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Abstract 

Drug related messages in antidrug campaigns and music related media 

-A qualitative study about young people’s perceptions 

Youth are exposed to both promotional and critical drug and alcohol messages in their 

daily media consumption. The purpose of this study is to examine how youth perceive 

anti-drug campaigns and drug-promoting messages in music-related media. The 

empirical material consists of qualitative data, including a focus group and two 

individual interviews, consisting of youth between the ages of 18 and19. One main 

finding is that young people perceive anti-drug messages differently, yet they are 

virtually unanimous about what makes such messages effective. Another important 

finding is that drug messages in music-related media are common and the positive 

messages are easier to relate to even if they come across as unrealistic. An important 

conclusion is that anti-drug messages must be realistic and easy to relate to, clearly 

targeting young people. Another conclusion is that positive drug messages in music are 

easier to relate to and ubiquitous, requiring effective anti-drug campaigns. 
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Sammanfattning 

Ungdomar tar del av både positiva och kritiska alkohol- och drogbudskap i sin dagliga 

mediekonsumtion. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ungdomar uppfattar 

drogbudskap i antidrogkampanjer och i musikrelaterade medier. Det empiriska 

materialet består av kvalitativa intervjuer varav en fokusgrupp och två individuella, 

utförda med ungdomar i 18-19 års ålder. Studiens främsta resultat är att ungdomar 

uppfattar antidrogbudskap olika, trots detta är de i stort sett eniga om vad som gör 

antidrogbudskap effektiva. Ett annat viktigt resultat är att drogbudskap i 

musikrelaterade medier är vanligt och de positiva budskapen är lättare att relatera till 

även om de inte upplevs verkliga. En viktig slutsats vi författare drar är att 

antidrogbudskap måste vara verklighetstrogna och lätta att relatera till genom att tydligt 

rikta sig till ungdomar. Ytterligare en slutsats är att då de positiva drogbudskapen i 

musiken är lättare att relatera till och ständigt närvarande, krävs effektivare 

antidrogkampanjer. 

 

Nyckelord: droger, drogbudskap, musik, antidrogkampanjer, ungdomar 



Förord 

Vi vill först och främst tacka de informanter som ställde upp och bidrog till vår studie. 
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Lilja som gett oss förtroende och stöd samt bidragit med positiv energi. Vi författare, 

Elisabeth Lindh och Calle Richert, har likvärdigt bidragit till detta examensarbete. Vi 

har tillsammans ansvarat för studiens innehåll, utfört och transkriberat intervjuerna, 

sammanställt samt analyserat resultatet och färdigställt uppsatsen. Vi har med 

gemensamt ansvar utfört alla delar i uppsatsen. 
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1. Inledning 

Samtidigt som det i dagens samhälle förmedlas antidrogpropaganda till ungdomar, 

romantiseras miljön kring alkohol och droger och det förmedlas till viss del även en positiv 

bild av dessa fenomen. Vi författare tänker oss att ungdomar tar del av antidrogkampanjer och 

glorifierande alkohol- och drogbudskap via reklam, tv, kampanjer och i musik. Det vi 

författare vill undersöka är hur ungdomar uppfattar drogbudskap i musik och musikvideor 

samt i antidrogkampanjer som de tar del av. 

 

1.1 Relevans för socialt arbete 

Detta område är av intresse för socialt arbete då vi anser att ungdomars attityder till alkohol 

och droger till stor del kan ligga till grund för om de utvecklar ett problematiskt förhållande 

till alkohol och droger. Det är av stor vikt att undersöka hur ungdomar uppfattar 

antidrogkampanjer. I samband med detta är det av intresse att veta hur ungdomarna uppfattar 

de drogbudskap de kommer i kontakt med via musikrelaterade medier. Det är även av intresse 

att se om det finns något samband mellan populärkultur och ungdomars attityder till alkohol 

och droger. Denna studie är relevant för socialt arbete då den syftar till att belysa hur 

ungdomar uppfattar och tar åt sig av antidrogkampanjer som delges dem. Genom att belysa 

hur ungdomar uppfattar de drogbudskap de tar del av via antidrogkampanjer och 

musikkanaler bidrar vi till kunskap om hur det preventiva arbetet gällande alkohol och droger 

kan utformas. Ungdomars attityder formas till stor del i ungdomsgruppen genom interaktion. 

Detta innebär att även ungdomars attityder till alkohol och droger till stor del bildas i gruppen. 

För att kunna kommunicera med en grupp på bästa sätt måste man ha en förståelse för hur de 

uppfattar saker samt skapar attityder. I förlängningen kan denna studie därmed vara betydande 

för hur effektivare antidrogkampanjer ska utformas.  

 

1.2 Bakgrund 

De senaste tio åren har andelen gymnasieungdomar i åk 2 som i någon grad konsumerat 

alkohol, minskat från 90 % 2004 till strax under 80 % 2014. Sammantaget redovisar alltså 

forskning att andelen ungdomar som intagit alkohol, har minskat under en längre tid och 

sedan legat stadigt på samma nivå de senaste åren (Leifman, 2014). Forskning visar att 

rökning minskat det senaste decenniet och andelen 18 åringar som är rökare 2014 är cirka 28 

% (Henriksson, 2014). Vidare visar forskning att cirka 22 % av pojkarna och 4 % av flickorna 

i gymnasiet åk 2 klassas som snusare vilket är en radikal minskning över de senaste åren 
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(Henriksson, 2014). Vad gäller narkotika började narkotikabruk förekomma bland svenska 

ungdomar under 1960-talet och frågor kring detta bruk har funnits med i CANs 

skolundersökningar sedan dessa började 1971. År 2014 redovisades att 20 % av pojkarna 

respektive 14 % av flickorna i gymnasiets åk 2 har erfarenhet av narkotika och denna andel 

har de senaste åren varit relativt konstant (Guttormsson, 2014).  

 

Antidrogkampanjer och effektiva alkohol- och drogpreventiva åtgärder bör sträva mot tydliga 

mål för att vara effektiva. Målen med antidrogkampanjer bör väljas utifrån värdefrågor. Dock 

kan dessa vara svåra att specificera då olika värdesystemen ger olika bilder av samma 

fenomen. Ett fenomen kan beskrivas både glorifierande och destruktivt vilket gör det svårt att 

använda i samhällsperspektiv. Exempelvis kan berusning utmålas endera som skimrande och 

romantiskt eller som förrädiskt och förledande och krogar kan beskrivas som glamorösa 

tillhåll eller sjabbiga lokaler. I dessa beskrivningar spelar mottagarens värderingar in i 

tolkningen (Lilja & Larsson, 2003). I Sverige är systembolagets dotterbolag IQ ledande 

gällande preventiv information rörande alkohol. Deras uppdrag är att bidra med information 

till såväl individer som samhälleliga aktörer för att minska alkoholens skadeverkningar 

(http://www.iq.se). Exempel på information från IQ är informationsfilmer som visas på tv för 

att uppmärksamma svenskarnas förhållningssätt till alkohol. Gällande narkotika finns statligt 

finansierad information på http://www.umo.se som är ett samarbete mellan landsting och 

regioner. UMO riktar sig till ungdomar mellan 13 och 25 och verkar som en 

ungdomsmottagning på internet med bland annat information om droger och alkohol. Det 

finns även information från ideella organisationer som http://www.droginformation.nu vilka 

arbetar för att förebygga narkotikabruk och motivera till drogfrihet genom droginformation 

till barn, unga och vuxna.  

 

Ungdomar får styrka från grupptillhörighet och väljer ofta att stanna i gruppen, inte av rädsla 

för repressalier, utan för att de genom att göra som de andra i gruppen stärker sin egen 

identitet. Ungdomar använder symboler, en symbol är ett tecken som har en betydelse som 

sträcker sig utöver tecknet i sig och ett tecken är därför en symbol först när vi tillskriver det 

ett värde. En stor del av detta symbolarbete sker i gruppen där ungdomarna på ett sätt är 

skyddade från samhället i stort och ostört kan forma sin kultur och experimentera med olika 

symboler. Genom musik, film, internet och interaktion med varandra hämtar de symboler som 

de både provar och införlivar i gruppen (Lalander & Johansson, 2012). Ungdomar exponeras 

för droger och droganvändning, både genom att själva aktivt söka och ta del av dessa intryck 

http://www.iq.se/
http://www.umo.se/
http://www.droginformation.nu/
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men även som en ridå av mediebrus som ungdomarna ofrivilligt måste ta del av. Oavsett om 

exponeringen är frivillig eller ej skapar den en plattform utifrån vilken ungdomarnas 

erfarenheter och attityder formas och ges mening (Skårner & Månsson, 2008). Musik som 

media är ständigt närvarande i ungdomars tillvaro och är en central del i skapandet av sociala 

identiteter för ungdomar. Således är musik en viktig del i skapandet av identitet, val av vänner 

och skapandet av attityder till droger (Slater & Henry, 2013). 

 

Ungdomar lever idag i en media-centrerad värld och har stor tillgång till information, 

inspiration och material. Både genom äldre media såsom tv, filmer och radio och den nya 

typen av media som innefattar sociala nätverk samt musik och videos tillgängliga på internet. 

För ungdomar innebär detta en valmöjlighet att kunna ta del av det de önskar och är i behov 

av, inte alltför osökt är att dessa val ofta grundar sig på social position och identitetssökande 

(Brown & Bobkowski, 2011). Ökad exponering för antidrogkampanjer innebär en ökning i 

samtal rörande just antidrogkampanjens budskap, både mellan föräldrar och ungdomen samt 

mellan ungdomarna själva. Dock kan samtal med föräldrar och kamrater leda till än mer 

funderingar kring alkohol och droger och ungdomen söker ofta mer information genom olika 

kanaler på Internet (Kam & Lee, 2013). Ungdomar exponeras således både individuellt och 

kollektivt för drogbudskap vilka ges till dem både dolt, exempelvis genom olika kontexter och 

öppet i olika sammanhang såsom exempelvis drog- och antidrogpropaganda. Attityder till 

droger styrs delvis av hur ungdomar tycker att det är förenligt med deras självbild, men 

påverkas även av den exponering som ungdomarna utsätts för (Lilja & Larsson, 2003; Skårner 

& Månsson, 2008).  

 

2. Problemformulering 

Ungdomar får genom stora delar av de massmedia som de tar del av, en normaliserad bild av 

lagliga berusningsmedel så som alkohol och tobak. Media spelar en viktig roll i skapandet av 

social tillhörighet och attityder till alkohol och droger hos ungdomar där TV, musik, reklam 

och filmer är centrala komponenter (Brown & Bobkowski, 2011). Musik som media är 

ständigt närvarande i ungdomars tillvaro och är en central del i skapandet av sociala 

identiteter för ungdomar. Således är musik en viktig del i skapandet av identitet, val av vänner 

och skapandet av attityder till droger (Slater & Henry, 2013). I den musikrelaterade 

populärkultur som dagens ungdomar tar del av samexisterar både kritiska och positiva 

budskap till droger och man vet inte exakt vilken inverkan dessa budskap har på ungdomar i 
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deras attityder till droger. Samtidigt som ungdomar tar del av antidrogkampanjer får de alltså 

även tillåtande intryck av droger via exempelvis musik (Skårner & Månsson, 2008). 

 

Exponering för antidrogkampanjer leder till att ungdomar i större utsträckning pratar med 

föräldrar och kamrater samt söker upp ytterligare antidrogbudskap på internet. Samtidigt leder 

denna exponering av antidrogkampanjer till att ungdomar söker sig till drogliberala sajter. 

Forskning visar vidare att ungdomar som tar del av starkt övertygande kampanjer mer 

sannolikt engagerar sig i mindre påtryckande övertygelser. För att underbygga sina 

motargument till antidrogkampanjer kan ungdomar söka information via drogliberala sajter, 

söka upp likasinnade eller helt enkelt påbörja ett beteende vilket grundar sig i motstånd mot 

föräldrars kontroll eller samhällets normer (Kam & Lee, 2013). Användandet av och 

exponeringen för musikrelaterade medier länkas samman med ett högre användande av 

alkohol och tobak hos ungdomar. Positiva attityder till alkohol hos ungdomar har ett samband 

med att underskatta alkoholanvändningens risker och i förlängningen även riskerna med 

narkotikabruk (Fabrizio, Faccioli, Fazzi, Marconi, & Martire, 2013; Slater & Henry, 2013). I 

allmänhet anser inte ungdomar som tar del av alkohol- och droginformation att de påverkas av 

de budskap som förmedlas, det utesluter dock inte att deras tankemönster har påverkats. Det 

är konstaterat att det är svårt att förändra ungdomars allmänna riskbedömningar gällande 

alkohol och droger, det är lättare att förändra en detaljerad föreställning som till exempel hur 

alkoholen främjar sociala förmågor (Lilja & Larsson, 2003).  

 

Det vi som författare vill undersöka är vilken uppfattning ungdomarna själva har gällande 

antidrogkampanjer och drogbudskap i musikrelaterad media. Vi anser att det finns en 

kunskapslucka gällande hur ungdomar tolkar dessa budskap samt vilken mening de tillskrivs.  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar uppfattar drogbudskap i 

antidrogkampanjer och i musik och musikvideos.  

Detta kommer vi att undersöka med hjälp av frågeställningarna: 

- Vilken mening tillskrivs drogrelaterade budskap i musik och musikvideos? 

- Hur uppfattas antidrogkampanjer? 

Detta kommer att undersökas utifrån gymnasieungdomars perspektiv genom en 

fokusgruppsintervju och två individuella intervjuer.  
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2.2 Uppsatsens disposition 

Vårt examensarbete är uppdelat i sju övergripande kapitel med numrerade underrubriker. Det 

första kapitlet är inledning, relevans för socialt arbete och bakgrund. Kapitel två innefattar 

syfte och frågeställningar samt uppsatsens disposition. Sedan följer kapitel tre som innehåller 

en redogörelse av tidigare forskning vilken är indelad i temana Alkohol och droger, 

Grupptillhörighet och alkohol- och drogbudskap i media, detta kapitel avslutas med en kort 

sammanfattning av forskningen. Kapitel fyra innefattar en redogörelse för de teoretiska 

perspektiv vi valt att använda oss av i forskningen. I kapitel fem återfinns vår 

metodredogörelse samt diskussion kring metodval och etiska ställningstaganden. I kapitel sex 

presenterar vi vårt empiriska material samt analyserar resultatet. I det sjunde och avslutande 

kapitlet diskuterar vi med ett kritiskt förhållningssätt studiens resultat, analys och metod.   

 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras vår tidigare forskning vilken är indelad i tre teman: Alkohol och 

droger, Grupptillhörighet och Alkohol- och drogbudskap i media för att belysa ungdomars 

erfarenhet och uppfattning av antidrogkampanjer och alkohol- och drogbudskap i 

musikrelaterade medier. Avslutningsvis finns en sammanfattning av kunskapsområdet med de 

främsta resultat som forskningen visat som är av relevans för vår studie. Vi kommer att knyta 

an vårt resultat till denna forskning och med hjälp av den analysera vårt insamlade material.  

 

3.1 Alkohol och Droger  

Lilja och Larsson (2003) sammanfattar forskningsläget i en kunskapsöversikt samt en 

kvalitativ studie genom ett multidimensionellt perspektiv. Syftet med studien är att presentera 

ett samlat diskussionsunderlag om förebyggande strategier gällande ungdomars alkohol och 

drogbruk. Författarna belyser även debatten rörande grupptrycket gällande alkohol och 

droger. Empiriska studier har visat att ungdomar i stor utsträckning har liknande alkohol och 

drogvanor som sina vänner. Vissa hävdar att detta är ett resultat av grupptryck, att 

ungdomarna inte klarar av att motsätta sig det grupptryck rörande alkohol och droger som 

förekommer. Andra forskare hävdar istället att det rör sig om ett selektionsfenomen, att 

ungdomar väljer vänner som har liknande alkohol och drogvanor som de själva vilket ger 

grupptrycket en mindre betydelse. Författarna framhåller att det med stor sannolikhet rör sig 

om både grupptryck och selektionsfenomen. Normerna kring alkohol och drogbruk 

utkristalliseras under adolescensen när ungdomarna ska finna sina egna värderingar. Under 
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denna period ifrågasätter och avvisar ungdomarna flera av sina föräldrars normer och 

värderingar men införlivar vissa i den egna personligheten. Under denna period blir även 

individuell självständighet allt viktigare för ungdomarna och det ses heller inte som lika 

allvarligt att bryta mot traditionella normer och värderingar. Det är i denna utvecklingsprocess 

som droger och alkohol kommer in i bilden. Författarna tar även upp det så kallade 

majoritetsmissförståndet som innebär att ungdomar felaktigt skattar sin egen 

alkoholkonsumtion lägre än sina kamraters. Detta blir problematiskt då ungdomarnas 

uppfattning om kamraters alkoholbruk uppvisar ett starkt samband med deras eget bruk, både 

gällande hur mycket och hur ofta de dricker. Författarna framhäver att alkohol och droger 

sällan används enskilt, bruket av dessa droger förknippas med gemenskap och valet av 

umgänge blir då centralt. 

 

Skårner och Månsson (2008) har genom en kvalitativ undersökning undersökt hur unga 

människor mellan 18 och 26 år i Sverige navigerar mellan olika drogrelaterade budskap som 

finns i dagens populärkultur. De undersöker även vilka praktiska och teoretiska strategier 

ungdomarna utvecklar och använder sig av i förhållande till droger. Författarna har genomfört 

20 individuella intervjuer och informanterna hade blandade erfarenheter av droger. 

Författarna har använt sig av ett interaktionistiskt perspektiv i analysen för att söka förklara 

samspelet mellan ungdomarna och den omvärld de befinner sig i. Resultatet visar att 

ungdomarna exponeras för droger och droganvändande i flertalet sociala kontexter vilken kan 

vara såväl dold eller helt öppen i sin karaktär. Oavsett på vilket sätt ungdomarna exponeras är 

det utifrån denna exponering som de skapar sina attityder till droger. Den kunskap om droger 

som ungdomarna erhåller genom exponeringen kan fungera både som argument för att 

använda droger och för att inte använda droger. Valet att använda droger ses som ett 

individuellt val men droganvändandet i sig handlar till stor del om en delad upplevelse där 

grupptillhörighet ses som viktigt. De drogrelaterade budskapen som ungdomar exponeras för 

genom populärkulturen ses ofta som mer tillåtande än de budskap som finns i 

antidrogkampanjer. Detta leder till en mer accepterad bild av droger som en naturlig del av 

vardagen och de risker som detta medför ses som mindre viktiga av ungdomarna (Skårner & 

Månsson, 2008). Författarna lyfter även hur den statliga anti-propagandan kan påverka 

ungdomar på olika sätt. Vissa informanter säger sig inte vara det minsta sugna på att prova 

droger då de anser sig ha tagit del av tillräckligt med avskräckande exempel via media. Andra 

ser däremot inte detta som den enda sanningen, de vill undersöka saken på egen hand eller 

utmana denna statliga sanning. 
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Järvinen och Østergaard (2011) har genom en mixad forskningsmetod undersökt hur danska 

ungdomars attityder till droger och droganvändande påverkas av såväl egna som vänners 

erfarenheter. De undersöker även hur attityderna påverkas av risk- och njutningsfaktorer. 

Studien består av en kvalitativ del där 3000 unga danskar i åldrarna 17-19 år erbjöds att 

besvara en enkät och 22 % av de tillfrågade valde att delta. I den kvalitativa delen 

genomfördes 12 fokusgruppsintervjuer med ca 7 personer i varje grupp. Fokusgrupperna 

diskuterade hur den egna erfarenheten, vänners erfarenhet och individuellt ställningstagande 

avspeglas i gruppen. I undersökningen utkristalliseras fyra olika grupper av ungdomar; Grupp 

(A) består av ungdomar som inte har någon erfarenhet av droger och inte heller har nära 

vänner som har provat droger, denna grupp kan ses som en anti-droggrupp och är över lag 

även emot berusningsdrickande. Grupp (B) är en mer ambivalent grupp, här har ungdomarna 

inte egen erfarenhet av droger men till skillnad från grupp A har de vänner som använder 

droger. Ungdomar som kategoriseras i grupp B dricker sig även berusade. Ungdomarna som 

kategoriseras i grupp (C) är de som har experimenterat med cannabis, både de som uppger att 

de kommer att fortsätta experimentera och de som uppger att de inte kommer att prova igen. I 

denna grupp ses droger som relativt säkert även om tyngre droger delvis ses som riskfyllda. 

Dessa ungdomar uppger att de dricker sig berusade flera gånger i månaden men har i regel 

inte provat tyngre droger. Grupp (D) består av ungdomar som förespråkar droger och 

prioriterar njutningsfaktorer över riskfaktorer. Att experimentera med droger, såväl cannabis 

som tyngre droger, ses inte som riskfyllt alls av dessa ungdomar. Dessa ungdomar 

berusningsdricker fyra gånger i månaden eller mer och uppger att de tycker om att ta droger.  

 

Studien visar att vänners påverkan är begränsad, en företrädare för grupp D kan exempelvis 

påverka en företrädare för grupp C, men åsikterna kan vara allt för extrema för de ungdomar 

som kategoriseras i grupp A eller B. Författarna belyser vikten av att ta hänsyn till dessa 

skillnader i det preventiva arbetet. Antidrogkampanjer som har budskapet att ungdomar inte 

ska prova droger kan ses riktade mot grupp A och budskapet kan ha ringa inverkan på de som 

själva provat droger (Grupp C) eller har indirekt erfarenhet genom vänner (Grupp B). 

Gällande grupperna B och C bör det preventiva arbetet istället fokuseras på att det 

experimentella bruket inte ska övergå till regelbundet bruk eller experimenterande med tyngre 

droger. De preventiva åtgärderna rörande grupp D bör fokusera på att inte utöka drogbruket 

ytterligare. Det preventiva arbetet måste enligt författarna fokusera på såväl riskfaktorer som 

njutningsfaktorer och det viktiga är då att påvisa att riskfaktorerna är större än 

njutningsfaktorerna (Järvinen & Østergaard, 2011).  
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3.2 Grupptillhörighet 

Lalander och Johansson (2012) avhandlar ungdomars identitetsprocess i syfte att ge en bild av 

hur ungdomar producerar sig själv med hjälp av grupper och grupptillhörighet. Författarna vill 

även att belysa den kultur som skapas i gruppen och ifrågasätta de myter och stereotypiska 

modeller som är aktuella när det kommer till ungdomar i olika sammanhang. Vikten av att 

sätta den mindre gruppen i sammanhang med en större grupp och belysa dynamiken som sker 

mellan individ, grupp och samhälle framhävs. En stor del av dagens ungdomar träffar andra 

via internet och många gånger identifierar de sig med någon global livsstil och söker sig till 

en grupp. Individualiseringen är dock en central del i detta som innebär att individen vill 

känna sig självständig och kunna göra egna val. Begreppet livsstil är något som går att 

använda för att belysa den interaktiva relationen mellan den sociala världen, där ungdomar 

använder sig av faktorer för att uttrycka sin grupptillhörighet och den mer abstrakta sfären där 

tecken, kulturella uttryck och värden anammar mer generella livsstilar. Ungdomars livsstilar 

konstrueras ständigt genom deras handlingar, samtidigt reproduceras och fastställs de som 

gällande via media såsom tv, reklam, musik och internet. 

 

Lalander och Johansson (2012) menar att en ungdomsgrupp har sin egen kultur med 

gemensamma symboler, värderingar och attityder, för att skapa en ”vi”-känsla och trygghet. 

Denna gruppkultur innebär en känsla av styrka och gemenskap, men innebär även en 

påverkan mellan ungdomarna. Individen kan många gånger följa gruppens regler, inte på 

grund av så kallat grupptryck utan för att detta också stärker individen. I gruppen bestäms 

symbolers värde och olika betydelser. Symbolerna används sedan av gruppmedlemmarna för 

att befästa vilka de är, med andra ord identitetsskapande och gruppbefästande. Ungdomar på 

en fest analyserar situationen och associerar exempelvis flaskor på bordet och i handen samt 

hög musik med samhörighet. Att anpassa sig och anamma miljön på exempelvis en fest 

innebär att individens tillika som gruppens självkänsla stärks. Musiken som spelas 

överensstämmer med gruppens värderingar, man dricker tillsammans och uppmärksamheten 

riktas mot alkoholen och själva drickandet. Ungdomar umgås och bekräftar varandra och det 

ökar gruppens känsla av sammanhållning. 

 

Rees & Wallace (2014) har gjort en kvantitativ undersökning där de analyserar data från en 

den nationella undersökningen ”Add Health” angående elevers hälsa. Undersökningen är 

utförd på middle- och highschool i USA och studien är gjord i flera vågor från 1994 fram till 
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2008. Add Health-studien utgår från över 90 000 individer. Författarna avser att belysa hur 

vänner influerar varandra gällande alkoholkonsumtion och skillnaden mellan majoritets- och 

minoritetsåsikt i gruppen.  

 

När ungdomar ska utveckla sitt egna sociala ”jag” väljer de vänner av många olika 

anledningar, detta resulterar ofta i att det i ungdomsgruppen blir en blandning av såväl 

konsumenter som icke-konsumenter. Studien visar att en icke-konsument av alkohol som är 

ensam om denna ståndpunkt i sin umgängesgrupp löper en stor risk att ”falla för 

grupptrycket” och börja dricka. Dock visar studien att när det är två icke-konsumenter i 

samma grupp kan de motstå majoritetens påverkan även om de utgör en minoritet i gruppen. 

För en icke-konsumerande ungdom räcker det således med stöd från minst en annan icke-

konsument för att dämpa effekten av konsumenterna som utgör majoriteten i gruppen. En 

majoritet av icke-konsumenter dämpar även konsumtionen hos en minoritet av konsumenter. 

Författarna belyser även hur minoritetsinflytande existerar i dessa ungdomsgrupper, även om 

icke-konsumenterna utgör en minoritet i gruppen har de en dämpande effekt på den 

konsumerande majoriteten vilket gör att dessa dricker mindre. Att ensam utgöra en icke-

konsumerande minoritet leder inte till berusningsdrickande och att vara i en minoritet med en 

likasinnad leder ej till immunitet mot majoritetens påverkan. Det är omständigheterna i 

ungdomsgruppen som i slutänden är den avgörande faktorn. Ungdomsgruppen är inte låst i 

sina normer, den är dynamisk och ständigt föränderlig. Vänner är av största vikt för 

ungdomarna och att tillhöra en minoritet eller majoritet i ungdomsgruppen handlar inte om att 

vinna och få meningsföreträde, dessa motpoler tjänar istället som naturliga 

meningsskiljaktigheter som är viktiga för gruppen (Rees & Wallace, 2014). 

 

3.3 Alkohol- och drogbudskap i media 

Brown och Bobkowski (2011) har gjort en litteratursammanställning gällande ungdomars 

tillvaro och sambandet mellan internet, medier och ungdomars attityder och beteende. Bland 

annat alkohol och droger belyses för att kartlägga effekterna som såväl nya som gamla medier 

har på ungdomars attityder. En utgångspunkt är att media inverkar på ungdomars 

identitetsskapande, denna utgångspunkt grundar sig på det stora utbud av medier som 

ungdomar har. Författarna belyser att ungdomar söker information och influenser i sitt 

identitetsskapande grundat på sin sociala position och sitt kulturella sammanhang. Författarna 

konstaterar att ungdomar söker gemenskap och bekräftelse via olika medier och andra 
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sammanhang. Det innebär en möjlighet till positiva influenser tillika destruktiva intryck 

gällande alkohol och droger. Exempelvis redovisar de att mängden positiva intryck av tobak 

och alkohol i olika former av media inverkar till en positiv inställning till användande. Detta 

poängteras i hur ständiga försök att hålla ungdomars alkohol- och drogvanor låga, hela tiden 

möter motstånd i hur droger och främst alkohol normaliseras i medier. Författarna poängterar 

att ungdomar måste orientera sig bland positiva influenser av alkohol och droger samtidigt 

som de exponeras de för antidrogkampanjer. Ett viktigt resultat är hur effektiva 

antidrogkampanjer måste skapas med stor hänsyn till målgruppen och målgruppens 

emotioner. Exempelvis redogörs för hur antidrogkampanjer som lägger tonvikten på hur 

användandet påverkar ungdomens sociala statuts i form av hur vännerna ser ned på denne, är 

mest effektiva. Även de antidrogkampanjer som betonade förändrade känslotillstånd och 

nedstämdhet har setts vara effektiva. Brown och Bobkowski sammanfattar att media är både 

bra och dåligt vad gäller ungdomars attityder till alkohol och droger. Ett konstaterande som 

författarna gör är att ungdomar behöver ” en medial läskunnighet” för att kritiskt tolka och 

bedöma de intryck de exponeras för i media. Detta för att media ska vara en positiv influens i 

deras tillvaro.  

 

Slater och Henrys (2013) studie syftar i huvudsak till att påvisa ett samband mellan 

musikrelaterade media och droger. Studien belyser även en indirekt koppling till umgänge 

med substansanvändande kamrater. Undersökningen utfördes i fyra omgångar med 

enkätundersökningar och materialet samlades in på 40 högstadieskolor där 20 skolor utgjorde 

forskningsgruppen och 20 utgjorde en kontrollgrupp. Ungdomarna fick svara på frågor 

rörande hur ofta de tog del av musikrelaterad media, hur ofta de intog alkohol eller andra 

substanser samt om deras vänner hade någon form av bruk. Studien visar att musik som via 

text och visuella intryck i videon, sammanflätas med substanser såsom alkohol och marijuana, 

alltid är närvarande. Resultaten visar att exponering för musikrelaterad media som porträtterar 

alkohol och droger ökar sannolikheten att ungdomar dricker sig berusade och/eller prova 

tobak för första gången. De redogör för hur musikrelaterade budskap i samband med att 

kamratgruppen använder alkohol och/eller tobak innebär en större sannolikhet för eget 

användande. Slater och Henry redogör för hur ungdomar i sökandet efter samhörighet väljer 

den musik som ungdomsgruppen föredrar. Detta innebär att ungdomar tillägnar sig gruppens 

attityder och i förlängningen även anammar riskbeteende, ett riskbeteende som influeras av 

det visuella porträtterandet i musikvideos. 
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Hornik, Jacobsohn, Orwin, Piesse och Kalton (2008) har i sin undersökning, under en fem års 

period tillfrågat 25 613 ungdomar i åldrarna 9-18 år om den stora nationella 

antidrogkampanjen ”National Youth Anti-Drug Media Campaign”. Kampanjen sträckte sig 

mellan 1998 och 2004 i USA och fokuserade på hälsofaran med alkohol och droger samt den 

sociala aspekten av ett användande. De har genom hemskickade enkäter, i fyra omgångar 

tillfrågat ungdomarna hur de upplevde kampanjen. Syftet var att utvärdera kampanjens effekt 

samt att undersöka eventuella beteendeförändringar och kognitiva effekter hos ungdomarna. 

Antidrogkampanjen var lyckad i det avseende att öka ungdomars exponering av 

antidrogbudskap. Studiens främsta resultat är dock att detta inte gav någon effekt på 

användande trots att ungdomarna redovisade att de exponerats för antidrogbudskap minst tre 

gånger i veckan. Däremot kan författarna redogöra för hur en svarsomgång redovisade hur 

den ökade exponeringen av antidrogbudskap innebar en mindre sannolikhet att avstå från 

marijuanan och andra preparat. Ett annat viktigt resultat är att den ökade exponeringen för 

antidrogbudskap via kampanjerna innebar att ungdomsgruppens sociala norm anammande en 

svagare antidrog-attityd.  

 

Kam och Lee (2013) utförde en studie där en del av undersökningen belyser huruvida en mer 

frekvent exponering för antidrogkampanjer via massmedia leder till fler samtal rörande 

droger. I samband med detta belyser studien även huruvida denna utökade exponering 

motiverade ungdomarna att söka droginformation på Internet. Författarna belyser hur 

massmedia, mellanmänskligt interagerande och Internet som källor till drogbudskap kan 

sammanlänkas för att belysa efterföljande alkohol- och drogbruk som påverkats av dessa. 

Datainsamlingen utfördes genom analys av en nationellt genomförd undersökning National 

Survey of Parents and Youth vilken är en utvärdering av den stora kampanjen ”National 

Youth Anti-Drug Media Campaign”. I den utvärderade nationella undersökningen deltog strax 

över 8000 ungdomar. De 2749 deltagande ungdomarna valdes ut efter att vara inom ramen för 

åldern 9-18 år och ha deltagit i den ursprungliga undersökningens alla fyra delar. 

Undersökningen gällde exponering för antidrogkampanjer och specifikt områdena; 

uppmaning till samtal om alkohol och droger med vänner och med föräldrar, besökande på 

antidrogsajter på internet, ledarledda drogrelaterade gruppdiskussioner och faktiskt 

droganvändande. Resultatet visade att upprepad exponering för antidrogkampanjer innebar en 

ökning i drogrelaterade samtal mellan föräldrar och barn och mellan ungdomarna. 

Anmärkningsvärt är dock att det bara var samtal mellan ungdomarna själva som ledde till mer 

besök och informationssökande på antidrogsajter på Internet. Sammanfattningsvis innebar en 
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ökad exponering för antidrogkampanjer en inverkan på ungdomars samtal mellan varandra 

och i förlängningen mer informationssökande om alkohol och droger på internetsajter. Dock 

poängteras att de ökade samtalen mellan ungdomar innebar en ökad informationssökning på 

både antidrogsajter och drogliberala sajter. Författarna uppmanar även till att framtida 

antidrogkampanjer och hälsofrämjande organisationer noggrant utreder orsaken till att 

ungdomar söker information på Internet. Ungdomar söker kunskap om alkohol och droger via 

media och på Internet på grund av nyfikenhet, minska osäkerhet, bekräfta insamlad kunskap 

eller bekräfta egna upplevelser. Kan man identifiera ungdomarnas motivation för att söka 

information och kunskap på internet och i media, kan också effektivare kampanjer och 

program utformas för att avskräcka användande och uppmuntra till återhållsamhet.   

 

Lilja och Larsson (2003) tar i sin forskningsöversikt upp några allmänna krav på 

antidrogkampanjer som inriktas på ungdomar. Här lyfter författarna upp att legitimiteten är av 

stor vikt. En vuxen som själv dricker alkohol argumenterar för ett avståndstagande saknar 

trovärdighet. Författarna lyfter även fram olika faktorer som förväntas påverka ungdomars 

uppfattning av antidrogkampanjer. De belyser här även att hotfull skrämselpropaganda är 

mindre effektiv då ungdomarna vill känna sig som självständiga och oberoende och själva 

bestämma vad de ska eller inte ska göra. Författarna belyser även att ungdomar med egen 

erfarenhet av alkohol och droger tenderar att se antidrogkampanjer som missvisande, detta då 

de väger innehållet mot sina egna, ofta positiva, upplevelser.  

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Lilja och Larsson (2003) tar upp hur ungdomar är delaktiga och beroende av gruppen. 

Författarna belyser hur ungdomars attityder till droger till stor del skapas i gruppen och 

belyser grupptryck och selektionsfenomen. Vidare presenterar författarna resultat som tyder 

på att ungdomar tenderar att underskatta sin egen konsumtion i jämförelse med jämnårigas. 

Detta är passande till vår studie då vi i vår studie belyser hur ungdomar väljer musik efter 

alkohol- och droginställning och eventuell anpassning efter gruppens inställning till alkohol 

och droger. Skårner och Månsson (2008) redogör hur ungdomar navigerar mellan olika 

drogbudskap och att budskap i media är både dolda och synliga i sin karaktär. Oavsett är det, 

tillsammans med grupptillhörighet, det som till stor del skapar ungdomars attityder till alkohol 

och droger. Författarna tar upp att drogbudskap i media leder till en normalisering av alkohol 

och droger och att de risker som antidrogkampanjerna presenterar kan ses som overkliga. 
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Detta kopplar till vår studie där vi valt att fråga ungdomarna hur de ser på vad som är verkligt 

i musikens framställan av alkohol i jämförelse med antidrogkampanjernas. Järvinen och 

Østergaard (2011) har forskat på hur en grupps sammansättning av konsumenter påverkar 

inställningen till både alkohol och droger samt hur detta är avgörande för 

antidrogkampanjernas effekt. Detta är vad vi frågat våra informanter och i vår intervjuguide 

återfinns frågor gällande hur en grupps attityder påverkar individens tankar kring 

antidrogkampanjer. Författarna har i sin studie funnit att antidrogkampanjer starkt måste 

belysa riskfaktorerna vilket vi finner jämförbart med våra informanters utsagor om 

skrämselpropaganda och informativa antidrogkampanjer.  

 

Lalander och Johansson (2012) belyser hur ungdomsgruppen måste ses i samverkan med det 

större omgivande samhället. Författarna belyser även hur det i gruppen skapas normer och 

värderingar vilka till stor del åtföljs till stor del av individens vilja att passa in och inte av 

grupptryck. Vi anser detta vara jämförbart med den systemteoretiska belysning vi använt oss 

av. Rees och Wallace (2014) presenterar en forskning som fokuserar på att belysa hur vänner 

influerar varandra gällande alkoholkonsumtion. De redogör också för minoritets- och 

majoritetspåverkan. Detta är intressant då vi i vår studie frågat hur ungdomar pratar med 

varandra kring alkohol och droger samt hur alkohol och droger ses på i sociala kontexter. 

 

Brown och Bobkowskis (2011) studie belyser hur ungdomars tillvaro och användande av 

medier ger dem positiva intryck av alkohol och droger som motverkar de antidrogkampanjer 

som de möts av. Författarna belyser därav att det krävs en läskunnighet för att kunna sålla 

mellan de media-intryck de möts av. I vår studie är detta relevant då uppfattningen av 

budskapen kan synliggöras av denna läskunnighet. Slater och Henry (2013) påvisar hur 

musiken ständigt är närvarade och att positiva drogbudskap är vanliga i denna. Studien visar 

också att exponering för musikrelaterad media som porträtterar alkohol och droger ökar 

sannolikheten för ungdomars eget användande. Detta belyses även i vår studie som 

undersöker hur musiken inverkar på ungdomars användande. Hornik et al. (2008) utvärderar 

effekten av en omfattande antidrogkampanj och redovisar hur ökad exponering av 

antidrogkampanjer inte gav någon effekt på ungdomarnas användande. Detta ger stöd till vår 

studie som undersöker hur ungdomar uppfattar antidrogkampanjer. Kam och Lee (2013) visar 

att ökad exponering för antidrogkampanjer har en främjande effekt på drogrelaterade samtal 

vilket i sin tur kunde påvisas inverka på ungdomars informationssökande på internet. De 

belyser även vikten av att identifiera vad som motiverar ungdomar att söka information om 
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alkohol och droger. I vår studie undersöker vi delvis ungdomars egna informationssökande 

gällande alkohol och droger för att belysa kunskapsinhämtning. Lilja och Larsson (2003) 

belyser några centrala faktorer för effektiva antidrogkampanjer och skrämselpropaganda 

framhålls som mindre effektiv och ungdomars egna positiva erfarenhet väger tyngre än 

negativa budskap. 

 

4 Teorianknytning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska perspektiv vi använt oss av i analysen. Dessa 

två perspektiv är systemteoretiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi tar även upp och 

förklarar centrala begrepp under varje teoretiskt perspektiv. 

 

4.1 Systemteori 

Vi har valt systemteorin då vi avser att belysa hur ungdomar förhåller sig till drogbudskap 

såväl individuellt som i grupp. Ungdomsgruppen kan vi förstå som ett system som även är en 

del av ett större system vilket utgörs av samhället. Genom systemteorin kan vi se hur de olika 

systemen på olika nivåer påverkar varandra samt hur ungdomar tolkar olika budskap och 

skapar uppfattningar. Vi kan genom systemteorin belysa vikten av grupptillhörighet och 

gruppens värderingar. 

 

Inom systemteori är helhetstänket centralt vilket innebär att delarna sammansatt i ett system 

skapar en helhet vilken är större än summan av delarna (Öquist, 2008). Systemteorin 

fokuserar på individer som både utgör en del av andra system och även utgör egna subsystem, 

detta gör att systemteorin kan förena de sociala och psykologiska perspektiven. Människan är 

en del av samhället och kan därför ses samverka med detta och med andra system i en ständigt 

komplex och samspelande relation. Systemteorin kan tillämpas på de sociala system som 

omger oss såsom grupper, familj och samhälle (Payne, 2008). Man kan genom systemteorin 

belysa såväl de sociala sammanhang som påverkar individen samt de individer som utgör 

dessa sociala sammanhang. Svedberg (2012) exemplifierar hur mönster och strukturer i 

sociala sammanhang formas genom mellanmänskliga system. Genom systemteorin kan 

mellanmänskliga processer beskrivas genom att dels se hur individerna i gruppen interagerar 

med varandra och hur grupper interagerar med andra grupper. Detta förtydligas genom Lewin 

(1947, refererad i Öquist, 2008) som identifierat tre förutsättningar för lärande som utgår från 

gruppens betydelse. Han har identifierat hur gruppåverkan är av större vikt gällande 
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nyinlärning än andra intryck såsom exempelvis massmedia, reklam och undervisning. 

Informella grupper såsom kompisgruppen och det egna nätverket har större betydelse för 

attitydskapande än direktiv från formella grupper. Den tredje och sista förutsättningen som 

Lewin tar upp är att ju större en individs angelägenhet att tillhöra och accepteras av gruppen 

är, ju mer lättpåverkad blir individen och desto viktigare blir gruppens åsikter. 

 

Några centrala begrepp i systemteorin är helhetstänkandet och nivåer. Helhetstänkandet 

innebär att man genom systemteorin ser helheten som större än de sammanlagda delarna. 

Således skapar delarna ett mervärde genom att ingå i ett system (Öquist, 2008).   

Med nivåer menar systemteorin att system alltid är hierarkiskt uppbyggda med olika nivåer. 

När det kommer till att förstå hur människor kommunicerar och utvecklar beteenden är det av 

stor vikt att tänka i nivåer. En ungdomsgrupp är exempelvis underordnad samhället då detta 

system ligger på en högre nivå och samhällets normer inverkar därför på gruppen men 

gruppens normer inverkar inte på samhället (Öquist, 2008). 

 

Denna teori använder vi för att undersöka hur ungdomarna i det system som ungdomsgruppen 

utgör, förhåller sig till drogbudskap. Detta i förhållande till det större omgivande systemet 

som samhället utgör, vikten av grupptillhörighet och ungdomsgruppens åsikter. Genom 

systemteorin belyser vi hur systemet som ungdomsgruppen utgör påverkas av budskapen i 

antidrogkampanjer och musikrelaterad media och hur systemets tolkning av dessa budskap 

påverkar individen. Vi belyser hur de normer som finns i samhället samt de budskap som 

förmedlas kring alkohol och droger i olika utsträckning införlivas och tas i anspråk i 

ungdomsgruppen och ungdomarna. 

 

4.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism hjälper oss att se hur attityder, beteenden och sociala normer 

konstrueras. Genom den här teorin kan vi analysera hur ungdomars attityder och beteenden 

formar och formas av ungdomarna i samspel med varandra i ett ständigt föränderligt 

samhälle.  

 

Enligt socialkonstruktionism skapas vår kunskap och förståelse av omvärlden i 

mellanmänskliga möten. Det är i den dagliga interaktionen med andra människor som 

kunskapen fabriceras och därför är de mellanmänskliga interaktionerna av stor vikt för att 
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förstå de sociala konstruktionerna. Det som vi tar för sanning kan ses som den för stunden 

allmänt accepterade förståelsen av världen och sanningen är således såväl kulturellt som 

historiskt bunden (Burr, 2004). Socialkonstruktionismen syftar alltså till att beskriva hur 

människor ser, beskriver och förklarar omvärlden genom att se hela omgivningen och dess 

skeenden som utbyten. Utbyten som sker mellan människor i sociala, kulturella och historiska 

kontexter. De gemensamma sociala konstruktioner som skapas bidrar till individers 

socialisation in i samhället och till olika grupper i stor utsträckning. I och med detta blir de 

sociala idéerna så övergripande att de uppfattas som verklighet och allomfattande för 

samhällsmedborgarna (Payne, 2008).  

 

Kunskap är enligt socialkonstruktionism något som människor skapar tillsammans, inte något 

som en människa kan besitta. Det viktiga inom denna teori är således processen där människor 

interagerar med varandra, inte de strukturer som människor befinner sig i. Enligt 

socialkonstruktionism är dock inte kunskapen en direkt avspegling av verkligheten, det är 

samhället eller olika kulturer som i mellanmänskliga möten skapar sin egen version av 

verkligheten. Sanningen är inte någonting absolut, den varierar beroende på vilket perspektiv 

man väljer att se omvärlden ifrån (Burr, 2004). När man riktar uppmärksamheten mot att se 

detta samspel och analysera människors relationer och samspel kan man få en förståelse för 

sociala relationer och hur identitet och beteende uppkommer i dessa (Payne, 2008).  

 

Genom socialkonstruktionism får vi en djupare förståelse för hur överenskommelser mellan 

individer skapas och hur symboler och rådande normer gällande alkohol och droger tillskrivs 

ett värde av gruppen. Vi belyser hur attityder normaliseras och accepteras av gruppen och i 

förlängningen även individen genom en tyst överenskommelse om vad som är verkligt. 

 

5 Metod  

Detta avsnitt redogör för hur vi genomfört vår undersökning och beskriver vårt 

tillvägagångssätt. Vi redogör för hur vi sökt och gjort urval i litteraturen samt vilka urval vi 

har använt för intervjuerna. Vi diskuterar även kring etik och studiens trovärdighet. 

 

5.1 Forskningsdesign  

Vi har genomfört vår studie med en kvalitativ forskningsansats som innebär att man söker 

kunskap genom intervjuer med individer som belyser deras uppfattningar och erfarenheter 
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(Olsson & Sörensen, 2011). När man använder sig av en kvalitativ strategi kan detaljerade 

beskrivningar framkomma som bidrar till en djupare analys av en annan persons upplevelser 

av en viss erfarenhet eller fenomen (Larsson, 2005). Fokusgrupp som intervjuform bjuder till 

diskussion mellan deltagarna som kan leda till en bredare förståelse för fenomenet. Genom att 

även genomföra två individuella intervjuer har vi författare även fått chans till en än djupare 

belysning av fenomenet. Fokusgruppintervjuer är passande som metod när forskaren vill ta 

reda på hur gruppen resonerar kring ett utvalt fenomen, när attityder och kulturellt förankrade 

föreställningar ska studeras. Syftet är att deltagarna i gruppen tillsammans ska redogöra för 

sina erfarenheter och kognitiva uppfattningar på ett tydligt och rättvist sätt utifrån samtliga 

deltagare (Billinger, 2005; Olsson & Sörensen, 2011). Den gruppdynamik som uppstår i 

fokusgrupper skapar ett samspel mellan deltagarna vilket kan tydliggöra attityder och åsikter. 

Samspelet mellan deltagarna gör att diskussionen ständigt rör sig framåt och nya idéer kan 

formas (Wibeck, 2000). Vi har strävat efter en harmonisk gruppdynamik och ett naturligt 

samspel genom att bjuda in jämnåriga deltagare av samma kön till fokusgruppen. Vi har utfört 

halvstrukturerade individuella intervjuer som innebär att intervjun är uppbyggd efter teman 

och har förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Individuella intervjuer ska innebära att 

intervjupersonen känner sig viktig och får tala till punkt. Viktigt är också att svaren som 

intervjupersonen ger uppnår giltighet genom att besvara det vi frågar efter (Olsson & 

Sörensen, 2011). Detta har vi strävat efter genom att skapa ett välkomnande och avslappnat 

klimat med våra intervjupersoner samt genom att formulera tydliga frågor indelade i teman. 

För att diskussionen och samtalet ska vara djupt och informativt har använt oss av 

stimulansmaterial i samtliga intervjuer. Stimulansmaterial fungerar som en tankeställare och 

bör väcka frågor hos deltagarna och kan vara exempelvis artiklar och filmklipp (Wibeck, 

2000). Vi valde att ha material som visade ena sidan positiva och andra sidan negativa 

inställningar till alkohol- och droger.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört en fokusgruppintervju samt två individuella intervjuer. Tidsåtgången var 

cirka 60 minuter för fokusgruppen och 40-45 minuter för de individuella intervjuerna. Inför 

intervjuerna skapade vi en intervjuguide (se bilaga 1). Inför intervjuerna utarbetade vi ett 

körschema på det stimulansmaterial vi skulle använda oss av. Inför de två individuella 

intervjuerna justerades detta körschema en aning på grund av att vi ansåg att det var för 

mycket information och material för en enskild individ att reflektera kring. Vi höll samtliga 
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intervjuer på en neutral plats för både oss och ungdomarna. Vi valde denna plats för att deras 

anonymitet skulle säkras och att vi undvek att bli störda jämfört med om vi skulle ha utfört 

studien i ett klassrum på ungdomarnas skola. Vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 2) 

till informanterna med information om studien, tid och plats. Under fokusgruppintervjun 

använde vi oss bland annat av öppningsfrågor och övergångsfrågor för att sedan gå över på 

nyckelfrågor. Exempel på en öppningsfråga vi använde är: ”Vilken är er favoritlåt just nu?” 

och övergångsfråga: ”Vad har ni för erfarenheter av anti-drogkampanjer?”. Exempel på 

nyckelfrågor vi använde oss av är: ”Vad är viktigt för att antidrogkampanjer ska påverka” och 

”Upplevs antidrogkampanjerna förtroendeingivande?”. Under alla tre intervjuer använde vi 

oss av antidrogkampanjer från droginformation.nu, IQ.se och UMO.se samt musikvideos från 

Youtube (se bilaga 3). Anti-drogmaterialet valde vi utifrån att det var rikstäckande kampanjer 

som helt eller delvis riktar sig mot ungdomar. Vi ville ha en spridning i typen av filmer 

gällande framställan samt både statligt och ideellt finansierade. Gällande musikvideor valde vi 

musik från de senaste fem åren, detta då vi ville öka sannolikheten att ungdomarna kände igen 

musiken. Vi valde musikvideor som på olika sätt gestaltade alkohol och/eller droger, antingen 

i text eller video. I största grad har vi utgått från topplistor för att hitta musik, men vi har även 

valt vissa låtar utanför topplistorna som ändå spelas mycket. De låtarna valde vi av den 

anledningen att de har ett tydligt alkohol- och drogbudskap.  

5.2.1 Sökprocess och urval av litteratur 

Vi har använt sökmotorerna Web of Sience, SocIndex, Artikelsök och Discovery och använt 

oss av både frassökning och trunkering för att uttömma våra sökord. Sökord som vi använt 

oss av är: “drugs”, “youth”, “adolescence”, “addiction”, “attitudes”, “drug use”, “teenagers”, 

“in-group”, “substance abuse”, “popular culture”, “massmedia”, “entertainment media”, “anti-

drug”, “antidrug campaign”, “media”, “ungdom”, “drog” och “antidrogkampanj”. Vi följde 

upp intressanta artiklar genom att jämföra referenslistor och följa upp de återkommande 

referenserna som vi ansåg var relevanta för vår studie. Vi ansåg vår sökning vara för syftet 

uttömd när vi genom olika sökord och referenser inte fann nya artiklar som var av intresse. 

Detta blev även tydligt när referenserna i de artiklar vi ansåg var mest relevanta refererade till 

artiklar som vi redan funnit. Vi har avgränsat vår sökning genom att enbart använda artiklar 

som är peer-reviwed samt genom att i stor utsträckning välja nyare forskning och i vårt fall 

innebär det forskning från de senaste tio åren. Dock har vi använt en del äldre litteratur när det 

kommer till grupper och dess dynamik. Vi har enbart använt västerländsk forskning då dessa 

länder har liknande kultur som Sverige vilket gör att forskningen till stor del är tillämpbar på 
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de svenska förhållanden som ungdomar deltar i. Vi har haft besvärligt att hitta litteratur om 

antidrog-kampanjer från Sverige och därför har vi fokuserat på forskning som är tillämpbar på 

våra svenska förhållanden.  

5.2.2 Urval för intervju 

I vår studie ville vi studera ungdomars upplevelse och attityder i förhållande till 

antidrogkampanjer och musikrelaterade medier. Vi valde att göra detta med ungdomar som 

fyllt 18 år och går sista året på gymnasiet. Valet grundas på att de här ungdomarna har åldern 

inne för att delta i olika sammanhang där alkohol kan förekomma samt att de står på gränsen 

in i vuxenlivet. Vår förförståelse sa oss att dessa ungdomar har skaffat sig en uppfattning 

gällande alkohol och droger och därför passade vår studie.  

Ett strategiskt urval syftar till att i så hög grad som möjlig få kontakt med informanter som ger 

en viss spridning inom en bestämd ram. Inom kvalitativ forskning kan denna variation försöka 

uppnås genom att ett antal teoretiska variabler bestäms. Efter detta väljer man ut ett litet 

område där dessa variabler med teoretisk betydelse återfinns. Denna typ av urval innebär att 

forskaren mer troligt får tag i den typ av informanter den efterfrågar vilka ger en variation 

bland de intervjuade (Trost, 2005). Vi kontaktade en rektor på en gymnasieskola och bad att 

få hjälp att komma i kontakt med elever som uppfyllde våra krav (över 18 år, intresserad av 

musik och går på gymnasieskola). Rektorn erbjöd sig att kontakta en klass och bjöd sedan in 

oss för att komma och informera om vår undersökning. Vi presenterade vår studie i klassen 

och fick sedan intresseanmälningar på plats. 

5.2.3 Undersökningens genomförande 

Vi utförde en fokusgruppintervju med fyra killar. Det skulle ha varit fem killar, men en fick 

förhinder i sista stund och fokusgruppen genomfördes då med fyra deltagare. Ytterligare en 

fokusgrupp var planerad med tjejer, men då endast två tjejer ville ställa upp på intervju blev 

det istället två individuella intervjuer. Fokusgruppen utförde vi genom att en av oss ledde 

fokusgruppen medan den andre observerade och antecknade samt skötte tekniken med 

materialet. Vi ledde sedan varsin av de två individuella, men den andre var närvarande och 

antecknade, skötte tekniken samt hjälpte till att ställa följdfrågor. I vår fokusgrupp samt våra 

individuella intervjuer har vi visat utdrag från musikrelaterade media i form av musikvideos 

som innehåller drogbudskap både visuellt och i texten. Vi har även visat informationsfilmer 

med ett tydligt preventivt syfte; från IQ.se, UMO.se och från droginformation.nu för att bjuda 

in till diskussion angående de budskap som framkom. Vi valde att visa sju stycken antidrog-
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filmer och sex musikvideos i fokusgruppen. I de individuella intervjuerna visade vi sex 

antidrog-filmer och sex musikvideos (se bilaga 3). 

 

Vad gäller fokusgruppintervjuer är vi medvetna om att denna typ av intervjuform kan vara 

hämmande och att det finns en risk att intervjupersonerna inte pratar lika öppet. Vi valde dock 

denna intervjuform då vi ansåg att den innebar möjligheter till diskussion mellan deltagarna 

och en nyanserad bild av attityder och uppfattningar. De individuella intervjuerna var inte vårt 

förstahandsval men på grund av att vi inte lyckades hitta deltagare till den andra fokusgruppen 

fick vi tänka om. De individuella intervjuerna innebär att det enbart blir en infallsvinkel på ett 

fenomen, men å andra sidan får en person verkligen chans att ge sin bild. I de individuella 

intervjuerna krävdes det mer av oss som intervjuare och vi var mer delaktiga i form av fler 

följdfrågor för att få samtalet att flyta. Bortfallet i den andra fokusgruppen innebar att vi fick 

en könsfördelad uppdelning på våra intervjuer och därmed kan tänkas att olika aspekter och 

åsikter belystes i de olika intervjuformerna. Dock anser vi detta inte vara något hinder då vårt 

syfte inte är att belysa attityder och uppfattningar ur ett könsperspektiv. 

 

5.3 Analysverktyg 

Vid genomförandet av vår fokusgruppintervju samt de två individuella intervjuerna har vi 

utgått från ett fenomenologiskt perspektiv. Detta innebär en fokusering på exakta 

beskrivningar av undersökningspersonernas upplevelser och livsvärld, där syftet är att få en 

djupare förståelse för dessa uppfattningar (Larsson, 2005; Patton, 2002). I vår studie innebär 

detta att vi avser att fånga och belysa ungdomarnas upplevelser av antidrogkampanjer och 

drogbudskap i musikrelaterad media. 

 

Vid transkribering och analys har vi sedan anammat ett hermeneutiskt synsätt som innebär 

förståelse av den skrivna texten (Larsson, 2005). Då vi valt att spela in våra 

forskningsintervjuer innebar detta att vi gjorde ordagranna transkriberingar, vilka vi sedan 

tolkat. Att tolka den skrivna texten kännetecknas av den hermeneutiska cirkeln som betyder 

att textens olika delar förstås av textens helhetliga mening (Larsson, 2005). Detta innebär att 

de olika temana som våra forskningsintervjuer bygger på; antidrogkampanjer, drogbudskap i 

musiken, grupp/individ, informativ eller avskräckande antidrogkampanj och alkohol och 

droger, tolkas och förstås utifrån den mening som framträder när vi beaktar alla teman 

sammanslaget. I arbetet med detta valde vi ut citat under de olika temana och kopplade 
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samman dessa med varandra för att få en helhetsbild av ungdomars upplevelser. Vi kopplade 

sedan detta till tidigare forskning och annan relevant litteratur.  

 

5.4 Uppsatsens trovärdighet 

Vi strävar efter studiens trovärdighet genom att försöka ha en transparant redogörelse av vårt 

tillvägagångssätt samt beskrivning av urval och genom att motivera och förklara våra val för 

läsaren. Vi som författare har hela tiden strävat efter att vara objektiva för att inte påverka 

intervjupersonerna eller resultatet. Vi har sökt utforma en så utförlig intervjuguide som 

möjligt för att verkligen ta reda på så mycket som möjligt om det vi vill undersöka. Validitet 

är att undersöka det man avser att undersöka och detta kan vara problematiskt i kvalitativ 

forskning. För att försöka uppnå hög validitet bör intervjufrågor som verkligen fångar in det 

man vill fånga in konstrueras (Larsson, 2005). För att säkra validiteten i studien har vi 

utformat frågor som försäkrar oss om att vi tar reda på den information vi avser att ta reda på. 

Validiteten är vidare beroende av forskarens skicklighet att kritiskt granska, ifrågasätta och 

tolka sina data. Reliabiliteten i kvalitativ forskning är beroende av forskarens förmåga att 

pröva konsistensen i ett frågetema vilket görs bäst genom att ställa flertalet liknande frågor 

inom samma ämne. Vidare bör reliabiliteten säkras genom att forskaren transkriberar samma 

material vid två olika tidpunkter alternativt att materialet delvis transkriberas av två olika 

forskare (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). Vi har strävat efter hög validitet och 

reliabilitet i vår undersökning genom att utforma så utförliga och täckande frågor som möjligt 

under våra teman. Vi har vidare transkriberat intervjuerna tillsammans och därmed försäkrat 

oss om att vi tolkat materialet på samma sätt. För att ytterligare försäkra oss om reliabiliteten 

har vi suttit separat och transkriberat stickprov ur intervjuerna för att sedan jämför dessa. Inför 

detta avtalade vi hur vi skulle skriva ut materialet med exempelvis skratt, pauser och suckar. 

Vi ansåg detta vara av stor vikt då vi kommer använda oss av ordagranna citat i resultat och 

analys.  

 

Representativitet och generalisering i kvalitativa studier är svårt att uppnå då sådana studier 

ofta grundar sig på ett litet urval. Dock kan man överföra den kunskap som framkommer till 

andra liknande situationer. En analytisk generalisering innebär att forskaren gör en 

bedömning av vad som skulle kunna överföras till en annan, liknande situation. Genom att 

forskaren presenterar påståenden och argument får läsaren sedan avgöra generaliseringsgrad 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie är möjligen inte generaliserbar då vårt urval är snävt 
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och vår underökning liten. Dock anser vi att vi kan ge en bild av hur situationen ser ut och 

genom att göra en så transparent redogörelse av vår studie som möjligt tillåta läsaren att finna 

nivån av representativitet till en annan situation.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden  

Forskningskravet måste alltid ställas mot individskyddskravet, hur viktig är forskningen och 

vilka negativa konsekvenser kan forskningen innebära för individen. Detta grundläggande 

individskydd kan delas in i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet har uppfyllts då vi informerat om studien och dess syfte, vad 

informanternas uppgift är samt att det är frivilligt och att de när som helst kan välja att 

avbryta. Det informerade samtycket kan påverkas då vi tänker att det är svårare att lämna en 

grupp än en enskild intervju, men vi strävade ständigt efter ett så öppet klimat som möjligt 

under intervjuerna för att motverka detta. Informanterna fick själva lämna intresseanmälan 

efter information om studien vilket försäkrar informerat samtycke. Informanterna 

informerades även om att deras medverkan var frivillig och att de kunde välja att avbryta när 

de önskade utan några som helst konsekvenser. Genom att förvara ljudfilerna från 

intervjuerna på våra privata datorer under lösenordsskydd säkerställer vi att informationen 

inte når någon annan än författarna av denna uppsats. Vidare säkerställer vi 

konfidentialitetskravet genom att anonymisera såväl informanterna och geografiska platser. 

Vi författare vill poängtera en medvetenhet att metodvalet i form av fokusgruppintervju kan 

komplicera upprätthållandet av konfidentialitet då det är fler än enbart forskarna som känner 

till vilka som deltagit i studien och vilken informant som sagt vad (Larsson, 2005). Vi 

författare fastställer nyttjandekravet genom att uppgifter om informanterna eller andra 

individer som samlas in för studiens forskningsändamål endast används i vår studie. 

Uppgifterna kommer inte lånas ut eller föras vidare för att användas i ej vetenskapligt syfte.  

 

6 Resultatredovisning och analys av empiri  

I detta avsnitt redovisar vi resultatet från våra intervjuer samt en utförlig analys kopplat till 

tidigare forskning och våra valda teorier. Resultatet presenteras mestadels i form av citat men 

även sammanställningar i löpande text förkommer. Resultatanalysen till varje delkapitel finns i 

slutet av kapitlet. Vi har utgått från våra frågeställningar när vi delat upp resultatredovisningen i 
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två huvudavsnitt. Genom våra grundläggande teman i intervjuguiden och teman som vi 

identifierat genom insamlandet av empiriskt material har vi sedan delat upp de två huvudavsnitten 

i underteman. Dessa temata har framkommit utifrån den information som informanterna 

återkommande belyst. I resultatredovisningen har informanterna fått fiktiva namn och vi författare 

benämns ”intervjuare”. Vi har valt att dela in resultatet utefter temata och inte efter intervjuform 

eller informanternas kön. Vi har således inte gjort någon skillnad på resultat från fokusgruppen 

och de individuella intervjuerna. Detta då vi inte ansåg att det var av vikt för syftet vilken 

intervjuform informationen kommer från eller vilket kön informanten har. Utlägg i citat som inte 

tillför något konstruktivt har vi klippt ut och markerat med ”[…]”. Detta för att underlätta 

läsningen och starkare belysa resultatet.  

 

6.1 Drogbudskap i musikrelaterad media 

Samtliga informanter uppger att drogbudskap i musikrelaterade media är vanligt. På frågan 

hur vanligt det är med alkohol och droger i musik och musikvideos svarar killarna i 

fokusgruppen såhär: 

 

Erik: om vi säg… liksom… Ööhm, bara liksom om tar en siffra, då känns det som kanske 7 av 

10 låtar. 

Alla instämmer hummande… 

Rasmus: det är väldigt mycket… mm. 

 

Den upplevelse som killarna har av hur vanligt det är med drogbudskap delas av Sofia som på 

frågan hur vanligt det är med alkohol- och drogrelaterade budskap i musiken svarar följande: 

 

Sofia: Väldigt vanligt! Det… känns som att… i allt så finns det någon form utav… att de 

liksom lyckas flika in det på något vis… i allting... I alla fall i den musik jag lyssnar på! 

 

Genomgående i intervjuerna framkom det att informanterna var överens om att drogbudskap i 

musikrelaterade media är mycket vanligt.  

6.1.1 Musikens inverkan 

I fokusgruppen diskuterar ungdomarna om musiken som de lyssnar på har inverkan på deras 

inställning och attityder till droger. Informanterna uppger att de lägger vikt vid musikens 

budskap och att detta påverkar hur de ser på alkohol och droger. 
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Intervjuare: Men tror ni att er inställning till droger påverkas av den musik ni lyssnar på? 

[…] 

Rasmus: Alltså just, just vad man tycker om droger som person, alltså om det nu är lagligt 

eller inte, just med konsekvenser och sådant… då tror jag faktiskt att det kan ha en ganska 

stor inverkan vad man lyssnar på för sorts musik, det kan jag faktiskt tro…  

[...] 

Leo: Labyrint, en svensk hip hop-grupp då, de har ju precis släppt ett album där de sjunger 

om normalisera cannabis, de sjunger bara om… ja liksom… Ja, cannabis då alltså *skratt* 

det finns ju inget annat i det budskapen… då sitter man ju där och bara *sjunger* 

”legaliseeera” *skratt* och bara gungar på skallen… 

Erik: Men samtidigt tror jag alltså… om du tycker nå… ja men Tupac, är världsbäst liksom, 

då kan… och sen bara ”åh men va fan han rökte ju på, han var ju fan musik-snille han, då 

kan ju jag göra det också ”… 

Rasmus: Ja, Jimi Hendrix eller?  

*skratt* 

Erik: Så att så mycket… så alltså… så kan det ju mycket väl vara, jag säger inte att det 

behöver vara så men… 

Leo: Sen blir det ju liksom… just… det blir ju språkrör för… Alltså Labyrint blir ju liksom 

”aah de vill normalisera, ja, jag vill normalisera, åh, alla vill normalisera” 

*Skratt* 

Erik: Ja men det… det blir liksom som att man… håller på ett lag eller vad man ska säga… 

*Övriga instämmer* 

Erik: … för att man tycker att de gör bra musik… 

 

Ungdomarna belyser här både hur attityder till droger inverkar på val av musik men även hur 

budskapen i musiken kan påverka attityderna till droger. Attityderna styr vilken musik som 

väljs och hur detta även kan förstärka dessa attityder.  

6.1.2 Musikens budskap 

För att belysa just hur ungdomar navigerar mellan de olika budskapen som finns i 

musikrelaterade videos visade vi delar ur musikvideos. I diskussionen kring olika budskap i 

musik diskuteras hur olika genrer domineras av olika sorters budskap. Ungdomarna lyfter 

exempelvis hip-hop och rock som två genrer där positiva drogbudskap är vanliga. Samtidigt 

diskuterar de kring hur drogbudskap i populärmusik inte är accepterat på samma sätt vilket de 
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tror grundar sig på publiken. I följande citat reflekterar informanterna kring de positiva och 

negativa budskapen som framkommer i musikvideorna. 

 

Intervjuare: Spontana tankar kring de här två? 

Linnea: Ja alltså den första är ju… ”Jag har inga pengar men det skiter jag i för jag ska ha 

skitkul ändå” alltså typ så… […] lite så här, som typ ungdomar... de… de flesta ungdomar 

kanske känner, att de ”jag har inga pengar men vad fan jag skiter i det, jag ska festa ändå för 

jag ska ha så jävla kul”… typ ”jag dör snart”… alltså så… det är många som tänker så, 

bara… typ, YOLO, alltså, såhär… 

 

Sofia reflekterar över två andra musikvideos, den första som porträtterar ett nyktert 

ställningstagande och den andra som porträtterar vilt festande. 

  

Intervjuare: Är det någon av dem som känns mer nära verkligheten än den andra? 

Sofia: Aa, den första! 

Intervjuare: Går det att relatera till den, för dig, som gymnasieungdom? Eller går den andra 

lättare att relatera till då? 

Sofia: Jaa, alltså den andra är väl lättare at relatera till då, alltså typ om man festar väldigt 

mycket och ”jag har inga alkoholproblem” men… ja… 

Intervjuare: Ja, så även om den känns mindre verklig jämfört med den första så går den att 

relatera till? 

Sofia Mm! 

 

Även om samtliga informanter uppger att de tycker att det är lättare att relatera till de positiva 

drogbudskapen i musik- och musikvideos, reflekterar de samtidigt över hur dessa budskap 

inte upplevs som verkliga. Linnea belyser här hur positiva drogbudskap i musiken går att 

relatera till den verklighet som ungdomarna befinner sig i. Sofia har liknande tankegångar och 

förtydligar att även om ett budskap som är negativt inställt till droger upplevs som mer 

verkligt så är det lättare att relatera till det positiva budskapet. Diskussionen om vad som är 

verkligt och vad som går att relatera till utvecklas i fokusgruppen. Rasmus och Erik diskuterar 

här ett budskap som de upplever som verkligt och de poängterar att drogbudskapet förmedlas 

neutralt. 
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Intervjuare: Om man tänker på de här drogbudskapen som är i musiken och i musikvideorna, 

tycker ni att det är proportionerligt, motsvarar det så mycket musik ni lyssnar på och så 

mycket ni festar? 

Rasmus: Ja alltså jag vet ju… det hära… eh… Nikki Sixx, släppte ju ”heroin diarys” […] 

Och jag menar de musikvideorna och de texterna, det är ju alltså… det är ju sjukt det! Där, 

där känner jag såhär ”det här, jag kommer aldrig att göra det här jag e, verkligen inte!” För 

han berättar hur han låste in sig i garderoben i flera veckor och… med, med, med dagboken 

och gitarr och ett hagelgevär typ… och så bara satt för att han var så jävla stenad… kunde 

liksom inte… och då tänker man bara såhär ”shit!”… 

Erik: Man får liksom en tankeställare… 

Rasmus: Ja och så när han går ut liksom med det på riktigt också och säger att så här blev 

det för mig liksom… Jag menar det är ju också ett sätt att… då berättar man ju bara, man 

säger inte såhär ”gör inte så här!”, utan man berättar och så får ni göra vad ni vill med 

informationen liksom… 

Erik: Men just i musik när det väl är ett sådant där budskap då tycker jag att… då tar jag nog 

till mig det mer än vad jag skulle göra på en föreläsning… 

6.1.3 Resultatanalys – drogbudskap i musikrelaterad media 

Skårner och Månsson (2008) redovisar att ungdomar exponeras för droger och 

droganvändande i flertalet sociala kontexter, denna exponering kan vara såväl dold som öppen 

till sin karaktär. Oavsett på vilket sätt ungdomarna exponeras är det utifrån denna exponering 

som de skapar sina attityder till droger. Den kunskap om droger som ungdomarna erhåller 

genom exponeringen kan fungera både som argument för att använda droger och för att inte 

använda droger. Informanterna ger en samstämmig bild av att alkohol- och drogbudskap är 

vanliga i musikrelaterade medier och de reflekterar över både öppna och dolda budskap. Det 

framkommer under våra intervjuer att musiken kan påverka inställningen till alkohol och 

droger, men även att musik väljs utifrån inställningen till alkohol- och droger. Slater och 

Henry (2013) påtalar hur ungdomars val av musik har ett samband med deras alkohol- och 

drogvanor och vissa musikstilar innebär en mer tillåtande inställning och ett högre 

användande. Vidare belyser författarna den dynamiska roll som musik innebär för 

socialiseringen bland ungdomar. Musiken och exponeringen för budskap inverkar på både 

inställningen till alkohol och droger men också på valet av jämnåriga med samma 

värderingar. Detta synliggörs även av ungdomarna i vår studie som nämner hip-hop och rock 

som exempel på genrer där alkohol- och drogbudskap är vanligt och att samstämmiga 
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värderingar som musiken genererar är av stor vikt. Bland våra informanter återfinns så kallade 

allätare av musik samt de som uppger att de föredrar en speciell genre. Trots denna breda 

representation kan vi författare inte utläsa någon skillnad i inställning till alkohol och droger 

bland informanterna då de ungdomar som lyssnar på popmusik är lika positiva till alkohol 

som de som säger sig vara anhängare till rock och hip-hop genren. Vi finner det dock 

intressant hur diskussionerna kring alkohol och droger cirkulerar kring tre genres; hip-hop, 

rock och så kallad partymusik. Slater och Henry (2013) redogör i sin studie för hur attityder 

till- och användande av alkohol samverkar med de intryck som ges via musik, både visuellt i 

form av musikvideos men även via texten. Brown och Bobkowski (2011) poängterar att 

droger och alkohol normaliseras i många typer av media vilket kan leda till positiva 

inställningar. Ungdomarna måste därför orientera sig bland positiva och negativa influenser 

till alkohol och droger och via internet har de tillgång till flertalet musikkanaler som 

tillhandahåller dessa intryck. Om vi författare ser denna orientering som ungdomarna ständigt 

gör, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, belyser vi de kulturella utbyten som sker 

mellan ungdomar och olika typer av media. Våra informanter ger oss en bild av att denna 

navigering sker hela tiden genom musiken. De för exempelvis diskussioner kring låttexter 

med såväl negativa som positiva porträtteringar av alkohol och droger. Ungdomarna utgår 

oftast från att de negativa porträtteringarna utgår från verkliga händelser medan de positiva 

porträtteringarna istället ofta upplevs som glorifierande. Detta tolkar vi författare som att 

ungdomarna i vår studie är medvetna om att de positiva porträtteringarna inte är verkliga. 

Trots denna medvetenhet är det genom dessa intryck de skapar sina normer och värderingar 

kring alkohol, droger och festande. Skårner och Månsson (2008) menar att de intryck som 

förmedlas via populärkulturen ofta är positiva och tillåtande till alkohol och droger, detta 

leder i förlängningen till en accepterad bild av alkohol och droger. I och med detta ses alkohol 

och droger som en del av vardagen vilket medför att de risker som dessa innebär ses som 

mindre viktiga.  

 

Lilja och Larsson (2003) uppmärksammar debatten kring alkoholvanor och grupptillhörighet 

där vissa hävdar att det rör sig om grupptryck medan andra menar att det rör sig om ett så 

kallat selektionsfenomen. Selektionsfenomen syftar till att ungdomar väljer vänner som har ett 

liknande alkohol- och drogbruk som de själva. Författarna menar dock att det troligen rör sig 

om en kombination av de två. Skårner och Månsson (2008) belyser hur ungdomar tolkar och 

anammar de budskap som omger dem i samspel med andra. Ungdomar skapar sin identitet, 

livsstil och värdegrund samtidigt som de ska göra ett ställningstagande till normer och 
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värderingar i samhället. En positiv inställning till alkohol och droger är något som ofta 

förknippas med en grupptillhörighet, dock är det av stor vikt att notera att individualiseringen 

och det egna valet är en stor del i socialiseringen. Informanterna i vår studie reflekterar kring 

hur ungdomar idag inrättar sig i den allmänna bild som finns. De upplever att det 

genomgående finns en inställning till festande och alkohol som en naturlig del av ungdomen. 

Detta tänker vi författare innebär att alkoholen normaliseras genom hur den porträtteras i 

musiken. Ett systemteoretiskt perspektiv belyser hur ungdomarna lägger värde i att tillhöra en 

helhet och som en del av systemet, inrättar sig i helheten. Vi som författare tänker att detta 

kan bidra till inställningen till alkohol och droger då ungdomar upplever att festande och 

berusning är en central del i ungdomars liv.  

 

Ungdomar kan anpassa sig till gruppens normer utan att detta är ett så kallat grupptryck. 

Påverkan ligger istället i att individen stärker sig själv och den egna identiteten genom att 

följa gruppens normer. På så sätt inordnar sig individen i den positiva gemenskap som 

gruppen upplever som ”vi”. I diskussionen kring grupptryck finns risk att ungdomsgruppen 

ses som en homogen massa. Detta innebär att ungdomars individualitet och kognitiva 

förmågor undervärderas (Lalander & Johansson, 2012). Vi författare finner stöd för ovan 

nämnda selektionsfenomenet och grupptryck såväl som ”vi-känsla” i vår studie samt i annan 

forskning. Rees och Wallace (2014) redogör för något som kallas minoritets- och 

majoritetspåverkan. De belyser utöver majoritetspåverkan (grupptryck) även hur en minoritet 

i en grupp har inverkan på övriga i sammanhanget. Detta innebär att enstaka individer med 

annan inställning till alkohol och droger än majoriteten, ändock påverkar resten av gruppen i 

deras konsumtion.  

 

Informanterna i vår studie diskuterar mycket kring de rådande normerna gällande alkohol och 

droger i ungdomsgrupperna och hur dessa gestaltas i musikvideos och texter. Informanterna 

upplever de negativa budskapen i musikrelaterade medier som mer verkliga samtidigt som de 

glorifierande budskapen är mer relaterbara. Detta exemplifieras av flertalet informanter som 

reflekterar kring det orealistiska framställandet av festande och konsekvenser i musikvideor. 

Samtidigt uppger de i samma mening att dessa är lättare att relatera till än de videor som de 

upplever som verkliga. Detta tolkar vi som att ungdomarna, som är på gränsen till vuxenlivet, 

är delade mellan olika verkligheter. Å ena sidan relaterar de till den socialt konstruerade 

verkligheten som vuxenlivet representerar med en mer negativ bild av alkohol och droger. 

Därigenom ser ungdomarna de negativa bilderna av alkohol och droger som mer verkliga. 
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Ungdomarna inordnar sig i den gemensamt konstruerade verkligheten av ungdomen och 

festande vilket kan leda till att de upplever att de positiva budskapen är lättare att relatera till. 

 

6.2 Uppfattning av antidrogkampanjer 

6.2.1 Erfarenhet av antidrogkampanjer 

Innan vi börjar visa filmer för informanterna frågar vi allmänt om deras erfarenhet av och syn 

på antidrogkampanjer.  

 

Leo: För mig, eeh, alltså, det är, eeh, enda erfarenheten man har är ju ”aja baja inte röra” 

liksom. Och… 

Intervjuare: Vad är det för någonting? 

Leo: Ja men att man har vart, blivit tillsagd ända sen födseln nästan, att droger är dåligt 

liksom. 

Rasmus: Men sen är det väl… Eh alltså, typ planscher på skolan. Alltså det är typ sådana 

grejer mest man har sett alltså. 

 

Samtliga informanter är eniga om att den största delen information de får gällande droger är 

ämnad att vara förbjudande. Däremot upplevs förekomsten av antidrogkampanjer olika. 

 

Intervjuare: Och du får inte till dig, ni har inte på skolan att det sitter några affischer? 

Sofia: Nääe… nej… inte… nej... Det har väl hänt att man tagit upp det i vissa ämnen som 

man läser, men det sitter inte uppe affischer eller så i skolan. Nej. 

Intervjuare: Om man tänker sig, det man tar upp i skolan, är det mer information eller ”gör 

inte det här”? 

Sofia: Det är… mer gör inte det här… så. 

 

Vi författare finner det intressant att informanterna ger en samstämmig bild av budskapet i 

antidrogkampanjerna. De upplever dock förekomsten av antidrogkampanjer olika. Linnea 

resonerar kring hur hon tar del av antidrogkampanjer. 

 

Intervjuare: Men när man ser det på sociala medier till exempel när det är såhär som du sa 

innan, sponsrade inlägg, är det någonting man blir sugen på att klicka på när det kommer 

den vägen? 
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Linnea: Alltså nej man läser ju aldrig själva artikeln…  

Intervjuare: Nej… 

Linnea: Utan man ser ju bara… Aa men typ… det är skadligt att dricka alkohol och det är 

ska… skadligt att ta droger därför att… och så… sen så är det ju liksom liten text där artikeln 

fortsätter men man brukar ju inte trycka på den… 

 

I fokusgruppen diskuterar killarna hur de söker egen information om droger på Internet. 

 

Intervjuare: Antidrogkampanjerna som ni tagit del av i skolan och på tv, hur står de sig mot 

de ni säger till varandra som vänner? 

Erik: Ja alltså det är ju både mycket som är samma sen är det mycket som är skiljt också, det 

är inte precis likadant men, det är väl mycket av att man får mycket info från andra ställen 

som man tar in själv liksom. 

Rasmus: Sen just när det kommer till just droger och så, så läser man ju mycket själv alltså 

på internet… 

Erik: Ja tidningsartiklar och sådana saker. 

Leo: Flashback… man kan ju sitta där och bara kolla hela dagarna då glider man ju alltid in 

på någonting.  

 

Vi visade olika sorters antidrogkampanjer i filmform som är upplagda på olika sätt. Den första 

av dessa filmer var en kort film som är klippt som en reklamfilm med anspelningar på humor 

och igenkännande. Den andra filmen var mer renodlat informativ med en man som står och 

pratar och den tredje filmen gestaltade en ung tjej som berättar sin livshistoria i ett mer 

dramaturgiskt upplägg.  

 

Intervjuare: Om vi tar den andra filmen… han som står och pratar? 

Leo: Mm… det kändes givande för mig… 

Rasmus, Robert, Erik: Aaa! 

Rasmus: Faktiskt! 

Leo: Han liksom förklarar på ett bra, liksom – går igenom steg för steg. Det känns inte som 

dom här ”Nääe, rör inte det här, men vi tänker inte berätta varför du inte ska göra de e, 

men...”. 

Erik: Nej, jag menar för i skolan får man liksom höra ”du ska inte göra det för då kan det 

hända det här”, jamen… om man förklarar liksom, mer, alltså mer än bara, ”då händer det 
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här”, mer liksom mer invecklat på vad mer konsekvenserna blir, med kroppsligt och... 

Rasmus: Förklarar exakt, vad som händer exakt med kroppen och allt. 

Erik: Aa… 

Rasmus: Sen så just på den här videon så var det ju bra val av person som förklarar också… 

Robert: Ja! 

Rasmus: Just för han såg inte som slipsnisse… liksom… skickat från nå... 

Erik: Ingen auktoritet… 

Rasmus: Det har liksom mycket att göra med vem det är som pratar… 

 

Här skiljer upplevelserna av antidrogfilmerna sig åt. Det som killar upplever som mycket 

positivt med den informativa filmen där mannen står och pratar, får motsatt effekt på Sofia. 

 

Sofia: Då känns det lite som… som att såhär, som att det attackerar en, alltså själva 

budskapet, eller vad man ska säga. Så att... eller jag vet inte… jag tycker mest att den typen 

av antidrogpropaganda är väldigt fånig för det känns lite såhär… som att man kollar på tv-

shop och han vill sälja något till en liksom. Lite så känns det! […] 

 

På frågan om hon tar åt sig av budskapet i en sådan här film svarar Sofia: 

 

Sofia: Nej. Alltså, jag förstår vad han säger men det blir som såhär ”huh”. *rycker på 

axlarna och himlar med ögonen*. 

 

Även Linnea upplever mannen som står och pratar på ett negativt sätt. 

 

Linnea: […] Jag vet inte, det är ju mest så anti… men jag tycker den i mitten är… den blir 

typ för hård på något sätt... så att det blir kanske typ motsatt effekt eller man… man tänker 

bara att han överdriver… alltså… förstår du vad jag menar? 

 

I samband med dessa tre filmer diskuterar Sofia kring den tredje varianten av filmer, där en 

tjej berättar sin livshistoria och om sitt eget missbruk. 

 

Sofia: Den känns mer verklig än till exempel tv-shop killen. Då, då det liksom är någon som 

berättar sin historia och erfarenheter av det... och DET, det tror jag är väldigt effektivt när 

det kommer till att propagera mot… droger… 
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Intervjuare: Är det effektivt på dig? 

Sofia: Mm, absolut! Då blir det mer som att man kan ta på det då blir det, det finns ett ansikte 

på det hela… så upplever jag det iallafall… 

Intervjuare: Vad är det som gör det? Är det att hon är ung eller tjej? Att hon har varit med 

om det? 

Sofia: Ja, bara för att hon vart med om det. Då blir det mer att… typ som att hon har 

yttranderätt på det. Eller vad man ska säga... 

 

Detta tyder på att ungdomar uppfattar antidrogbudskap på olika sätt i och med de mycket 

skilda uppfattningarna av samma videor. Vi författare uppmärksammar att både fokusgruppen 

och Sofia starkt framhäver att det spelar stor roll vem det är som ger budskapet.  

6.2.2 Vad uttalar antidrogkampanjerna? 

Vi visar en antidrogkampanj från IQ.se som genom starka motpoler visar hur alkoholen 

påverkar människor och Linnea resonerar såhär. 

 

Intervjuare: Den här sista filmen då, ”inte många säger emot”? 

Linnea: Ja… Det är ju också såhär… den är lite dubbelmoralisk på något sätt för att först så 

säger de ju allt positivt, som, ja men det är kul och man vågar gå fram till den man tycker om 

och säga vad man tycker och sådant och… fast samtidigt så bidrar ju alkohol till våldtäkter 

och bilolyckor och… att folk dör och, tar skada för livet liksom… så att det är ju också så att 

de berättar positivt och negativt fast, eftersom att man har lagt det negativa sist så kanske det 

väger lite tyngre… […]  

Intervjuare: Men hur tolkar man det att de börjar positivt som du säger och sedan går mot 

det negativa, har de en tanke med det tror du? 

Linnea: Ja alltså, de försöker väl väga dem mot varandra kanske… kanske man inser att det 

där första kan man ju få utan alkoholen också, men… om… då kanske man kan skippa det 

andra, om man inte dricker det, men man kan fortfarande… […] Så det är ju… det är väl mer 

så att det typ… att det berättar att man kan ju göra även de där positiva sakerna utan alkohol 

och de andra kunde förhindras. 

 

Denna film diskuteras även i fokusgruppen som har lite andra funderingar. 
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Rasmus: Jag menar det känns verkligen som att de tar… det jätte-jättebra och det allra, allra 

värsta, det finns liksom inget mellanting. (Paus) Så känner jag i alla fall. 

Robert och Leo: Ja… 

Erik: Jag tycker ändå att de tar upp bra punkter jag för att…  

Rasmus: Jo, jo, självklart! 

Erik: Man ser ju ändå att det är mycket fler negativa så… alltså… saker med alkohol än vad 

det är positiva 

Rasmus: Mm... 

 

Både Linnea och fokusgruppen konstaterar att det är slående med de negativa effekterna som 

belyses i filmen. Det konstateras att det är bra saker som tas upp men fokusgruppen diskuterar 

även hur det känns som extremer. Detta belyser även Linnea vidare i relation till en annan 

antidrogkampanj från IQ.se 

 

Linnea: det första är ju lite såhär… det handlar ju om alkohol bara. Och då kan man ju bara 

tänka ”åh men så där blir det ju inte för mig” alltså… det kan ju också bli lite fel… så… 

6.2.3 Hur ska bra antidrogkampanjer vara? 

Fokusgruppen diskuterar hur de tycker att antidrogkampanjer ska vara. Utifrån de filmer vi 

visat reflekterar de över vad de tar del av för antidrogkampanjer och vad de upplever som 

viktigt för att de ska ta till sig budskapet. 

 

Intervjuare: Men tycker ni att det finns tillräckligt med antidrogpropaganda? 

Rasmus: Alltså… det… jag tror inte att… alltså… det finns mycket men jag tror att om det 

ska funka bättre så måste de hitta ett bättre sätt…  

Leo & Robert: Ja precis. 

Rasmus: För att som det är nu då är det så här att, ja som ni har sagt att man kommer… man 

går bara ut och så ”nej gör inte det här” sen typ är det slut eller så går föreläsaren av eller… 

ja alltså… det… det ska… det måste vara mer! 

Erik: Det… det bli… alltså är man på en föreläsning där det är en så här, ja, före detta 

missbrukare, ja, det spelar ingen roll om det är droger eller alkohol, så är det ju ofta att man 

känner sympati för just den personen inte så att man… man tar inte till sig det lika mycket, i 

alla fall inte jag. Jag tänker mer så här ”men det där är liksom hans problem men det 

kommer jag aldrig hamna i”. 
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[…] 

Erik: Det skulle ju kunna funka om det var en sådan här… ja… före detta missbrukare som 

kom och berättar och kör den där infodelen som han i filmen körde och sen kanske han säger, 

ja, då drar han det personliga. Då kanske man tar till sig det där han har sagt mycket mer, 

bara ”men va fan, han har ju varit med om det här” 

*Samtliga instämmer* 

Rasmus: Det blir verkligt på något vis då… 

 

Sofia som tidigare reflekterat över att ”tv-shopsmannen” inte kändes trovärdig, menar här att 

denna typ av anti-drogkampanjer får en annan slagkraft om den som pratar har egen 

erfarenhet.  

 

Intervjuare: Och tv-shopsgubben… om han sagt att han… är gammal knarkare, hade det 

varit mer tyngd i det då? 

Sofia: Ja! Då, då hade jag. Eller då skulle jag ta det mer seriöst än om det bara var någon, ja 

vem som helst som stod där å… 

Intervjuare: Vad är det som är viktigt för att sådan här antidrogpropaganda ska ta, att den 

ska fungera? 

Sofia: Jag tror att det viktigaste är att, att… ungdomar de, om det ska vara riktad till 

ungdomar att de kan relatera till det, att det blir verkligt för dem… och att det inte är typ en 

gubbe som står och säger att, ”rök inte cannabis” eller ja… vad man nu kan tänka sig… ”för 

att det är dåligt”... utan, det är någon som berättar om det och då blir det mer som såhär 

”sådär vill jag inte ha det”… så upplever jag det i alla fall.. 

 

Även Linnea reflekterar i liknande banor. 

 

Intervjuare: Vad är det som är viktigt tycker du för att en antidrogpropaganda ska påverka 

på rätt sätt? 

Linnea: Alltså man måste ju… jag tycker att det är viktigt att visa påföljder. Ja men typ som 

hon som berättade själv… hur det var. För då är hon en verklig person som har… testat den 

här drogen och gått på den här drogen och… vet det negativa och… liksom… det blir mer 

verkligt på något sätt. Eeh… och lika som den första också att… att man förstår allvaret i det 

fast det kanske inte blir lika tungt… det blir… om man bara ska sitta och lyssna på någon som 
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pratar fast han kanske inte själv har varit med om det utan bara står och läser flack… fakta 

från en skärm så blir det ju mer… det blir inte lika tilltalande… […] 

 

Vi frågar informanterna om det är något de kommer att ta med sig från de anti-drogfilmer de 

sett, om det är något som kommer finnas kvar vid nästa festtillfälle. Linnea reflekterar kring 

detta. 

 

Linnea: […] det blir ju så, ja men man är ung, alla ska ut på krogen… då skiter man i… 

reklamen… för att man ska ju ut och ha kul… och sen kanske det där händer då… då kanske 

man börjar tänka på det. Jag tror att det har mycket med verklighets… om det har hänt i 

verkligheten för en själv, då blir det lite lättare att relatera till det än om man bara ser en 

film. Bara ”Men jag har bara haft positiva grejer med alkohol… så… ja, det där kommer inte 

att hända mig" så… skiter man lite i det liksom… 

 

Även Sofia reflekterar över detta i sin individuella intervju. 

 

Sofia: Ja, jag lär nog ha det i åtanke. Så ja, alltså överlag så tycker jag det är alltså… ja, 

effektivt. Även om vissa former inte tilltalar mig så vet jag ju… jag har ju fortfarande det med 

mig på ett eller annat vis…  

 

6.2.4 Resultatanalys – uppfattning av antidrogkampanjer 

Informanterna uppger att de tagit del av antidrogkampanjer på olika vis och med olika 

uppfattning. Dock är samtliga informanter överens om att de mestadels exponerats för 

antidrogkampanjer som är förbjudande och att dessa kampanjer inte innehar något djup 

förutom ett förbjudande budskap. Lilja och Larsson (2003) belyser att skrämselpropaganda 

och förbjudande intryck är mindre effektiv. Detta kan ha sin grund i att budskapen strider mot 

ungdomarnas jag-bild. Ungdomar vill se sig som självständiga och oberoende vilket gör att 

förmanande intryck avvisas då ungdomar vill känna att de själva bestämmer över sina liv. 

Informanterna reflekterar hur de kommer i kontakt med antidrogkampanjer och hur de 

reagerar på dessa. Det framkommer bland annat att sponsrade länkar på sociala medier sällan 

leder till besök på dessa sidor. Vi författare noterar att informanterna uppmärksammar dessa 

annonser men att budskapen inte upplevs tillföra betydande information. Vi författare tolkar 

att detta kan bero på att dessa budskap strider mot ungdomarnas sociala verklighet. Vi tolkar 
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att ungdomarna redogör för hur de har konstruerat en klar bild av hur situationen kring 

alkohol ser ut i deras liv och hur vissa antidrogkampanjer inte passar in i denna konstruktion. 

Vidare finner Lilja och Larsson (2003) att ungdomar med personlig erfarenhet av alkohol 

tenderar att se antidrogkampanjerna som missvisande då budskapet strider mot deras egna, 

positiva, erfarenheter. Informanterna upplever budskapen i antidrogkampanjer olika, speciellt 

en film som vi visar. Vissa informanter upplever den som mycket informativ och bra medan 

andra upplever den som hotfull och fånig. Detta kan självklart ha flera olika orsaker, men vi 

författare tolkar det som beroende av vilket sammanhang individen befinner sig i där delarna i 

exempelvis vänskapskretsen tillsammans har en grundsyn. Skillnaden i upplevelser kan därför 

bero på att informanterna tillhör olika system, vilket vi även finner stöd för i tidigare 

forskning. Järvinen och Østergaard (2011) finner i sin studie hur perceptionen av drogbudskap 

skiljer sig mellan olika system. Ett system som innehåller konsumenter kan ha en positivare 

syn på alkohol och droger och därför uppfattar antidrogbudskap som missvisande. Ett system 

som endast innehåller icke-konsumenter kan istället ha en negativ syn på alkohol och droger 

vilket gör att de är mer mottagliga för en ganska basal typ av antidrogkampanjer. 

Informanternas upplevelse skiljer sig åt gällande antidrogkampanjerna. Exempelvis är 

fokusgruppen begeistrade över mannen med informationen, samtidigt som Sofia kallar det för 

tv-shopsaktigt och rycker på axlarna.  

 

Kampanjer som riktar sig mot ungdomar bör ha en medvetenhet om risken för så kallad 

”bumerangeffekt”. Denna innebär att det som visas i antidrogkampanjen inte går att relatera 

till för ungdomarna och därmed ses som overkligt (Brown & Bobkowski, 2011). I vår studie 

belyser en informant detta tydligt då hon säger att antidrogkampanjen kan ha motsatt effekt då 

hon upplever den som för ”hård”. Hon menar att detta gör att den känns överdriven. Vi kan 

även utläsa att övriga informanter ger en bild av detta då de upplever hur antidrogfilmerna 

belyser extrema ytterligheter. I diskussioner framkommer att ungdomarna särskilt anser att 

IQ:s antidrogfilmer tar upp situationer på detta vis. Vi författare tänker att detta kan leda till 

att ungdomarna anser att budskapet inte är för dem, då de inte kan budskapet på allvar. Vidare 

tydliggörs i diskussionerna att verklighetsanknytning är viktigt för att budskapet ska tas på 

allvar. Vissa informanter påtalar även vikten av äkthet i budskapen och att de bör bygga på 

verkliga händelser eller egna erfarenheter. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi 

författare tolka detta utifrån att den sociala verkligheten skapas i mellanmänskliga möten 

genom utbyte av erfarenheter. Således tänker vi att vad ungdomar tar som verkligt är 

beroende på de möten och kunskapsutbyten de tagit del av i det system de befinner sig i.  
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Resultatet i vår studie visar hur ungdomarna lägger värde i att själva få tolka och värdera den 

information de får. Skårner och Månsson (2008) belyser att individualismen spelar en central 

roll i dagens globala media- och konsumtionsstyrda samhälle. På grund av detta är det även 

viktigt att framstå som självständig och individuell vilket även gäller attityderna till droger. 

Ungdomarna i fokusgruppen lägger vikt vid att själva få värdera den information de nås av 

och på så vis vara självständiga i sina värderingar. Främst diskuterar de killen med 

informationen som de upplever vara neutral då han ger fakta om vad som händer i kroppen 

när man dricker alkohol. Deras åsikt är att denna typ av information är effektiv då den är 

applicerbar på alla som dricker alkohol och själva budskapet levereras neutralt. Andra 

informanter upplever samma film som tråkig och intetsägande. Brown och Bobkowski (2011) 

redogör för hur antidrogkampanjer som fokuserar på drogers negativa effekt på ungdomars 

sociala status är effektiv och hur förändrat beteende och känslotillstånd bör betonas. Vi 

författare kan koppla detta till det som informanterna upplever som positivt med 

antidrogkampanjer. Fokusgruppen upplever att den informativa mannen gör detta genom att 

stegvis berätta vad som händer både fysiskt och psykiskt. Sofia och Linnea anser att anti-

drogfilmen med tjejen som berättar om sitt cannabismissbruk är effektiv då tjejen i filmen 

berättar hur droger påverkade henne känslomässigt och socialt. Denna skilda uppfattning av 

antidrogkampanjers genomslagskraft tolkar vi författare som att många typer av 

antidrogkampanjer måste finnas. Kam och Lee (2013) redogör hur många media-intryck krävs 

för att nå ut till så många individer som möjligt då ett intryck kanske tilltalar en ungdom, men 

inte alls tilltalar en annan. Författarna menar dock att utökad exponering för 

antidrogkampanjer oavsett om de tilltalar ungdomen eller ej, leder till en ökad medvetenhet 

gällande alkohol och droger bland ungdomar. Vi författare kopplar detta till hur informanterna 

uttalar sig om hur de förstår innebörden av budskapet, men att det inte är effektivt för dem. Vi 

tänker att detta kan tyda på en ”omedveten inlärning” som primärt inte leder till att ungdomen 

tar till sig budskapet, men att det landar i förlängningen. Lilja och Larsson (2003) tar upp hur 

ungdomar oftast inte anser sig påverkas av antidrogkampanjer. Detta innebär dock inte att 

antidrogkampanjen är ineffektiv. Ungdomar tenderar nämligen att förneka att de påverkats av 

informationen, men det går genom indirekta metoder att påvisa att deras uppfattningar 

påverkats.  

 

Informanterna i vår studie diskuterar hur de söker information om droger på Internet. De 

uppger att denna information påminner en del om den information de får via 

antidrogkampanjer, men även hur det framkommer mycket ny information. Som författare 



 

44 

 

kan vi tolka detta som att ungdomarna i vår studie inte anser att antidrogkampanjer ger dem 

hela sanningen. Detta visar även att antidrogkampanjerna och andra intryck de tar del av 

väcker en nyfikenhet då denna grupp tidigare diskuterat att de tar del av ganska stora mängder 

antidrogkampanjer. Ungdomarna i vår studie som inte upplevde att de tog del av så mycket 

antidrogkampanjer påvisade inte heller i intervjuerna att de sökte information på egen hand i 

samma utsträckning. Ungdomar söker sig till både anti- och liberala sidor på internet och detta 

tyder på att de försöker navigera sig. Dessa internetsidor har besökts av nyfikenhet, för att 

lugna oro eller för att undersöka information de fått till sig (Kam & Lee, 2013). Genom detta 

uppsökande och det utbyte mellan vännerna som sker till följd av den information som de 

hittar, tänker vi att ungdomar tillsammans skapar attityder och normer kring alkohol och 

droger. Detta individuella sökande tillåter ungdomarna att själva skapa sin sociala verklighet 

istället för att leva i den sociala konstruktion som antidrogkampanjerna är en del av. Brown 

och Bobkowski (2011) belyser även dem, vikten av att vara självständig och hur internet och 

media fungerar utvecklande i och med de intryck som genereras. Dock belyser författarna en 

risk i samband med detta, då medianvändande och dess intryck även innebär en risk för 

alkohol- och drogbruk.  

 

Vår studie har inte fokuserat på ungdomarnas bruk utan endast attityder kring 

antidrogkampanjer samt alkohol och droger. Dock anser vi att det synliggörs en risk för att 

den nyfikenhet som antidrogkampanjer samt alkohol- och drogbudskap i musik skapar, kan 

leda till ökade positiva kognitioner. Hornik et al. (2008) redogör att en högre andel 

antidrogvärderingar kunde noteras efter en nationell kampanj. Av vikt att redogöra är dock 

hur denna kampanj inte innebar mindre användande av droger. En orsak till detta kunde vara 

att ungdomarna tolkade kampanjerna som att klasskamrater och jämnåriga använde alkohol 

och/eller droger och därmed tog med sig dessa tankar till kamratgruppen och i förlängningen 

testade alkohol och droger själva. Detta belyser även Lilja och Larsson (2003) som diskuterar 

det de kallar majoritetsmissförståndet. Det innebär att ungdomarna skattar sitt eget bruk lägre 

än sina vänners. Även i vår studie framkommer detta då informanterna ofta pratar om att 

ungdomar överlag konsumerar mycket istället för att prata om sin egen konsumtion. 

Återkommande reflekterar informanterna kring att alkohol är något som alla gör, men att de är 

medvetna om sitt eget användande. Detta anser vi tyder på majoritetsmissförståndet. Vi finner 

det intressant hur studien visar att informanterna delger en bild av att antidrogkampanjerna 

inte är effektiva. Samtidigt belyser samtliga att de ändå kommer bära med sig det på något 
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vis. Detta finner vi intressant i jämförelse med en informants utsago om att antidrogkampanjer 

inte påverkar hennes alkoholkonsumtion.  

 

7 Diskussion 

Under detta avsnitt gör vi inledningsvis en sammanfattning av studiens viktigaste resultat. 

Sedan följer en resultatdiskussion där vi ytterligare belyser de resultat vi fått fram och de 

analyser vi gjort. Därefter följer en kritisk metoddiskussion av vald metod och eventuella 

begräsningar den innebär.  

 

7.1 Studiens viktigaste resultat 

Vår första frågeställning om vilken mening ungdomarna tillskriver drogrelaterade budskap i 

musik och musikvideos har visat att det är mycket vanligt med alkohol- och drogbudskap i 

musikrelaterade medier. Dessa budskap kan påverka inställningen till alkohol och droger, men 

även musiken kan väljas utifrån attityder till alkohol och droger. Vår studie visar vidare att 

informanterna upplever att alkohol- och drogbudskap i musik är vanligast i rock, hip hop och 

så kallad partymusik. Informanterna redogör hur alkohol- och drogbudskap i musikrelaterade 

medier är vanligt, men att detta är både positiva och negativa porträtteringar. Detta förmedlas 

i både låttexter och visuellt i musikvideor. Ungdomarna menar att musik är ständigt 

närvarande och därigenom även de alkohol- och drogbudskap som finns däri.  

Ungdomarna belyser den normaliserade bilden av alkohol- och drogbruk som finns gällande 

ungdomar. Även hur denna bild återspeglas och bekräftas i musikrelaterade media 

framkommer i studien. Informanterna reflekterar kring hur de positiva budskapen är 

orealistiska samtidigt som de är lätta att relatera till. Detta i kontrast till att de negativa 

budskapen är mer verklighetstrogna.  

Vår andra frågeställning gäller hur antidrogkampanjer uppfattas. I intervjuerna framkommer 

det att ungdomarna upplever förekomsten av antidrogkampanjer olika. Vissa av informanterna 

menar att det är vanligt förkommande exempelvis i skolan och på tv. Andra informanter 

uppger att de inte tagit del av någon antidroginformation. Gemensamt är dock att majoriteten 

av de antidrogkampanjer de tagit del är av förbjudande karaktär. Detta menar informanterna 

är ineffektivt då det inte finns någon motivering bakom budskapen. Det finns 

antidrogkampanjer som de kommer i kontakt med på egen hand. Här skiljer sig informanterna 

åt genom att vissa aktivt söker information medan andra tar del av sådan information mer 
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ofrivilligt i den dagliga mediekonsumtionen. Detta synliggörs när vissa informanter talar om 

hur de aktivt går in på informationsrika webbsidor och även kan redogöra för ett större 

värdesättande av informationen. I förhållande till detta menar informanterna att informationen 

de ofrivilligt kommer i kontakt med, inte tillför betydande information. Däremot tillför den 

information som de söker på egen hand ytterligare information än den som antidrogkampanjer 

förmedlar.  

Studien visar att informanterna upplever antidrogkampanjer mycket olika. Detta görs tydligt 

när samma antidrogkampanj uppfattas som givande och informativ av vissa informanter, 

samtidigt som andra informanter uppfattar den som fånig och hotfull. Detta belyser hur 

antidrogkampanjer kan ha motsatt effekt. Ungdomarna kan tolka antidrogkampanjer som 

overkliga då extrema ytterligheter ofta exemplifieras. Samtidigt upplever informanterna ofta 

att antidrogkampanjerna inte riktar sig till dem och därmed är de svåra att relatera till. 

Samtliga informanter uppger att antidrogkampanjer bör upplevas verkliga för att de ska ta 

dem på allvar.  

Ungdomarna i studien vill själva värdera den information de får och inte tilldelas ett färdigt 

paket. Här framkommer att neutralt förmedlad information går att applicera på alla 

alkoholrelaterade situationer och därmed går att relatera till. Vidare påvisar studien att även 

om informanterna inte tycker sig påverkas, så förstår de budskapet. Samtliga informanter 

uppger i samband med detta att de antidrogkampanjer som de tar del av är något de kommer 

bära med sig.  

7.2 Resultatdiskussion 

I vår studie har vi inte kommit fram till något resultat som motsäger sig den tidigare forskning 

vi har fokuserat på. Detta ser vi dels som ett bevis på att vi funnit relevant forskning. Då 

resultatet i vår studie många gånger stämmer överens med tidigare forskning, ser vi det även 

positivt i den bemärkelsen att vi fått relevant information genom våra intervjuer. Även om 

erhållet resultat inte motsäger sig tidigare forskning anser vi att det tillför nya synsätt och 

infallsvinklar. Vi ser att resultatet många gånger skiljer sig åt mellan de tre olika intervjuerna. 

Slående är dock att de många gånger belyser samma kriterier för att ett budskap ska vara 

effektivt, även om de finner dessa kriterier i olika budskap. Detta anser vi tyder på att man 

kan finna faktorer och komponenter som tilltalar större massor, dock bör en medvetenhet 

finnas gällande hur olika ungdomar tar till sig dessa faktorer i olika sammanhang. Vi tänker 
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således att det finns gemensamma nämnare som kan vara effektiv på många. Det är sättet som 

informationen presenteras på som behöver varieras.  

 

Det som vi anser vara av störst vikt att framhäva i vår studie är hur samtliga informanter 

påtalar att det är viktigt att en antidrogkampanj upplevs som genuin och verklig. Att personen 

som förmedlar budskapet har upplevt det den pratar om. Detta kan vi säga är av största vikt 

när vi ska argumentera för hur effektiva antidrogkampanjer ska utformas. Det är detta som 

återkommande belystes i våra intervjuer och vad ungdomarna verkligen lade vikt vid. Viktigt 

är även att det går att relatera till som ungdom, om filmen innehåller vuxna budskap sållar 

ungdomarna lätt bort det som irrelevant även om det samtidigt innehåller ungdomliga 

budskap. Detta tydliggjordes i både fokusgruppen och de individuella intervjuerna då samtliga 

ungdomar kommenterade att situationer och händelser i filmerna inte ”träffade” dem.  

 

I resultatet framkommer tydligast synpunkter kring den informativa antidrogkampanjen där en 

man informerar. Fokusgruppen var här positiva och ansåg att det budskapet var lättast att ta 

till sig. Bägge informanterna i de individuella intervjuerna ansåg däremot att det inte kändes 

trovärdigt. Det som fokusgruppen lyfter upp som positivt med den informativa mannen var att 

han var informativ, han berättade sakligt om vad som hände utan att lägga för mycket 

värderingar i det och han upplevdes som verklig, ”Han såg inte ut som en slipsnisse” som 

Rasmus uttrycker det. Informanterna ansåg att detta var givande för att informationen gavs till 

dem på ett sätt som gjorde det sakligt gällande hur kroppen hanterar alkohol och kunde 

därmed kopplas till alla som intar alkohol. Där fokusgruppen upplever budskapet som neutralt 

upplever istället informanterna från de enskilda intervjuerna budskapet som hotfullt och 

överdrivet. Informanterna i fokusgruppen tyckte att denna typ av information var saklig och 

informationsrik, men att den framfördes på ett fånigt och hotfullt sätt. Detta tyder åter igen på 

det vi författare uttalar gällande att innehållet i ett budskap kan vara effektivt men det krävs 

att det levereras på olika vis. Detta upplever vi som intressant och ständigt återkommande 

genom resultatet.  

 

Vi tycker att det är värt att notera att informanterna har olika syn på hur vanligt 

förekommande antidrogkampanjer är. Fokusgruppen är överens om att det är ganska vanligt 

förekommande på skolan men att de även tar del av den via TV. Sofia däremot upplever inte 

att hon tar del av några antidrogkampanj över huvud taget och Linnea anser att det främst är 

genom skolundervisningen de preventiva budskapen framträder. Detta kan tyda på att 
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ungdomarna refererar till olika saker, men också att vissa är mer mottagliga för 

antidrogkampanjer och därigenom uppmärksammar dem. Vi tänker att detta antingen kan 

innebära att ungdomar idag har ett sådant fylligt medieflöde i form av musik, tv, internet och 

sociala medier att de har svårt att uppmärksamma allt som sker. Det kan också tolkas som att 

det krävs mer tydliga och kraftfulla antidrogkampanjer. Utifrån vår studie anser vi oavsett att 

det behövs mycket antidrogkampanjer. Detta då antidrogkampanjerna, som redogjorts för i 

resultat och analys ovan, påverkar även om ungdomarna själva inte upplever det så.  

 

Samtliga informanter är överens om att drogbudskap i musikrelaterade media är mycket 

vanligt. Erik uppskattar att det är cirka7 av 10 låtar som antingen i texten eller videon anspelar 

på alkohol eller droger och Sofia upplever att de lyckas få in drogrelaterade budskap i nästan 

all musik hon lyssnar på. Vi författare belyser här att vi hade en liknande förförståelse i 

arbetets början, att drogbudskapen i musikrelaterade media var synnerligen vanliga. När vi 

sedan aktivt sökte i topplistor efter drogrelaterade budskap i musik visade det sig att de istället 

var sällsynta. I en topplista som listade de 50 mest nedladdade låtarna just nu var det enligt 

oss, endast två som innehöll drogrelaterade budskap. En av dem i text och video och en enbart 

i video. Detta tror vi kan grunda sig i den sociala konstruktion som är gällande kring det 

fenomenet. Här är det intressant att ungdomarna påtalar att det är väldigt vanligt med alkohol- 

och drogbudskap, vilket även var vår förförståelse. Ungdomarna belyser att detta är mycket 

vanligt och vi ställer oss då frågan: är alkohol- och drogbudskap många gånger av dold 

karaktär och uppfattar ungdomar dessa budskap i andra saker än rena anspelningar? Vi anser 

att det är viktigt med en medvetenhet kring hur alkohol- och droger, som en naturlig del av 

ungdomars tillvaro, normaliseras i musik som de tar del av. I studien framkommer även att 

ungdomarna upplever det som enklare att relatera till de positiva drogbudskapen i 

musikrelaterade media även om de samtidigt upplever de negativa budskapen som mer 

verkliga. Det är således de positiva drogbudskapen i musiken som ungdomarna införlivar i sin 

vardag vilket gör att dessa har störst inverkan. Att musiken även är ständigt närvarande i 

ungdomars liv ser vi författare då som en tydlig motpol till den anti-drogkampanjer som 

ungdomarna tar del av. Med anledning av detta resultat anser vi författare att det krävs mer 

antidrogbudskap i ungdomarnas tillvaro för att väga upp de positiva budskapen de får genom 

musiken. Sammantaget ger ungdomarna uttryck för att det är svårt att relatera till 

antidrogbudskap, oavsett om de levereras i musikrelaterade media eller i kampanjer, de 

positiva budskapen är över lag lättare att relatera till. Vi författare tänker oss att detta kan 

grunda sig i en vilja att relatera till positiva budskap istället för negativa. Vi frågar oss därför 
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hur preventiva åtgärder som istället belyser det positiva med att avstå från droger skulle 

upplevas av ungdomar? 

 

I fokusgruppen diskuteras det kring hur drogbudskapen i musiken påverkar ungdomarna, 

diskussionen utmynnar i att Erik konstaterar att det är som att hålla på ett lag, varpå övriga 

instämmer. Musiken skapar således ett sammanhang där ungdomar kan identifiera sig 

antingen som motståndare eller förespråkare. Vi tänker oss att om man upplever musikval 

som ett ställningstagande måste man antingen välja musik beroende på budskap eller inrätta 

sig efter det budskapet som vald musik förmedlar. Detta tycker vi förmedlas av våra 

informanter då de menar att man troligtvis påverkas av den musik man lyssnar på. Vi 

författare vill argumentera för att en medvetenhet kring vad ungdomar lägger vikt vid i 

antidrogkampanjer eftersträvas. Antidrogkampanjer som förmedlas ska inte vara 

avskräckande, skrämmande eller fylld med värderingar då detta kan ha motsatt effekt. Vissa 

av informanterna tar upp att drogbudskapen måste innehålla mer än budskapet att det är dåligt 

med alkohol och droger. Att istället förmedla information på ett neutralt sätt kan uppfattas av 

ungdomarna som en tro till deras förmåga att själva avgöra vad som är bra eller dåligt. 

 

Vi författare har valt att helt bortse från könsaspekten i vår analys. Vi är dock medvetna om 

att det hade kunnat leda till en annan tolkning av resultatet. Säkerligen hade det också 

genererat intressanta resultat, men inte utifrån syftet med denna studie. Exempelvis hade en 

intressant analys av resultat varit hur det faktum att tjejernas utsagor på några punkter 

överensstämmer med varandra och skiljer sig från det killarna i fokusgruppen säger. I ett 

annat analysförfarande hade vi då kunnat analysera och belysa eventuella skillnader mellan 

könen. Sammanfattningsvis anser vi att den tolkning vi valt, bäst besvarar våra 

frågeställningar. 

  

7.3 Metoddiskussion 

Vår studie utgår från en kvalitativ metod och bygger på intervjuer; en fokusgrupp och två 

individuella. Vår tanke var från början att ha två fokusgrupper men några av våra informanter 

föll bort. Vi försökte ersätta bortfallet, men på grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att 

finna lämpliga informanter. Vi valde då att planera om till två individuella intervjuer och en 

fokusgrupp. Detta kan ha inneburit att vi gick miste om en berikad diskussion i den uteblivna 

fokusgruppen. Dock tänker vi att de två individuella intervjuerna innebär en fördjupad 
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förståelse av dessa två informanters upplevelser och att detta i kombination med 

fokusgruppen gett oss en bred bild av fenomenet. Vi anser att vår välplanerade intervjuguide 

passade båda intervjuerna och att vårt stimulansmaterial inbjöd till diskussion i fokusgruppen 

och reflektion i de individuella intervjuerna. Vi tänker att vårt val att använda samma 

intervjuguide i alla intervjuer stärker kvalitén på den information vi fått då de fått samma 

frågor och samma stimulansmaterial. Vi tänker oss även att då intervjuerna baseras på samma 

intervjuguide och stimulansmaterial ger det oss möjligheten att presentera en samlad 

resultatbild vilket annars hade varit svårt.  

 

Studien hade även kunnat göras hypotesprövande genom en kvantitativ ansats. Vi ansåg dock 

inte att vi kunde utforma en hypotes då det fanns för lite forskning kring hur ungdomarna 

upplever de drogrelaterade budskapen som denna studie belyser. Denna studie syftar istället 

till att vara hypotesgenererande. Genom en kvantitativ ansats hade vi troligen fått större 

möjligheter att jämföra de olika svaren, dock tror vi att vi genom en sådan ansats hade gått 

miste om värdefull information då en kvalitativ anats bäst belyser upplevelser. 

 

Urvalet till vår studie gjordes genom att vi kontaktade en rektor på en gymnasieskola som 

sedan gav oss tillträde till en klass där vi kunde informera om vår studie. Vi är medvetna om 

att rektorns val av klass kan ha påverkat vilken typ av ungdomar vi kom i kontakt med och 

därmed också i viss grad studiens utfall. Vi försökte dock vara tydliga med våra kriterier för 

att få en så stor variation av ungdomar som möjligt och bad rektorn välja klass därefter. Vi 

tänker också att rektorn inte har något att vinna på att ”ge oss” en viss typ av ungdomar och 

att det dessutom är svårt för tredje part att förutsäga hur ungdomar kommer att svara på våra 

frågeställningar då dessa berör upplevelser och attityder till budskap.  

 

Våra två intervjuformer skiljde sig lite åt i tidsåtgång och flöde i diskussioner. Den ena av de 

individuella intervjuerna gick snabbare än den andra individuella intervjun. Vi upplever att 

detta beror på den informantens förmåga att svara kortfattat och enligt henne, uttömmande på 

frågorna. Vi hade en intervjuguide med öppna och reflektionsinbjudande frågor, men vi är 

medveten om att vårt gensvar till henne kanske fick henne att känna sig nöjd med sina svar. 

Den andra individuella intervjun innefattade rikliga reflektioner och krävde mindre aktivitet 

från oss som intervjuare. Fokusgruppen gav oss informationsrika diskussioner och genererade 

därigenom utförliga svar. Vi anser trots omstrukturering av intervjuform att intervjuer var den 

bäst lämpade forskningsmetoden för vår studie. Det finns en medvetenhet hos oss författare 
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att de två fokusgrupper som vi planerade att utföra kan ha inneburit en rikare 

informationsgrund. I vår resultatredovisning har vi inte gjort någon uppdelning gällande om 

citaten kommer från fokusgruppen eller från någon av de individuella intervjuerna. Vi har 

istället valt att se hur citaten tillsammans kan berika resultatredovisningen och belysa 

fenomenet i fråga. Detta dels genom att ibland väga dem mot varandra, men även genom att 

påvisa att de överensstämmer från samtliga informanter. Många gånger kunde vi utröna 

liknande reflektioner från informanterna i de enskilda intervjuerna som i fokusgruppen. Om 

detta beror på att intervjuguiden var välformulerad eller om dessa värderingar till och med är 

”allomfattande” för ungdomar i dag, kan vi inte uttala oss om då vår studie inte är av den 

storleken att den är generaliserbar.  

 

Vårt val att utföra vår studie med ungdomar som fyllt 18 år och går på gymnasiet grundar sig i 

att vår förförståelse säger att de ungdomarna har fått en bild av alkohol och droger i och med 

sin ålder som innebär att de är myndiga. Vår förförståelse var också att dessa ungdomar som 

är på väg in i vuxenlivet därmed börjat få erfarenheter och uppfattning om hur alkohol och 

droger porträtteras i musikrelaterade medier och antidrogkampanjer. Vi funderade på att 

intervjua en vuxen med insyn i och kunskap om antidrogkampanjer. Vi valde dock bort detta 

dels på grund av tidsbrist, men även då vårt syfte inte var att ta reda på vuxnas syn på 

ungdomars upplevelser. Dock inser vi att denna ytterligare infallsvinkel kunde ha berikat vårt 

resultat och vår analys. Samtidigt tänker vi att ungdomarna själva är primärkällan och därmed 

de bästa informanterna att ge oss en bild och förståelse för ungdomars upplevelser av 

antidrogpropanda och alkohol- och drogbudskap i musik. Då vi ansåg att detta inte innebar en 

utsatt situation för ungdomarna och vi fullt ut kunde tillgodose de etiska riktlinjerna, valde vi 

att intervjua ungdomar.  

 

Vi har använt oss av såväl svensk som internationell forskning. Vi är medvetna om att den 

internationella forskningen inte är direkt applicerbar på svenska förhållanden vilket vi har 

tagit hänsyn till i arbetet. Vi anser även att vi i största möjliga mån förhindrat feltolkningar av 

resultatet till följd av denna internationella forskning. Genom att i den mån det varit möjligt 

knutit resultat som kan uppfattas som typiskt nationellt till svensk forskning. 

Vi upplever att de teorier som vi använt oss av bidrar till en god analys av resultatet och även 

en djupare förståelse för ungdomarnas upplevelser och attityder. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka vad det är i antidrogkampanjer som 

upplevs som äkta då informanterna påtalar detta. Informanterna talar även om vikten av att det 

ska gå att relatera till anti-drogkampanjerna vilket vi anser gör att det kan vara av vikt att 

undersöka hur ungdomar relaterar till olika element i kampanjer; är det exempelvis budskapet, 

det visuella eller erfarenheterna? Vidare anser vi, då ungdomar upplever alkohol- och 

drogbudskap mycket vanligt i musik, att det är av vikt att undersöka i vilken grad de 

exponeras för detta och hur denna exponering ser ut. Är dessa budskap rena anspelningar eller 

uppfattar ungdomar även budskap av dold karaktär?  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide för fokusgrupper och individuella intervjuer 

 

Teman och underfrågor 

 Anti-drogkampanjer 

o Vilka erfarenheter har ni av anti-drogkampanjer?  

o Hur upplevs denna information? Går den att relatera till?  

o Vad är viktigt för att den ska påverka?  

o Hur kommer ni i kontakt med denna?  

 

 Drogbudskap i musiken 

o Hur vanligt förekommande är det? Tänker ni på att det förekommer i texter och 

videos etc.? 

o Vilken typ av budskap är det?  

o Hur upplevs denna information? Går det att relatera till?  

o Vilken spontan känsla får ni av det som porträtteras i låten/videon?  

o Hur uppfattas artister/grupper som gör ett tydligt ställningstagande mot/för?  

 

 Grupp/individ 

o Pratar man om dessa budskap i gruppen, både eventuella budskap i musik och 

musikmedia och anti-drogkampanjer eller bara det ena?  

o Skiljer sig upplevelsen av budskapen beroende på om man är ensam eller i 

grupp?  

o Kan den egna upplevelsen ändras av gruppens åsikter?  

o Hur tror ni att andra tolkar dessa budskap?  

 

 Informativ eller avskräckande antidrogkampanj? 

o Upplevs budskapen som förtroendeingivande?  

o Går det att relatera till budskapen? Exempelvis fiktiva beskrivningar, som en 

liten film jämfört med berättelser ur livet där någon berättar sin historia?  
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o Är det något som man kan prata om? Budskapen, attityderna, tankarna kring 

alkohol och droger - med föräldrar/vänner/lärare  

 

 Alkohol och droger 

o Vart kommer er kunskap om alkohol och droger huvudsakligen ifrån?  

o Är det tabu eller accepterat att tala om alkohol och festande?  

o Är det tabu eller accepterat att tala om droger och festande?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Informationsbrev angående fokusgrupp/Individuell intervju 

 

Hej! Tack för att just DU/NI vill medverka i vår undersökning! 

Vi som gör undersökningen är Elisabeth Lindh och Calle Richert och vi läser sista året på 

socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. De intervjuer som vi genomför kommer att ligga till 

grund för det examensarbete som vi håller på att skriva i socialt arbete. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar tolkar anti-drogpropaganda samt 

drogbudskap i musiken. Vårt syfte är absolut inte att ta reda på vad just DU har för åsikter om 

alkohol och droger eller om du använder alkohol eller droger, det vi vill undersöka är hur ni som 

ungdomar tolkar budskapen.   

Ni/Du behöver inte förbereda er/dig på något vis inför intervjun, det är bara att komma och 

delta! 

Intervjun görs tid -dag - datum på *****.  

Vi är tacksamma om du/ni kan komma dit och vi möter er, hör av dig/er om du/ni inte vet 

vart det ligger! 

Vi bjuder på något gott att äta och dricka! 

Om ni inte har möjlighet att delta är vi tacksamma om ni hör av er till oss och berättar 

det! 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter / Gruppintervjun kommer att ta ca en timme och det är 4-6 

personer som deltar. Vi kommer under intervjun att visa musikvideos och filmsekvenser från anti-

drogkampanjer samt lyfta fram utdrag ur låttexter som du/ni i gruppen får diskutera. Viktigt att 

komma ihåg är att det inte finns några svar eller synpunkter som är rätt eller fel, det viktiga är att 

du berättar vad just du tycker och tänker/det blir en diskussion där alla har möjligheten att 

framföra sin åsikt. 

 

De som intervjuas i vår studie kommer att vara anonyma i examensarbetet och det material vi 

samlar in kommer vi bara använda i vårt arbete.  

 

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till oss! 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindh 076-******* 

Calle Richert 076- ******* 

Mailkontakt: *******@yahoo.com 
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Bilaga 3 – Stimulansmaterial  

De webbadresser som är angivna är de som är giltiga då uppsatsen skrivs, dessa kan upphöra 

eller ändras då de tillhör tredje part. 

 

Musikvideos:  

Phoebe Ryan – Ignition/ I do https://www.youtube.com/watch?v=BOMWNgejuPc 

Johan Alander – Tjena Syrran https://www.youtube.com/watch?v=Wtovm_Q3d44 

Taio Cruz – Hangover https://www.youtube.com/watch?v=dLhFDYQHDQY 

Pitbull – Time of our lives https://www.youtube.com/watch?v=bTXJQ5ql5Fw 

Ed Sheeran – Bloodstream https://www.youtube.com/watch?v=Orq_75kFi8I 

Veronica Maggio- Hela Huset https://www.youtube.com/watch?v=nPUtRUoW_Qc 

 

Filmer från UMO.se 

”Full” http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Fakta-DROGER/Full/ 

”Hög” http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Fakta-DROGER/Hog/ 

”Påverkad” http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Fakta-DROGER/Paverkad/ 

 

Filmer från IQ.se 

”Fyllehistorier” https://youtu.be/Zrz4r2cDOMI 

”Säg emot” https://youtu.be/13KP0FW0vTk 

”Att ha en vän” https://youtu.be/a_pi8owEdrI 

 

Filmer från Droginformation.nu 

”Varför är droger ett gift?” https://youtu.be/diRF-n2Jaqw 
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