller institutionerna. 

De teoretiska perspektiv som vi valt att använda oss av har delvis utgångspunkt i det 

funktionalistiska perspektivet, men också i det socialpsykologiska. Det funktionalistiska 

perspektivet används i denna studie främst för att förklara påverkan på mer samhällelig nivå, 

medan det socialpsykologiska främst förklarar grupp- och individnivå. Att bara förklara 

resultaten från vår undersökningsstudie utifrån ett av dessa perspektiv skulle inte göra studien 

rättvis då respondentgruppen är för liten för att liknas vid ett samhälle, men för stor för att ses 

som en normalstor grupp. Dock utesluts ingen av dessa då de kompletterar varandra på ett 

givande sätt.  

I och med att vi valt att använda oss av olika teoretiska perspektiv så får vi också en bra 

helhetsbild om vad attityder kommer ifrån och hur de skulle kunna yttra sig. Dessutom får vi 

en förklaring till påverkande faktorer samt vad som kan ligga till grund för tillfällig 

förändring av attityderna. 

Det faktum att studiens teoretiska perspektiv har utgångspunkt i två olika metateoretiska 

perspektiv skulle kunna medföra vissa svårigheter då vi valt att inte gå in på djupet i dessa, 

och även bidra med svårigheter i analysprocessen. Anledningen till att vi ändå väljer att göra 

på detta vis är för att vi anser att både metateorierna ger en bra grundläggande bild av det vår 

studie syftar till att undersöka.  

Under processens gång har vi också haft vissa problem att hitta ett teoretiskt perspektiv som 

är renodlat gällande attityd och vad som påverkar attityder i ett senare led. De flesta teoretiska 

perspektiv handlar till viss del om attityder och vad som tillfälligt påverkar, eller vad de består 

av men inte så att de bedömts vara relevanta för denna studie.  

Det socialpsykologiska perspektivets inriktningar mot social påverkan, sociala normer, 

konformitet och samtycke handlar alla om hur attityder kan påverkas av omgivningen. I och 

med att alla dessa inriktningar har olika infallsvinklar och förklaringar till vad som påverkar 

attityderna anses alla dessa som viktiga för att förstå och förklara. Hade vi valt att bara ha 

med delar av dessa så finns det risk att vi missar en förklaring av vikt som eventuellt skulle 

kunna vara förklaringen till just våra respondenters attityder. Detsamma gäller det 

funktionalistiska perspektivet som handlar om ett mer övergripande sätt att se till påverkan av 

attityder. Utan detta perspektiv anser vi att analysen skulle blivit bristfällig då vi inte hade 
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kunnat visa på var attityderna och de sociala normerna uppenbarat sig samt dra paralleller till 

samhället.  

Vi anser att det är viktigt att fånga upp den samhälleliga aspekten för att sätta studien och dess 

resultat i ett större sammanhang. Detta för att inte fastna på det individuella planet eller på en 

gruppnivå, utan se till hela samhället. Detta eftersom att samhället till viss del är det system 

som formar oss till vilka vi är och att det är därför som de flesta normer och värderingar 

kommer ifrån och etableras. En annan aspekt att ta hänsyn till är att respondenternas attityder 

påverkats av olika typer av normer, delvis de normer institutionen har, men också av de 

samhälleliga normerna. 

Att bara välja att ha med teorier om samhället skulle inte heller vara någonting att föredra. 

Detta eftersom att det är viktigt att fånga upp och ge möjligheten till att även använda 

resultaten i mindre sammanhang, exempelvis gruppering som terminer, klasser eller mindre 

grupper. Det finns även normer i mindre grupper än inom någonting som liknas vid 

Institutionen för socialt arbete, normer som kan tyckas vara precis lika viktiga att följa som 

samhällets. Detta i och med att ett normbrytande beteende anses som avvikande, och att detta 

märks i mycket större mån i en liten grupp där gruppmedlemmarna har någon form av relation 

till varandra. Om vi ställer detta mot hur det skulle vara i ett annat, större sammanhang så kan 

vi tänka oss att det avvikande beteendet inte upptäcks i samma utsträckning.   

Vi har trots att respondenterna möjligen påverkat varandras attityder genom sociala normer, 

social påverkan, konformitet och liknande valt att göra enkätundersökningen i ett klassrum 

eller föreläsningssal i samband med lektion eller förläsning, för att fånga så många studenter 

som möjligt samtidigt. Att skicka ut enkäterna skulle möjligen ha fungerat, så respondenterna 

enskilt skulle kunna ha fyllt i dem utan påverkan från andra, men hade förmodligen tagit 

mycket mera tid. En annan aspekt som vi tagit hänsyn till är att bortfallet förmodligen hade 

blivit större då vi tror att tendens att låta bli att fylla i enkäten ökar i och med enskildheten, 

men också på grund av att studenterna inte får en viss tid på sig när det ska göras. Vi har 

därför valt att göra enkäterna med ett flertal respondenter närvarande samtidigt även om 

påverkan finns. Detta för att skapa effektivitet och minska risken för bortfall under 

datainsamlingen. 
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Vi har också valt att redovisa våra resultat i både vanliga tabeller och korstabeller. Detta för 

att lätt kunna utläsa enstaka resultat men också för att underlätta djupare analys där samband 

mellan olika variabler blir fokus. Vi har valt att redovisa fyra olika korstabeller för att visa på 

samband mellan olika frågor. De två första korstabellerna visar på hur en variabel påverkas av 

ytterligare två variabler. Dessa korstabeller visar alltså på hur variabeln (svensk 

narkotikapolitisk inriktning) påverkas av vilken termin och vilken politisk åsikt som 

respondenterna går/har. Fokus i de två senare korstabellerna ligger på att se om det finns ett 

samband mellan respondenternas svar gällande vad de tycker om nolltolerans eller harm 

reduction. Detta eftersom vi önskar redovisa om respondenterna svarat endast det ena eller 

andra, eller om de svarat någonting endast för svarandets skull. Den första av de senare två 

korstabellerna visar på sambandet mellan en fråga gällande nolltolerans och en fråga gällande 

harm reduction. Medan den sista korstabellen ställer en fråga om harm reduction mot frågan 

om vilken inriktning narkotikapolitiken bör ha. Dessa korstabeller visar alltså på samband 

mellan hur respondenterna svarat och också deras attityder till de båda begreppen.  

Vi anser att vårt syfte är besvarat i och med de redovisade resultaten och vår analys. Vi har, 

för att besvara vårt syfte, alltså valt att redovisa resultat från vår enkätundersökning där vi 

undersökt om socionomstudenters attityder kring nolltolerans och harm reduction. Men även 

om det finns samband mellan attityderna till nolltolerans och attityderna till harm reduction 

samt vad som ligger i grund för dessa och har påverkat dem.  

Vi har under analysprocessen fört kritiska diskussioner kring vad som kan vara 

bakomliggande faktorer till studenternas attityder och vad som skulle kunna ha påverkat dem. 

Under denna process har vi även diskuterat vilka resultat och vilka korstabeller som bäst visar 

på de samband som vi funnit i studiens resultat och därmed har vi valt att redovisa dessa. 

Analysen i studien bygger på dels den tidigare forskningen och dels på de teorier som valts att 

användas. Detta för att förklara vad resultaten skulle kunna bero på samt hur de ser ut och 

hänger ihop. Detta har skett genom kritiska diskussioner där vi kommit fram till egna 

slutsatser som har grund i tidigare avsnitt i studien. Att studien främst bygger på egna 

slutsatser skulle kunna framstå som både positivt och negativt. Positivt i den benämning att vi 

har grund i avsnitten tidigare forskning och teoretiska perspektiv som vi anser vara 

välarbetade, vilket underlättar analysprocessen och också gällande möjligheten att dra 

slutsatser på detta sätt. Det skulle också kunna yttra sig i negativ benämning eftersom att 
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författarna till denna studie inte har tidigare erfarenhet av att bedriva forskning och att 

slutsatserna bygger på individuella tolkningar. 

Om studien skulle ha gjorts i större utsträckning än den aktuella studien så skulle resultaten 

förmodligen haft större möjlighet gällande generaliserbarheten. Det skulle därför vara 

intressant att göra en större studie för att kunna visa på resultat från en större population. En 

större studie skulle kunna få större vetenskaplig tyngd och skulle därmed kunna säga mer om 

en mer allmän verklighet. Detta skulle också kunna få en större betydelse för den svenska 

narkotikapolitiken och dess utveckling. Vår studie skulle kunna fungera som en öppning till 

att undersöka narkotikapolitiken och olika inriktningar gällande detta närmare. Vidare 

studieförslag som uppkommit under forskningsprocessen är exempelvis att göra studien med 

flera geografiska aspekter inblandade. Aspekter som olika institutioner i Sverige. Ett annat 

förslag skulle kunna vara att blanda aspekter från olika länder eller professioner. 

Att jämföra olika institutioner i Sverige skulle kunna vara intressant i avseende att se till om 

det finns skillnader mellan olika socionomutbildningar och institutioner. Det skulle också 

kunna vara intressant att sätta detta i ett större sammanhang och jämföra med andra länder, då 

alla länder inte bedriver samma narkotikapolitik, men även att jämföra olika professioners 

attityder.  

En annan idé gällande vidare forskning är att göra en liknande studie där socionomstudenterna 

ersätts mot aktiva socialarbetare. Detta skulle kunna vara intressant därför att det visar på hur 

socialarbetare i det praktiska arbetet tänker gällande detta. Det skulle även kunna vara 

intressant att välja ut olika delar av det sociala arbetets fält för att jämföra om det finns 

skillnader i attityderna hos socialarbetarna.  

I början av denna forskningsprocess fördes en diskussion, författarna emellan, om att 

eventuellt göra en studie som liknas vid denna. Dels fördes en diskussion kring att göra en 

studie med slumpmässigt urval då detta skulle underlätta för generaliserbarheten. Detta 

bedömdes dock senare som allt för resurskrävande samt att ökad risk för en låg svarsfrekvens. 

Ytterligare diskussion fördes kring att byta ut respondenterna från studenter till politiker. 

Detta skulle kunna vara av intresse för att det är de som är beslutfattare och för att komma 

med alternativ infallsvinkel gällande just den svenska narkotikapolitiken. Vi valde dock att 

inte göra studien på detta sätt eftersom att vi bedömde att detta var för resurskrävande och för 

att vi ansåg att det skulle bli för svårt att få tag i tillräckligt många respondenter. En annan 
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tanke kring varför detta skulle kunna vara intressant är på grund av att det är valår, och enligt 

vår uppfattning så uttalar partierna sig väldigt lite gällande den här typen av frågor. Det finns 

dock ett antal svårigheter som en sådan studie skulle kunna innebära. Dels att välja ut 

önskvärda representanter ur de deltagande partierna samt att komma i kontakt med dessa. 

Men även att få tag i tillräckligt många respondenter från liknande poster för att ge ett så 

representativt urval som möjligt. 

Vi har under forskningsprocessens gång reflekterat mycket över det faktum att det verkar som 

att den debatt och de allmänna åsikter som råder kring den svenska narkotikapolitiken idag är 

något svart eller vit. Vi har fått uppfattningen av att det råder en allmän uppfattning om att 

den enda alternativa inriktningen till nolltoleransen är att helt släppa narkotikan fri. Det verkar 

som om det i allmänhet saknas förståelse kring andra alternativ som harm reduction, som inte 

alls förespråkar detta. Vår uppfattning har landat i att det verkar som att ett scenario där 

Sverige byter inriktning från en narkotikapolitik med fokus på nolltolerans och det 

narkotikafria samhället nästan ses som tabu. Att ha en uppfattning om att fokus bör ligga på 

någonting annat är just nolltoleransen och dess narkotikafria samhälle verkar inte vara 

någonting som ses som socialt accepterat, alltså någonting som bryter mot sociala normer 

inom samhället. Vår personliga uppfattning är att detta förmodligen beror på att 

narkotikapolitiken med fokus på nolltolerans är starkt etablerad i det svenska samhället. Det 

kan också bero på att allmänheten saknar kunskap om andra alternativa inriktningar. Frågan 

blir då vad detta kan bero på. Vi har under arbetets gång utvecklat en idé om att detta kan bero 

på en ensidig debatt inom ämnet att det saknas förespråkare för andra lösningar än 

nolltolerans och att släppa narkotikan friare. Vi har under forskningsprocessen flera gånger 

stött på oförståelse till begreppet harm reduction. Om allmänheten inte har någon uppfattning 

om att det finns alternativa inriktningar till narkotikapolitiken kan det heller inte förväntas att 

de ska kunna föredra någon annan sådan. Efter arbetet har vi alltså fått uppfattningen om att 

debatten inom området är allt för ensidig och svart eller vit för att en utveckling inom detta 

område ska bli möjlig. Att det ser ut så är någonting som kan ses som en effekt av starka 

sociala normer inom samhället som grundar sig på att narkotikapolitiken är så pass etablerad 

och stillastående som den är idag. Vi anser att vidare forskning inom området är viktig för att 

sprida kunskap om alternativa inriktningar inom narkotikapolitiken. Detta skulle även kunna 

leda till en mer öppen samhällsdebatt där politiker inkluderas. Vilket kan ses som en eventuell 

förutsättning för utveckling av den svenska narkotikapolitiken.  
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Bilagor  
 

Enkät till pilotstudie: 

Enkät om nolltolerans & harm reduction inom svensk narkotikapolitik  

Vi läser termin 6 och skriver nu vår C-uppsats som handlar om socionomstudenters attityder 

till begreppen nolltolerans och harm reduction (skadereducering). Vi har valt att göra en 

kvantitativ studie med enkäter. Det vore fint om du ville hjälpa oss genom att fylla i denna 

enkät. Säg gärna till vid eventuella frågor och funderingar. Tack på förhand!  

/Emelie & Sofia   

 

Kvinna □ Man □ 

Ålder: ___ 

Vilken termin går du? ___ 

Har du tidigare arbetat inom socialt arbete? Ja □ Nej □ 
 

Nolltolerans 

Nolltolerans är grundtanken i den restriktiva narkotikapolitiken som råder i Sverige idag, med 

detta avses totalförbudet av narkotika och användningen av detta. Här läggs merparten av 

resurser på polisiära insatser och rättssystemet för att bekämpa missbruk.   

 Tycker du att den rådande narkotikapolitiken fungerar över lag?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tycker du narkotikapolitikens huvudsakliga fokus bör vara ett narkotikafritt samhälle? 

 Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Inom Socialtjänsten i Stockholms Stad råder idag krav på drogfrihet innan möjlighet 

till exempelvis bistånd, bostad m.m. kan erbjudas, tycker du att detta är en rimlig 

lösning? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Merparten av resurserna inom narkotikaområdet ligger idag på polisiära insatser och 

på rättsystemet, tycker du att detta är en rimlig lösning? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 
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 Tycker du att tvångslagstiftningen LVM (lag 1988:870 om vård av missbrukare i vissa 

fall) är en tänkbar åtgärd när ingenting annat verkar fungera, för att se till 

missbrukaren och hans/hennes hälsa?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Harm reduction 

Harm reduction (skadereducering) syftar till att reducera hälsomässiga, sociala och 

ekonomiska skador av narkotikaanvändningen för individer och samhället. Här läggs 

merparten av resurser på att minimera skadorna som uppkommit i samband med missbruk, 

exempelvis genom olika behandlingsformer. 

 Svensk narkotikapolitik domineras idag av nolltolerans med inslag av harm 

reduction, tror du att en mer uttalad harm reduction-politik kan innebära en 

förbättring inom narkotikaområdet med minskat missbruk? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att narkotikaklassade preparat, under kontrollerade former, är en lösning 

för att hjälpa missbrukare att återgå till ett normalt liv? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att underhållsbehandling för injektionsmissbruk med metadon eller 

subutex en användbar behandlingsform?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att sprututbytesprogram (rena sprutor) är en användbar behandlingsform?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att receptbelagt heroin en användbar behandlingsform? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Allmänna frågor 

 Vilken politisk inriktning har du?  

Alliansen (M, F, KD, C) □ De rödgröna (S, MP, V) □ Annan åsikt □ 

 Har en/båda dina föräldrar akademisk utbildning?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Har du någon erfarenhet av narkotikabruk i din närhet (eget bruk, familj, vänner 

m.m.)? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 
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 Är du för legalisering av narkotika (jämställt med alkohol idag)?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Vilken inriktning tycker du att svensk narkotikapolitik ska ha i första hand? 

Nolltolerans □ Harm reduction □ Vet ej □ 
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Slutgiltig enkät:   

Enkät om nolltolerans & harm reduction inom svensk narkotikapolitik  

Vi läser termin 6 och skriver nu vår C-uppsats som handlar om socionomstudenters attityder 

till begreppen nolltolerans och harm reduction (skadereducering). Vi har valt att göra en 

kvantitativ studie med enkäter. Det vore fint om du ville hjälpa oss genom att fylla i denna 

enkät. Säg gärna till vid eventuella frågor och funderingar. Tack på förhand!  

/Emelie & Sofia   

 

Kvinna □ Man □ 

Ålder: ___ 

Vilken termin går du? ___ 

Har du tidigare arbetat inom socialt arbete? Ja □ Nej □ 
 

Nolltolerans 

Nolltolerans är grundtanken i den restriktiva narkotikapolitiken som råder i Sverige idag, med 

detta avses totalförbudet av narkotika och användningen av detta. Här läggs merparten av 

resurser på polisiära insatser och rättssystemet för att bekämpa missbruk.   

 Tycker du att den rådande narkotikapolitiken fungerar över lag?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tycker du narkotikapolitikens huvudsakliga fokus bör vara ett narkotikafritt samhälle? 

 Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Inom Socialtjänsten i Stockholms Stad råder idag krav på drogfrihet innan möjlighet 

till exempelvis bistånd, bostad m.m. kan erbjudas, tycker du att detta är en rimlig 

lösning? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Merparten av resurserna inom narkotikaområdet ligger idag på polisiära insatser och 

på rättsystemet, tycker du att detta är en rimlig lösning? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tycker du att tvångslagstiftningen LVM (lag 1988:870 om vård av missbrukare i vissa 

fall) är en tänkbar åtgärd när ingenting annat verkar fungera, för att se till 

missbrukaren och hans/hennes hälsa?  
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Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Harm reduction 

Harm reduction (skadereducering) syftar till att reducera hälsomässiga, sociala och 

ekonomiska skador av narkotikaanvändningen för individer och samhället. Här läggs 

merparten av resurser på att minimera skadorna som uppkommit i samband med missbruk, 

exempelvis genom olika behandlingsformer. 

 Svensk narkotikapolitik domineras idag av nolltolerans med inslag av harm 

reduction, tror du att en mer uttalad harm reduction-politik kan innebära en 

förbättring inom narkotikaområdet med minskat missbruk? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att narkotikaklassade preparat, under kontrollerade former, är en lösning 

för att hjälpa missbrukare att återgå till ett normalt liv? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att underhållsbehandling för injektionsmissbruk med metadon eller 

subutex är en användbar behandlingsform?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att sprututbytesprogram (rena sprutor) är en användbar behandlingsform?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Tror du att receptbelagt heroin är en användbar behandlingsform? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Allmänna frågor 

 Vilken politisk inriktning har du?  

Alliansen (M, F, KD, C) □ De rödgröna (S, MP, V) □ Annan åsikt □ 

 Har en/båda dina föräldrar akademisk utbildning?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Har du någon erfarenhet av narkotikabruk i din närhet (eget bruk, familj, vänner 

m.m.)? 

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Är du för legalisering av narkotika (jämställt med alkohol idag)?  

Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 Vilken inriktning tycker du att svensk narkotikapolitik ska ha i första hand? 
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Nolltolerans □ Harm reduction □ Vet ej □ 

 


