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Abstract 
 

Spice can be seen as an herbal mixture that consists of synthetic cannabinoids, which are designed 

to provide a marijuana-like high. In Sweden and other countries there have been legal actions to ban 

the synthetic cannabinoids in Spice, but when a chemical becomes illegal the substances in Spice 

will be replaced with a new legal one. For that reason can Spice be seen as a drug placed in a so-

called grey zone.  

 This paper aims to study how young adults aged 18 to 25 years who have tried or use 

Spice think about this drug. This paper will look at the social norms regarding Spice use and how 

the social norms among the young adults relate to the legal norms.  

 Qualitative method and an online survey have been used to collect the young adult’s 

thoughts about their experiences from using Spice. The theoretical frameworks for this paper are 

theories of norms and normmodellen by Håkan Hydén. The findings indicate that the adolescents 

tried Spice for the first time mainly due to their friends and the amounting peer pressure. The social 

norm among the young adults was to use Spice together with friends. When the adolescents had 

tried this drug and experienced the effects of Spice, they gained more knowledge about Spice, 

which resulted in that the social norms among the young adults did change. This is because of a 

greater knowledge of Spice’s negative side effects and the fear of informal sanctions such as, 

exclusion and bad reputation in the labour market, in which the adolescents chose to follow the 

norm of not using Spice. The results of this paper shows that the social norms regarding Spice 

usage among the young adults agree with the legal norms. 
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1. Inledning 
 

”Offret för drogen spice: ’Det är dödens drog’ ” (Stenquist, 2014), ”19-åringen rökte spice en gång 

– blev hjärndöd” (Metro, 23.10.2014), ”Rikard, 24, tjänar miljoner på spice – helt lagligt” (Wiman 

& Habul, 2014) – detta är en bråkdel av de oändligt många rubriker massmedian har gått ut med de 

senaste åren när det gäller drogen spice.  

Vad är spice? Spice kan ses som en rökmix eller örtblandning som består av 

syntetiska cannabinoider och som är framtagen för att ge ett cannabisliknande rus. Spice är en 

nätdrog som kan köpas i påsar som är färgglada och som har ett öga som symbol för drogen. Det 

går att köpa spice färdigblandat med tobak eller nikotinfri rökmassa, men de syntetiska 

cannabinoiderna kan även köpas i pulverform och på detta sätt kan en individ själv framställa 

rökmixen med hjälp av aceton. Spice består av en mängd olika substanser och en del av dessa 

ämnen har i Sverige och andra länder blivit klassificerade som narkotika eller hälsofarlig vara 

(Nilsson, 2014: 12-13). Problemet med spice och andra nätdroger är att med bara en 

molekylförändring kan ett nytt ämne framställas och till följd därav uppstår en ny laglig variant av 

drogen. I och med detta har vi en ny substans, men ingen kunskap om hur detta ämne kommer att 

påverka individen som kommer att använda den nya spicevarianten (Nilsson, 2014:3,19).  

 I början av år 2015 förbjöds den spicesort som orsakade många förgiftningar år 2014 

(Sveriges Radio, 9.3.2015). Några månader senare gick polisen ut med information om att 

spicevågen skulle ha lagt sig (Svenska Dagbladet, 26.3.2015). I och med detta anser jag att det vore 

intressant att se hur ungdomar i nuläget betraktar spice. Hur förhåller sig ungdomarna till en drog 

som massmedian har döpt till dödsdrogen? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie är att undersöka vilka normer som råder kring spiceanvändning bland 

ungdomar i åldern 18–25 år som har provat eller använder spice, samt se hur dessa ungdomars 

normer kring spice förhåller sig till de rättsliga normerna kring droger. För att uppnå syftet med 

studien är de huvudsakliga frågeställningarna: 

 

o Hur ser normerna kring spiceanvändning ut bland ungdomar i åldern 

18–25 år som har provat eller använder spice? 

o I vilken utsträckning överensstämmer ungdomarnas normer kring spice 

med de rättsliga normerna? 
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o Vilka faktorer anger ungdomarna att påverkar deras normer kring 

spiceanvändning? 

 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppnå syftet med studien kommer kvalitativ metod i 

form av webbenkäter att användas. 

 

1.2 Definitioner 
Nätdroger kan även kallas RC-droger, designer drugs, legal highs eller Nya Psykoaktiva 

Substanser, NPS. RC står för Research Chemicals och betyder såsom namnet antyder att dessa 

droger är framforskade för att kunna användas i ett medicinskt syfte eller till andra praktiska 

ändamål. Designer drugs syftar på droger som är utformade för att likna effekten av de olagliga 

drogerna, men där molekylförändringar har i gjorts i ett ämne för att kringgå lagen. Orsaken till att 

dessa droger även kallas nätdroger beror på att försäljningen sker vanligtvis via internet. Det som är 

oroväckande med dessa droger är att kunskapen om nätdroger är väldigt låg. Det finns relativt lite 

forskning kring nätdrogernas effekter och biverkningar och därmed uppstår det bland annat problem 

vid sjukvården när det inte finns information om hur en överdos skall behandlas (Nilsson, 2014:7).  

	  

Spice är en nätdrog som har fått mycket uppmärksamhet. År 2006 började denna drog blomstra på 

den svenska drogmarknaden och såldes som en laglig örtblandning med liknande effekter som 

cannabis (Callmyr, 2011:49). Det var i december år 2008 som ett tyskt laboratorium upptäckte att 

denna lagliga örtblandning innehöll bland annat den syntetiska cannabinoiden JWH-018. Därmed 

upptäcktes det att det inte var de torkade växterna som uppgav de drogliknande effekterna, utan det 

var de syntetiska cannabinoiderna som hade sprayats på örterna som orsakade ett drogrus (Callmyr, 

2011:49; EMCDDA, 2009:3). Det var kemisten John W. Huffman som uppfann den syntetiska 

cannabinoiden JWH-018. Huffman forskade om denna syntetiska cannabinoid kunde användas i ett 

medicinskt syfte – detta dock utan resultat, men forskningsrapporten upptäcktes senare och till följd 

därav föddes spice (Callmyr, 2011:8; Zawilska & Wojcieszak, 2013: 509-510). Idag är JWH-018 

klassad som narkotika och spice består därmed av andra ämnen med liknande effekter.  

 Spice består av syntetiska psykoaktiva substanser som är besläktade med cannabis (Δ-

9-tetrahydrocannabinol (THC)). Spice röks vanligtvis via pipa eller cigaretter och effekterna 

beskrivs likna cannabis men orsakar mer hyperaktivitet och har större centralstimulerande inverkan 

(Knudsen, 2014). 
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 På grund av all uppmärksamhet massmedian har gett denna drog har regeringskansliet 

i sitt pressmeddelande (Regeringskansliet, 2014) gått ut med information om att regeringen skall 

överväga en gruppklassning av olika substanser. Detta skulle kunna lösa problemet med spice och 

andra nätdroger som i nuläget befinner sig i en gråzon mellan det lagliga och olagliga. 

 

1.3 Avgränsning 
Det var i slutet av 1960-talet som narkotika började uppmärksammas som ett problem i Norden och 

därmed även i Sverige. Det var emellertid ungdomarna och deras cannabisbruk som ansågs vara det 

stora problemet (Christie & Bruun, 1985:116, 123). Ungdomar och deras drogvanor diskuteras ofta 

och därför vill jag med denna studie låta ungdomarna själva prata om sitt drogbruk och i detta fall 

användandet av spice. Därmed avgränsas min studie till ungdomar som har provat eller använder 

spice. Jag har även valt att koncentrera mig på ungdomar som är myndiga, det vill säga ungdomar i 

åldersgruppen 18–25 år. Även om min målgrupp är ungdomar i åldern 18–25 år kommer dock en 

del statistik om nätdrogsanvändandet bland ungdomar under 18 år presenteras. Detta beror på att det 

inte finns tillgänglig statistik om min målgrupp.    

 

1.4 Rättssociologisk relevans 
Baier och Svensson (2009:23) skriver att ämnet rättssociologi kan enkelt definieras som ett ämne 

som behandlar frågor som har att göra med relationen mellan rätten och samhället i övrigt. Inom 

rättssociologin är normer av intresse och det är av tradition att undersöka hur de sociala normerna 

förhåller sig till de rättsliga normerna. Baier och Svensson (2009:94) kommenterar att vi inom 

rättssociologin länge har varit medvetna om att individer följer både rättsregler och sociala normer 

och att ibland föredrar människorna att följa de sociala normerna före de rättsliga.  

 Denna studie är rättssociologiskt relevant i och med att den vill undersöka vilka 

normer som råder kring ett spiceanvändande bland ungdomarna. Studien ämnar även att se på hur 

ungdomarnas normer om spice förhåller sig till de rättsliga normerna. 

 

1.5 Disposition 
I nästa kapitel behandlas de rättsliga normerna. Begreppet narkotika diskuteras, gällande rätt om 

narkotika och hälsofarliga varor presenteras och statistiska uppgifter om ungdomars drog- och 

nätdrogsanvändning framställs. Kapitel tre tar upp tidigare forskning om ungdomars användning av 
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narkotika samt nätdroger och därmed framförallt spice. I detta kapitel presenteras de sociala 

normerna kring ett droganvändande. I kapitel fyra presenteras den teori om normer som senare 

kommer att användas i analysen. Här diskuteras definitionen av en norm, hur normer uppkommer 

deras ursprung samt Håkan Hydéns normmodell presenteras. Kapitel fem behandlar de 

metodologiska utgångspunkterna för denna studie. Den kvalitativa metoden presenteras samt 

insamling av material med hjälp av webbenkäten diskuteras. I kapitel sex presenteras materialet 

från webbenkäten medan i kapitel sju analyseras detta material med hjälp av normer och den 

tidigare forskningen. Studien avslutas med en slutdiskussion i kapitel åtta, där de viktigaste 

slutsatserna framförs och diskuteras. 

 

 

2. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras de rättsliga normerna. Kapitlet redovisar problematiken med begreppet 

narkotika och en genomgång av de rättsliga grunderna angående narkotika kommer att presenteras – 

detta för att få en förståelse av spice ur ett rättsligt perspektiv. Kapitlet kommer även att presentera 

statistik över narkotika- och spiceanvändning. Denna genomgång görs för att skapa en bättre 

förståelse för begreppet narkotika och de rättsliga normerna samt för att få en bakgrund till att 

kunna svara på studiens frågeställningar.  

 

2.1 Vad är narkotika? 
Nationalencyklopedin definierar narkotika som begrepp som från början innefattade ämnen som 

kan frammana narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som i dagens läge är samlingsnamn 

på substanser som är eller kan vara beroendeframkallande.  

 Christie och Bruun (1985:66) konstaterar att narkotika är något som vårt samhälle vill 

ta avstånd från. Det är något farligt som ungdomar använder och blir nedslagna av, det är ämnen 

som väcker ett beroende hos individen. Om någon frågar efter exempel på narkotika, är det första vi 

tänker på sannolikt cannabis, kokain eller heroin. Men om det fysiska och psykiska beroendet 

kännetecknar narkotika – hur skall då cigaretter, kaffe eller andra njutningar som individen vill 

uppleva klassas? Hur skall vårt vanligaste förekommande rusmedel, alkohol, som både är farligt 

och beroendeframkallande klassificeras? Det här är frågeställningar som Christie och Bruun 

(1985:66) problematiserar och diskuterar och i detta avsnitt kommer deras resonemang presenteras.  
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 Christie och Bruun (1958) skriver att narkotika ses som en fiende som de goda 

krafterna kämpar mot. Själva ordet narkotika kommer från det grekiska ordet narkoun som betyder: 

göra inaktiv eller avtrubbad, okänslig. En del droger såsom morfin och heroin har denna verkan på 

individen, men vi vet också att till exempel amfetamin har den motsatta verkan, det vill säga denna 

drog har en uppiggande effekt. Om vi däremot exempelvis pratar om LSD kan här ses att denna 

drog har en hallucinogen verkan på människan. Med andra ord kan inte narkotika endast ses som 

ämnen med avtrubbande verkan såsom själva ordet narkotika hänvisar till. Det vill säga, även här 

uppstår det problem med definitionen (Christie & Bruun, 1985:67). 

 Det kan antydas enligt Christie och Bruun att i vårt samhälle används ordet narkotika 

som maktmedel. I flera generationer har vi lärt oss redan som små att associera narkotika med något 

farligt och dåligt. Det som staten och samhället vill kontrollera kommer att ligga under 

beteckningen narkotika. Opium och morfin med dess bedövande verkan gav början till ordet 

narkotika, senare tillkom droger med motsatta effekter men som önskas kontrolleras och därmed 

blev definierad som narkotika. Ordet narkotika är i denna bemärkelse ett vapen som samhället vill 

strida mot. Det är dock viktigt att hålla bort detta ord från de allmänt använda drogerna såsom kaffe, 

tobak och alkohol som man inte vill kontrollera (Christie & Bruun, 1985:68).  

 I vårt samhälle har vi löst definitionsproblemet med att förteckna en lista i lagen om 

vilka ämnen som skall klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara. En användning av 

substanser som finns på dessa listor är därmed förbjudet och olagligt. Christie och Bruun (1985: 71-

72) konstaterar att en användning av ett ämne som inte finns på en av dessa listor definieras som ett 

bruk. Men när ett ämne klassas som illegalt förvandlas ett bruk av detta ämne automatiskt i lagens 

mening till ett missbruk. Drogbrukaren blir till en missbrukare. All användning av narkotika som 

inte är auktoriserad av en läkare blir missbruk. Att en individ blir kallad missbrukare klingar 

negativt och ger vårt samhälle därmed en större krigsberedskap mot narkotika (Christie & Bruun, 

1985: 71-72). 

Christie och Bruun (1985:68) konstaterar slutligen att det inte finns något som kan 

kallas narkotika:  

 

”Det finns inte som logisk kategori, där droger med gemensamma verkningar på kroppen är 

samlade, och där droger utan sådana verkningar är uteslutna”. 

 

I vårt samhälle vill vi emellertid ta avstånd och kriga mot vissa oönskade ämnen och detta har vi 

gjort genom att på en rättslig grund skapa en icke-avgränsad definition av narkotika och därmed 
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producerat en lista där nya förbjudna ämnen konstant kan adderas eller strykas. Detta medför dock 

att nätdroger och därmed också spice hamnar i en gråzon. 

 

2.2 Narkotikastrafflagen 
I narkotikastrafflagen (1968:64) definieras begreppet narkotika. I 8 § stadgas att narkotika är 

”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande 

effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller 

effekter”. Det anges vidare i denna paragraf att för att en substans skall bli klassad som narkotika 

krävs det att substansen har förklarats som narkotika enligt en internationell överenskommelse som 

Sverige har anslutit sig till eller att regeringen förklarar den aktuella substansen som narkotika. 

Förteckningen över de substanser som skall anses som narkotika enligt denna lag finns i förordning 

(1992:1554) om kontroll av narkotika. 

 Narkotikastrafflagen reglerar ett antal kriminella gärningar. I 1 § första stycket, första 

punkten och sjätte punkten stadgas att den som utan lov överlåter narkotika, innehar, brukar eller tar 

annan befattning med narkotika döms om gärningen är uppsåtlig för narkotikabrott. Straffskalan för 

narkotikabrott av normalgrad är fängelse i högst tre år. I NJA 1982 s. 64. diskuteras begreppet 

överlåtelse och det framkommer att med överlåtelse åsyftas försäljning, byte, gåva eller annat 

handlande där äganderätten ges till någon annan. I prop. 1982/83:141 s. 14. framkommer även att 

utlåning av narkotika betraktas som överlåtelse.  

 I 2 § och 3 § narkotikastrafflagen stadgas när ett narkotikabrott skall anses som ringa 

eller grovt. Ett narkotikabrott skall enligt 2 § anses som ringa vid hänsyn till arten och mängden 

narkotika och övriga omständigheter. Straffskalan är i detta fall böter eller fängelse i högst sex 

månader. Grovt narkotikabrott regleras i 3 § och vid bedömningen om brottet skall anses som grovt 

skall det beaktas om gärningen har bedrivits yrkesmässigt eller i en större verksamhet, avsett stora 

mängder narkotika eller varit av farlig art. För grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse lägst två 

år och högst tio år.  

 

2.3 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor  
I lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor regleras i 1 § att hälsofarliga varor ses som 

varor som medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller antas användas i syftet 

att åstadkomma berusning. Det är regeringen som i detta fall anger vad som skall anses som 

hälsofarlig vara enligt lag. I 2 § framgår det att denna lag inte skall tillämpas på substanser som är 

klassificerade som narkotika. Nilsson (2014:5) skriver att kravet för att ett ämne skall bli klassad 
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som hälsofarlig vara är lägre än för att bli klassificerad som narkotika. I detta fall behöver ämnet 

inte bevisats vara beroendeframkallande. Ett syfte bakom denna lag vara att forma ”ett mellansteg 

mellan ingenting och en narkotikaklassning” (Nilsson, 2014:5). I SOU 2008:120, s. 178-183 

framkommer att en avsikt med denna lag var att försöka hindra nya varor som har en likartat effekt 

som amfetamin men som ännu inte har undergått en utredning. Syftet är att det skall gå fortare att 

klassa ett ämne som hälsofarlig vara än narkotika. 	  

I 3 § första stycket, andra punkten och sjätte punkten stadgas att hälsofarliga varor inte 

får överlåtas eller innehas utan tillstånd. I 4 § regleras vidare att den som med uppsåt bryter mot 

detta döms till böter eller fängelse i högst ett år. Förteckning över substanser som skall ses som 

hälsofarliga varor hittas i förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Ämnen som 

har blivit klassade som hälsofarliga varor kan i ett senare skede bli klassificerade som narkotika 

(Nilsson, 2014:5). 

 

2.4 Vad säger lagen om spice? 
Mot bakgrund av narkotikastrafflagen samt lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor kan det ses 

att om de syntetiska cannabinoiderna som finns i spice har blivit klassificerade som narkotika eller 

hälsofarliga varor av regeringen, är det illegalt att bland annat överlåta, inneha eller bruka denna 

drog.  

I lag (1992:860) om kontroll av narkotika anges det 1 § andra stycket att det är 

Läkemedelsverket som skall upprätta och kungöra register över narkotika. I förordning (1999:58) 

om förbud mot vissa hälsofarliga varor stadgas det i 3 § att om Polismyndigheten eller Tullverket 

observerar något som visar på att nya medel används för missbruksändamål eller att redan kända 

medels missbruksmönster ändras, skall detta anmälas till Folkhälsomyndigheten. I 4 § fjärde stycket 

förtydligas det vidare att det är Folkhälsomyndigheten som har tillsyn över efterlevnaden av lagen 

om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Det vill säga, det är Läkemedelsverket samt 

Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att utreda vilka substanser och ämnen som bör klassificeras 

som narkotika eller hälsofarliga varor. Ett problem med utredningen av olika substanser och att 

regeringen därefter skall förklara en viss substans som illegalt är att denna procedur är tidskrävande. 

Detta innebär att olika preparat kan brukas helt lagligt under denna processens gång. En annan 

kritik riktas mot att när en substans blivit klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara, krävs 

bara en molekylförändring för att ämnet skall bli lagligt igen (Callmyr, 2011: 11-12). Detta är vad 

som görs med spice och det är därför svårt att göra denna drog illegal.  
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 På grund av denna kritik beslöt regeringen att tillföra en ny lag, lag (2011:111) om 

förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser som trädde i kraft den första april 2011. 

Denna lag går även under namnet förstörandelag. Med hjälp av denna lag kan poliser eller 

tulltjänstemän lättare beslagta substanser som ännu inte blivit klassificerade som narkotika eller 

hälsofarliga varor. I 1 § beskrivs att syftet med denna lag är att förebygga människors missbruk av 

vissa hälsofarliga substanser. I 2 § regleras att denna lag avser substanser som: 

 

o Har förklarats som narkotika eller hälsofarlig vara men beslutet har 

ännu inte trätt i kraft. 

o Har förklarats som narkotika i enlighet med en internationell 

överenskommelse som Sverige har tillträtt, men där denna förklaring 

inte ännu trätt i kraft i Sverige. 

o Kan förmodas komma att förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara 

av regeringen. 

 

Vidare stadgas det i 3 § att om en substans uppfyller något av dessa krav som regleras i 2 § och kan 

antas vara ämnad att användas i berusningssyfte eller annan påverkan och kan därmed komma att 

orsaka skada eller dödsfall får det fattas ett beslut om att substansen skall förstöras. Detta beslut 

fattas av åklagaren. Däremot kan en polis eller tulltjänsteman med hänvisning till 5 § omhänderta 

en substans i avvaktan på åklagarens beslut om det skäligen kan förmodas att ett beslut om 

förstörande av substansen kan komma att meddelas enligt denna lag. Detta innebär att polisen eller 

en tulltjänsteman har rättighet att beslagta olika sorter av spice som inte ännu blivit klassad som 

narkotika eller hälsofarliga varor. Det bör dock påpekas att detta inte innebär att det är olagligt att 

inneha, bruka, överlåta eller på annat sätt handha denna typ av spice som inte blivit klassificerad, 

utan dessa oklassificerade substanser får endast beslagtas och förstöras (Nilsson, 2014:9). Detta 

problem med att ett ämne blir kallad narkotika eller hälsofarlig vara först efter en klassificering 

innebär att spice placeras i en gråzon mellan det som är lagligt och olagligt.  

 

2.5 Statistik om narkotika och spice 
I Sverige finns det ingen tillgänglig statistik om hur spiceanvändning ser ut bland ungdomar i 

åldersgruppen 18–25 år. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, utför 

däremot årligen en drogvaneundersökning bland ungdomar i årskurs nio samt gymnasietvåan där 

även ungdomars nätdrogserfarenheter undersöks. I detta avsnitt kommer därmed denna statistik att 
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presenteras för att få ett grepp om hur ungdomars användning av nätdroger och spice ser ut. 

Avsnittet introducerar även statistik om ungdomars cannabisanvändning för att få en bättre bild av 

hur droganvändning ser ut bland ungdomar i åldern 18– 25 år. 

Svenska ungdomar har i allmänhet en förhållandevis strikt syn på narkotika och 

ungdomarna i Sverige är mindre benägna att prova narkotika jämfört med andra europeiska länder. 

Det kan dock urskiljas en ökning av narkotikaanvändning bland unga både i Sverige och övrig 

Europa under 1990-talet. Efter år 2001 sjönk andelen unga narkotikaanvändare avsevärt i Sverige, 

medan utvecklingen gick åt motsatt håll för de övriga europeiska länderna. Problemet i Sverige är 

emellertid att även om andelen som använder narkotika är relativt liten bland ungdomar är antalet 

tunga missbrukare högt. Sverige anses vara bra på att förebygga ett narkotikaanvändande men 

sämre på att förhindra ett accelererande missbruk hos de som provar (Leifman, 2008:29, 40, 70, 

71).  

 Enligt den nationella folkhälsoenkäten från 2014 har en större andel unga kvinnor och 

män i åldern 20–24 år provat cannabis jämfört med den övriga befolkningen i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt CAN:s rapport om drogutvecklingen i Sverige 2014, har 20 

% av unga i åldersintervallet 16–29 år provat cannabis, medan cannabiserfarenheten därefter 

sjunker med den stigande åldern (Leifman, 2014:80). Det framkommer även att inrikes födda 

svenskar har i större utsträckning provat cannabis jämfört med utrikesfödda 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 Som tidigare nämnt genomför CAN årligen en drogvaneundersökning i årskurs nio 

samt gymnasiet år två. Sedan mitten av 1990-talet har andelen elever i årskurs nio som angett att de 

någon gång brukat narkotika varit mellan 5–10 %. År 2014 svarade cirka 8 % detta. I gymnasiet år 

två är siffran 17 %. Det är en större andel pojkar än flickor som uppger narkotikaerfarenhet. De 

senaste tre år har ungdomarna även blivit tillfrågade om användning av nätdroger. År 2014 hade 2 

% i årskurs nio samt 4 % i gymnasiet år två någon gång använt en nätdrog. Andelen flickor som 

använt nätdroger var samma i årskurs nio som i gymnasiet år två, medan bland pojkarna hade 

dubbelt så många använt nätdroger i gymnasiet jämfört med årskurs nio. Av de använda 

nätdrogerna är spice eller liknande rökmixar de vanligaste bland dessa unga. Majoriteten av de unga 

som hade använt nätdroger hade fått tillgång till dessa genom vänner eller bekanta (Englund, 

2014:11). 

 Projektet Droger i Gråzonen har gjort en attitydundersökning bland 1000 

gymnasieelever som tillfrågades om attityder kring oklassade droger. Undersökningen uppvisade att 

de unga ser oklassade droger som mindre farliga och mer accepterade än droger som blivit klassade 

som narkotika eller hälsofarliga varor. Av ungdomarna svarade 65 % att det inte alls är accepterat 
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att bruka klassificerade substanser, medan 38 % anser att det inte alls är accepterat att bruka 

oklassade droger. Emellertid är det endast enligt 4 % godtaget att använda oklassade droger och 2 

% anser att det är accepterat att använda klassade substanser (Nilsson, 2014: 17-18).  

 
 
 
3. Tidigare forskning om ungdomars användning av droger 
 

Detta kapitel diskuterar ungdomars användning av narkotika och spice utifrån tidigare svensk 

forskning. Spice är ett relativt nytt ämne i forskningsvärlden och därför kommer tidigare forskning 

om olagliga droger presenteras för att få en bättre förståelse om varför ungdomar använder droger. 

Detta kapitel diskuterar de sociala normerna kring ett droganvändande och kommer därmed fungera 

som en bakgrund för att besvara studiens frågeställningar. 

 

3.1 Varför använder ungdomar narkotika? 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som diskuterar ungdomars användning av olagliga 

droger, det vill säga varför och hur ungdomar söker sig till narkotika.  

 

3.1.1 Narkotika skapar gemenskap 

Philip Lalander har gjort många studier om ungdomar och deras drogvanor. I boken Hela världen 

är din redovisar han ett antal Norrköpingungdomars väg till ett heroinmissbruk. Lalander (2001:17) 

börjar med att konstatera att narkotika definierades som ett problem under 1950–70-talen och sedan 

dess har knarket övergått till att vara samhällets främsta fiende. En knarkare fungerar som en bild 

av vad som händer om en individ inte sköter sig.   

 Lalander (2001:24) utförde cirka 100 intervjuer och ett flertal observationer med 24 

olika heroinanvändare i Norrköping. Ungdomarnas väg in i ett heroinmissbruk började med en 

separation från det moderna samhället och med en övergång till en subkultur med egna regler och 

normer. För de flesta inträffade denna separation i högstadieåldern. Skolan kan ses som en 

maktapparat med ett långsamt belöningssystem. I nio år skall en individ studera och få betyg, 

därefter väntar studier på gymnasie- och universitetsnivå för att sedan slutligen efter alla dessa år av 

studier kan individen eventuellt bli belönad med ett arbete och därigenom pengar. Subkulturen gav 

ungdomarna en upplevelse av makt, detta genom att de blev bekräftade av det etablerade samhället i 

form av att polisen, lärare och föräldrar reagerade till deras handlande (Lalander, 2001: 27-32).  
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 Med subkulturen följer ett snabbt belöningssystem, ett högt tempo, praktisk utbildning 

av exempelvis droganvändning och försäljning, aktion i form av händelserika extraordinära 

ögonblick och en upplevelse att leva i nuet utan framtidsplaneringar. Droger har en solidariserande 

effekt i subkulturen. Genom att använda narkotika, bryter ungdomarna mot det etablerade 

samhällets normer, vilket medför en känsla av makt över samhället och när detta görs tillsammans 

förstärks de sociala banden i gruppen. Det utvecklas en stark känsla av exklusivitet och ett ”vi” och 

”dom” bildas. Narkotika användes för att skapa gränser till det etablerade samhället och under de 

första åren användes droger nästan alltid kollektivt (Lalander, 2001: 36-39). 

 I subkulturen antog ungdomarna en flummaridentitet vilket innebär att de unga 

införlivade en attityd om att ta dagen som den kommer. Formella auktoriteter bestämmer inte i en 

flummares liv, utan varje dag kan bli ett nytt äventyr. När heroinet kom in i bilden avdramatiserades 

denna dödsdrog till en början med att ungdomarna rökte heroinet istället för att injicera. Efter ett tag 

började även sprutorna dyka upp och flummaridentiteten samt gemenskapen kring drogandet 

försvann. Ungdomarnas liv handlade om att få tillräckligt med heroin för att överleva dagen 

(Lalander, 2001: 43, 76, 249).  

Lalander (2009) har även gjort en annan studie i Norrköping om ett gäng chilenska 

ungdomar i Hageby. Här kan ses att narkotikaproblemet är ett samhällsproblem. De unga chilenarna 

sökte endast efter närhet, trygghet och erkännande i ett alltmer segregerat Sverige (Lalander, 

2009:9).  

 För de chilenska ungdomarna och deras familjer var livet i Sverige svårt. Bland 

ungdomarnas föräldrar, främst mammorna, fanns det en stor längtan till hemlandet Chile. Att 

föräldrarna hade svårt att komma in på arbetsmarknaden och andra sociala sammanhang för att bli 

accepterade i samhället bidrog till sorg i hemmen. En stor del av ungdomarna saknade även en far 

att se upp till. Ungdomarna sökte sig till varandra för att stötta och hjälpa varandra att växa upp. 

Gatukulturen och drogerna blev en tröstepelare för de otrygga barnen som ville växa upp och bli 

starka män. Skolan kunde inte lära ut hur de skulle profilera sig som män och hemma var det främst 

kvinnor som var närvarande, därmed skapade ungdomarna manlighet tillsammans. Gatukulturen 

med våld och droger gav dessa socialt marginaliserade ungdomarna erkännande, bekräftelse, makt, 

trygghet samt en stark gemenskap (Lalander, 2009: 77, 81, 98, 100, 265). 

 

3.1.2 Att agera mot normen 

I två olika svenska forskningssammanställningar, Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande 

arbete, En kunskapsöversikt (Andréasson, 2008) och Cannabisanvändning bland ungdomar: En 
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sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention (Forkby, Olausson & Turner, 

2013) diskuteras ungdomars narkotikaanvändning. Dessa båda sammanställningar utgår från en 

systemmodell av Harold Holder som hänvisar till fyra väsentliga faktorer som bestämmer 

narkotikabrukets omfattning i ett samhälle: pris, tillgänglighet, normer och beroende. Om en individ 

kommer att använda narkotika beror bland annat på hälsoriskerna denne bedömer att 

narkotikabruket har, vilken inställning hos individen det finns gentemot dessa risker, det rationella 

tänkandet, vilka rollmodeller individen har samt vilken kontroll individen har över sina egna 

handlingar och känsloyttringar (Andréasson & Stenström, 2008: 10-11; Forkby, Olausson & 

Turner, 2013:16). 

 Forkby, Olausson och Turner (2013: 61-65) refererar till en studie av Skårner, 

Donning och Månsson om hur ungdomar resonerar kring droger och droganvändning. Studien 

fokuserar på de föreställningar, kunskaper och budskap om droger som ungdomar exponeras för 

och hur unga hanterar denna exponering i förhållande till droganvändning. Ungdomarna måste 

orientera sig fram bland mångtydiga framställningar av narkotika som bland annat består av 

ungdomens egen upplevelse, omgivningens uppfattningar och normer samt kulturella 

föreställningar. Ungdomarna stöter på information som både talar för och emot droger. Skårner, 

Donning och Månsson tar fram tre begrepp som både har en positiv och negativ innebörd för de 

ungas motiv till droganvändning. Dessa är hedonism, eskapism och kreativism. Hedonism står för 

droganvändning vid fest och som utlopp för glädje, men som också kan bli till ett okontrollerat 

bruk. Eskapism innebär användning av droger som avbrott från vardagen, men kan också innebära 

en flykt eller lösningsförsök från sociala eller psykologiska problem. Kreativism står för 

droganvändning där individen söker efter ökat medvetande och skapkraft men även mental och 

social nedbrytning (Forkby, Olausson & Turner, 2013: 61-65). 

 Ungdomarna i vårt samhälle måste orientera sig bland motsägelsefull information om 

narkotika, men det kan konstateras enligt Lalander (2008:230) att användning av droger är i stort 

sätt alltid socialt. I en kamratgrupp kan ungdomar forma sina egna normer och värderingar och det 

är tillsammans i gruppen som ungdomarna skapar en nyfikenhet till narkotika och en möjlighet att 

få tag på den (Lalander, 2008:230). Att ta steget till att prova eller använda narkotika kan vara 

lättare när en individ befinner sig i en miljö där denna upplever att den sociala kontrollen från det 

etablerade samhället inte är närvarande, till exempel utomlands eller på musikfestivaler. Att röka på 

tillsammans på en strand med sina vänner bildar en symbolisk länk mellan medlemmarna och 

normen om att inte använda narkotika har tillfälligt undanskjutits (Lalander, 2008: 215, 221). 

 Lalander (2008:216) antyder att majoriteten i vårt samhälle ser narkotika som den 

farliga fienden och de som använder droger som klassats som narkotika eller hälsofarlig vara tar 
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därmed på sig en stigmatiserad identitet utifrån majoritetssamhällets synpunkt. Att pröva eller 

använda narkotika anses därmed som ett avvikande från normen och individen närmar sig en 

identitet som inte ses som gynnsamt i vårt samhälle. Narkotika kan väcka intresse och nyfikenhet på 

grund av det etablerade samhällets normer och narkotikaanvändning kan även ses som en symbol 

för motstånd och uppror mot den makt staten driver på samhällsmedborgarna (Lalander, 2008: 216, 

219). 

 Cannabis är globalt sett den mest förekommande illegala drogen bland ungdomar 

(Forkby, Olausson & Turner, 2013:20). Lalander (2008:222) antyder att cannabis kan ses ha en 

särställning i vårt samhälle och ses som en lättare drog i förhållande till exempelvis heroin. 

Ungdomar ser det inte som ett missbruk att använda cannabis utan såsom Lalander (2008:222) 

skriver uppstår narkotikamissbruk enligt ungdomar först när drogen injiceras. På detta sätt 

rationaliserar ungdomarna narkotikaanvändandet och kan därmed upprätthålla självrespekt trots att 

de engagerar sig i en aktivitet som vårt samhälle ser som ett normbrott (Lalander, 2008: 222-228). 

	   Slutligen kan det konstateras att andelen män som provar narkotika är större än 

andelen kvinnor och detta beror troligtvis på att den sociala normen kopplar narkotika med 

maskulinitet. Detta innebär att en kvinna som använder narkotika anses som en dubbelavvikare 

enligt det etablerade samhället. Kvinnan i vårt samhälle förväntas vara omvårdande, 

relationsinriktad och mjuk i sitt förhållningssätt. Att som kvinna använda narkotika ses därmed som 

ett större normbrott eftersom det ligger så långt i från idealet (Hensing, 2008:118; Lalander, 2008: 

228-230). 

 

3.2 Forskning kring spice  
I nuläget finns det inte mycket forskning kring spice, speciellt inte kring ungdomars upplevelser av 

denna drog, utan det som finns är främst förklaringar av vad denna drog är samt lite av dess 

effekter. I detta avsnitt kommer jag att presentera tre studier om nätdroger och spice som har gjorts i 

Sverige.  

 

3.2.1 Vem använder nätdroger? 

Som tidigare nämnt utför CAN årligen en drogvaneundersökning, och från denna undersökning har 

det gjorts en djupare analys av enkätresultaten från år 2012 och 2013. Resultatet från denna analys 

om vilka som använder nätdroger påvisar att omkring 44 % av de elever som prövat nätdroger 

också är högkonsumenter av alkohol. Cirka 55 % av ungdomarna med erfarenhet av nätdroger 

svarade att de rökte cigaretter varje eller nästan varje dag. Analysen visar även att 38 % av de 
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ungdomar som använt nätdroger skolkar minst två till tre gånger i månaden, samt 23 % påpekar att 

deras föräldrar godkänner att de unga berusar sig på alkohol, röker hasch/marijuana eller cigaretter 

(Leifman & Henriksson, 2013:5).  

 Resultaten påvisar att de ungdomar som har ”rena” erfarenheter av nätdroger, det vill 

säga de som inte använt cannabis eller annan narkotika, är under en procent. Analysen av 

enkätresultaten antyder att de som provar eller använder nätdroger är en förhållandevis belastad 

grupp av unga med erfarenheter av en mängd andra droger. Alkohol, tobak och cannabis provas och 

används ofta innan nätdrogerna kommer in i bilden (Leifman & Henriksson, 2013: 5, 25).  

 

3.2.2 Självrapportering av spiceupplevelser 

Soussan och Kjellgren (2014) har undersökt erfarenheter av biverkningar efter användning av spice. 

Detta har gjorts genom en analys av 254 unika anonyma självrapporteringar på diskussionsforumet 

flashback.org. Av analysen framkommer tre huvudteman om de oönskade effekterna av ett 

spicebruk. Dessa är: negativa upplevelser och effekter under påverkan av drogen, baksmälla dagen 

efter spiceanvändning samt beroende och abstinensbesvär efter långvarigt användande (Soussan & 

Kjellgren, 2014: 207).  

 Under själva påverkan av spice var de vanligaste förekommande biverkningarna: 

rädsla, illamående, hjärtrusning och andningssvårigheter. Dessa symptom kunde skapa en känsla av 

panik. Andra förekommande negativa effekter var uttorkning, minnessvårigheter, smärta, kramper 

och feber. Dagen efter användningen av spice förekom symptom som slöhet, apati, illamående, 

uttorkning samt huvudvärk. I jämförelse med cannabis som ofta beskrivas med få biverkningar, kan 

det ses att spice skildras med fler negativa effekter (Soussan & Kjellgren, 2014: 207, 214, 215).  

 Det sista temat, beroende och abstinensbesvär efter ett långvarigt användande, 

beskrivs med symptom som rastlöshet och en längtan efter drogen – vilket ledde till att många 

användare inte kom loss från sitt beroende. Mera specifikt förekom abstinensbesvär i form av 

svettning, skakningar, aptitlöshet och sömnsvårigheter. Analysen påvisar även att spiceanvändarna 

blev känslomässigt förlamade (Soussan & Kjellgren, 2014: 207, 216). 

Spice ses som en ”legal high” vilket kan leda till att potentiella användare ser drogen 

som harmlös. Denna studie påvisar emellertid att syntetiska cannabinoider som finns i spice kan 

vara oförutsägbara och farligare än vad som de som säljer dessa droger har hävdat (Soussan & 

Kjellgren, 2014: 215-216). 
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3.2.3 Spiceanvändning bland ungdomar 

Soussan och Kjellgren har tillsammans med Henningsson gjort en annan studie om ungdomars 

upplevelser av spice. Detta har de studerat genom att analysera 40 skrivna rapporter på 

flashback.org. Forskarna fann sju olika teman i ungdomarnas berättelser. Dessa är: spiceanvändning 

som social ritual, social hemlighetsmakeri, symptom och känslor under påverkan, välbefinnande 

och upprymdhet, förändrad verklighetsuppfattning, hantering av rädsla samt obehagliga fysiska 

effekter (Kjellgren, Henningsson & Soussan, 2013:191).  

 Temat spiceanvändning som social ritual ger en inblick i omständigheterna som 

sammankopplas med användandet av spice, såsom införskaffandet av drogen, förberedelser och 

rökning samt aktiviteter under påverkan av drogen. Inspiration och motivation till användandet av 

spice kom från rekommendationer av vänner eller genom diskussionsforum på internet. I de flesta 

fallen planerades användandet i förhand, vilket medförde en känsla av en privat ritual tillsammans 

med vännerna. Eftersom samhället tar avstånd från droganvändning hade de unga stora 

förväntningar på vad som komma skall och en känsla av spänning förknippades med spicebruket. 

Det bildades en sluten krets av vänner som delade denna upplevelse. Gruppsammanhållningen var 

framförallt betydande för de unga som provade spice för första gången. Kamratgruppen fungerade 

som säkerhet och stöd under drogens påverkan (Kjellgren, Henningsson & Soussan, 2013: 193-

194).   

Att använda spice kunde ses som ett socialt hemlighetsmakeri. Det fanns en rädsla 

bland de unga att deras droganvändning skulle exponeras. Detta skapade i sin tur en stark 

gruppsammanhållning. Att bruket blev en hemlig syssla som utfördes på avskilda platser bidrog till 

att det skapades en spänning och spice sågs därmed som något förbjudet och attraktivt. När denna 

socialt förbjudna drog användes var det av betydelse att kommentera och utvärdera drogens 

påverkan för de andra i gruppen. Erfarenheter, symptom och känslor diskuterades – detta var också 

en faktor som bidrog till en stark gruppsammanhållning (Kjellgren, Henningsson & Soussan, 

2013:194). 

 Användning av spice gav upphov till generella känslor av glädje och eufori, detta ofta 

förenat med förändrad kroppsuppfattning. De unga rapporterar också att musik uppskattades på ett 

nytt och mer djupgående sätt än normalt. De unga mådde bra tillsammans; de hade kul, skrattade 

samt delade minnen och upplevelser tillsammans. Dessa positiva effekter kan ses som de viktigaste 

motiverande krafterna för ett drogbruk. Som motpol till denna positiva upplevelse förekom också 

farhågor för att dö på grund av intaget av spice. För att klara av denna rädsla fungerade gruppen 

som ett stöd (Kjellgren, Henningsson & Soussan, 2013: 195-196). 
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 Resultaten visar att spicebruket är en social aktivitet som utförs i små kamratgrupper. 

Spiceanvändningen medför både positiva och negativa effekter och det kan konstateras att 

upplevelsen av att tillhöra en grupp väger upp de negativa sidorna (Kjellgren, Henningsson & 

Soussan, 2013: 191, 196). Detta kan kopplas samman med det som Lalander (2008) skriver om 

narkotikaanvändning bland unga. Detta kan tyda på att de sociala normerna och den gemenskap 

som narkotika och även här spice medför väger tyngre än de rättsliga normerna. 

 

 

4. Teori 
 

Detta kapitel tar upp den teori om normer som kommer att användas i analysen. Kapitlet presenterar 

definitionen av en norm, beskriver rättsliga och sociala normer samt redogör för normens uppkomst 

och ursprung. I detta kapitel diskuteras även normens funktioner samt Håkan Hydéns normmodell.   

Med denna studie vill jag se hur ungdomar med erfarenheter av spice ser på denna 

drog – hur de resonerar kring ett spiceanvändande. Jag är intresserad av att se hur ungdomarnas 

normer kring ett spiceanvändande ser ut samt hur dessa normer förhåller sig till lagen, det vill säga 

till de rättsliga normerna. Därför används teorier om normer för att analysera studiens empiri. Vid 

genomgången av den insamlade empirin framkom det diskussioner om hur de unga handlar, agerar 

och tänker vid frågan om spice och detta kan undersökas från ett normperspektiv. Skälet till en 

individs handlande kan analyseras med hjälp av normer (Baier & Svensson, 2009:31), och detta ser 

jag som intressant för att få en bättre förståelse om ungdomarnas förhållande till drogen spice och 

därmed även svara på studiens frågeställningar.  

 

4.1 Vad är en norm? 

Hela vårt samhälle är uppbyggt av normer. Vi har rättssystemet med de rättsliga normerna, men 

även vårt vardagsliv består av normer som utövar ett inflytande på vårt liv och inverkar på 

beteenden i samhället (Baier & Svensson, 2009:93, 163). Vad är då en norm? Det vanligaste sättet 

att se på normer är att beskåda dessa som utsagor vars syfte är att reglera ett beteende, med andra 

ord handlingsanvisningar (Baier & Svensson, 2009:42). 

 Inom rättssociologin identifieras normbegreppet utifrån dess essenser och 

kategoriseras och beskrivs utifrån dess accidenser (Baier & Svensson, 2009:73). En norm kan 

därmed beskrivas utifrån tre essentiella kännetecken: 
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”Normer utgör (a) imperativ som är (b) socialt reproducerade och (c) utgör individens 

uppfattning avseende omgivningens förväntningar på det egna beteendet” (Baier & 

Svensson, 2009:72) 

 

Normer är normativa. Normen innehåller ”börat”, det vill säga handlingsdirektiv. Att 

endast anse att normer är handlingsanvisningar kan uppfattas som en bred definition och därmed 

bör normer ses som socialt reproducerade handlingsanvisningar. Det vill säga, det krävs en 

spridning av handlingsanvisningen genom kommunikation. Den tredje essensen av begreppet norm 

tar fasta vid individens uppfattning av de kollektiva förväntningarna (Baier & Svensson, 2009: 68-

70). Dessa tre essenser är gemensamma för alla normer. Olika normsystem skiljer sig däremot åt 

från varandra i och med att de har olika systemspecifika accidenser, såsom exempelvis ursprung, 

form och sanktioner (Baier & Svensson, 2009:73).  

 Det finns många faktorer som har betydelse för om en norm kommer att följas eller ej. 

Dessa är exempelvis kontexten, andra normer, möjligheten till att följa normen och dess legitimitet. 

Om vi följer en norm från dess ursprung, uppbyggnad, tillämpning och till dess effekt kan vi bättre 

få en förståelse för förändringsprocesser i vårt samhälle (Baier & Svensson, 2009:29).  

 

4.2 Rättsliga normer  

Rättsregler är normer som har upphöjts till lagar. Normen får därmed ett egenvärde och blir legitim. 

Genom att en del normer blir tilldelade statusen rättsregler får dessa normer särskilda egenskaper. 

De rättsliga normerna har en statlig tvångsmakt bakom sig samt dessa blir fysiska i och med att de 

kodifieras och utformas skriftligt och därmed blir föremål för en medveten tolkning. De rättsliga 

normerna bearbetas inom en egen vetenskap och hanteras av en egen yrkesgrupp – jurister (Hydén, 

2002: 129,131, 158). När en norm upphöjs till en rättsregel förändras inte bara dess status utan även 

dess innehåll. Juridiken har sina egna kriterier och sitt eget språk (Hydén, 2002:157). Om en 

rättsregel inte följs leder det till en i förväg bestämd formell sanktion som är bunden till rättsregeln. 

Denna sanktion verkställs av ett organ som representerar samhällsbildningen (Baier & Svensson, 

2009:73).  
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4.3 Sociala normer   

Sociala normer har sociala sammanhang som sitt objekt. Exempelvis kan klädkoder och etikett ses 

som sociala normer. Sociala normer har en stor betydelse för vår sociala gemenskap (Baier & 

Svensson, 2009:85). 

Sociala normer kan ses som sociala överenskommelser eller konstruktioner. Dessa 

normer förknippas med positiva samt negativa sanktioner. Om en individ bryter mot en social norm 

kan det eventuellt leda till en negativ sanktion av andra individer. Konsekvenser av ett normbrott är 

sociala till sin natur och är ett sätt att straffa eller uppmuntra en individ att följa normen (Baier & 

Svensson, 2009: 45-46). 

 

4.4 Normernas uppkomst och ursprung 

Det finns tre idealtyper som beskriver hur normer uppkommer. Dessa är: formella medvetna beslut, 

spontant samt på grund av fysiska strukturer (Baier & Svensson, 2009:107). De rättsliga normerna 

uppkommer på ett formellt, auktoritativt sätt i och med att lagar stiftas av riksdagen. Det är 

emellertid inte bara rättsliga normer som tillkommer på ett medvetet formellt sätt, utan även 

samhälleliga normer såsom exempelvis ordningsregler och uppföranderegler formas medvetet 

(Baier & Svensson, 2009: 95-100). 

 Människor skapar också normer spontant genom sina aktiviteter. Vi människor har en 

benägenhet att imitera det som andra gör, detta är dock inte en reflexmässig handling. Vi resonerar 

som så att om vi gör det som andra gör kommer vi i alla fall inte att misslyckas. Om vi följer det 

som andra gör slipper vi att överväga vårt agerande och därmed minskar risken för att vi skall bli 

utpekade som onormala eller konstiga (Baier & Svensson, 2009: 103-104).  

Den tredje uppkomsttypen kan ses som att normer tillkommer som ett resultat av hur 

miljön inverkar på oss. Det är dock sällan en norm uppkommer på endast ett av dessa tre sätt, utan 

idealtyperna samspelar för det mesta med varandra (Baier & Svensson, 2009:105, 107). 

 Vad gäller normers ursprung, kan en norms ursprung ses som en mer generell syn på 

dess uppkomst (Baier & Svensson, 2009:110). Hydén (2002:114) nämner fyra olika 

handlingssystem som kan beskådas som normernas ursprung. Dessa är: det politiskt/administrativa 

systemet, det ekonomiska systemet, det socio-kulturella systemet samt de naturgivna systemen. 

Dessa system skapar olika handlingar och därmed även olika normer (Baier & Svensson, 

2009:111).  

 De sociala normerna har sitt ursprung och grund i det socio-kulturella systemet. Det 

socio-kulturella systemet står för att producera, överföra och kommunicera bland annat sociala 
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normer. I detta system är relationer, integration och sammanhållning av grupper av människor 

viktigt. Detta system handlar om att socialisera individer och detta sker bland annat i familjen, 

genom lek, spel och idrott i skolan och genom massmedia. Om vi inte lär oss det sociala livets 

spelregler kommer vi att ses som konstiga eller avvikande samt riskerar att bli ensamma (Baier & 

Svensson, 2009: 111-112).  

 

4.5 Normens mekanism och sanktioner 

Det kan urskiljas att sociala normer påbörjas ofta av någon eller några som anses ha makt eller som 

har en speciell personlighet. Vi tillskriver en del personer en viss status och dessa blir därmed 

betydelsefulla i normbildningsprocessen eller vid vidmakthållandet av en norm. Det är emellertid 

vår kunskap om omvärlden som har stor betydelse för vilka normer vi följer. Ett normstyrt 

handlande anser att normens anvisningar alltid är riktigt, det vill säga individen handlar ej rationellt. 

(Baier & Svensson, 2009:118, 121, 141). 

 Normens mekanism är att omvandla värden till handlingar på ett effektivt sätt. Normer 

kan ses som ett medel för att uppnå olika värderingar vi gjort. Dessa normer reproducerar därmed 

våra värderingar genom att varat blir till börat och på detta sätt till varat igen (Baier & Svensson, 

2009: 134-135). 

 Normer förknippas med accidensen, sanktioner. Det finns flera olika sanktioner såsom 

naturliga sanktioner, skuld, skam, dåligt rykte, enpartssanktioner och flerpartssanktioner. Ofta 

uppdelas sanktionerna i formella sanktioner, dessa tillhör de rättsliga normerna, samt informella 

sanktioner som sammankopplas med sociala normer. Känslor som skuld och skam är effektiva 

sanktioner och är grundstenen till en stor del av den sociala kontrollen i vårt samhälle (Baier & 

Svensson, 2009: 145-146). Den starkaste informella sanktionen enligt Baier och Svensson 

(2009:147) är att bli exkluderad från gemenskapen. Detta kan ske bland annat genom utfrysning. 

Mildare varianter av en informell sanktion är att bli utpekad eller att någon vänligen påpekar ett 

felaktigt beteende (Baier & Svensson, 2009:147). 

 Sociala sanktioner kan även vara positiva i form av inklusion, gillande blickar eller 

annan uppskattning. De negativa är dock tydligare än de positiva och här kan ses att sanktioner har 

en pedagogisk effekt. En utdelning av sanktioner kan även ha en integrerande effekt (Baier & 

Svensson, 2009: 148-149).  

 Sanktioner kan leda till att en individ väljer att följa en norm för att undvika 

repressalier samt för att vara social och få tillhöra en grupp. Denna drivkraft att höra till kan leda till 

att de egna preferenserna prioriteras i mindre grad. Det är vanligt att en individ blir tvungen att välja 
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mellan de egna preferenserna eller att göra som gruppen gör. Ibland uppger individen därmed jaget 

till förmån för det sociala (Baier & Svensson, 2009:160, 166). 

 

4.6 Normens funktioner 
Normer har åtminstone fem essentiella funktioner. Den första är att reducera komplexitet. En 

individ behöver inte utföra en kalkyl om hur denne skall agera vid varje enskild situation. Den 

andra är att normer koordinerar vårt handlande och därmed underlättar vår vardag och ser till att allt 

flyter på som det skall. Normer fördelar och utöver även makt – detta uttrycks särkilt med hjälp av 

sanktioner. Den fjärde funktionen är att normer inte bara exkluderar med hjälp av sanktioner utan 

även inkluderar och integrerar människor med varandra samt skapar en samhörighetskänsla. Den 

femte funktionen är att normer transformerar värden till handlingar och därmed sammanlänkar 

börat och varat (Baier & Svensson, 2009: 176-183).  

 

4.7 Normmodellen 

Normmodellen av Håkan Hydén kan användas som analysredskap för att erhålla kunskap om 

mänskligt handlande i form av normer. Utgångsläget för analysen är att ett handlande anses som 

individuellt även om det analyseras som normer (Hydén, 2002:290). Hydén (2002:290) skriver att 

”...normmodellen [anger] de variabler som är relevanta att beakta vid analysen av vilka faktorer 

som gör sig gällande, när en aktör fattar beslut om att handla på visst sätt”. 

	   Normmodellen består av tre komponenter, dessa är: vilja och värderingar (V), 

kunskap och kognition (K) samt system och möjligheter (SM). Dessa tre komponenter integrerar 

med varandra i varierande styrka i alla normer, men för att lättare få en bättre bild av normen är det 

givande att skilja dem åt vid en analys (Hydén, 2002:60).  

 Vilja och värderingar står för drivkrafter och motiv som ligger bakom en individs 

handlande. Dessa motiv kan vara individens samvete, moral, etik samt andra yttre inflytanden 

såsom religion, politik och andra ideologier. Andra exempel på drivkrafter är ekonomiska 

överväganden, egoism och handlande utifrån solidaritet (Hydén, 2002:285).  

 Den andra komponenten är kunskap, där kognitionsbegreppet är vitalt. Hur vi 

uppfattar vår omvärld beror på vår kunskap. Faktorer som påverkar vilken kunskap vi anammar är 

bland annat genus, etnicitet, utbildning, erfarenheter och makt, men även den position individen har 

i samhället. En individ samlar på sig kunskap genom kommunikation eller genom exempelvis film, 

böcker och massmedia (Hydén, 2002: 285-286).  
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 Den sista komponenten system och möjligheter har att göra med de systemvillkor och 

möjligheter som finns i de olika handlingssystemen. Dessa tre komponenter, (V), (K) och (SM), hos 

en norm är till följd därav med och bestämmer en individs handlande. Vilja och värdet inverkar på 

den kunskap individen tillägnar sig, medan kunskap är beroende av möjligheter i systemen. 

Systemvillkoren påverkar i sin tur de värden och villkor som gör sig gällande i vårt samhälle 

(Hydén, 2002:287).  

 Normmodellen ger oss redskap att analysera vilka faktorer inom de tre komponenterna 

(V), (K) och (SM) som gör sig gällande och hur dessa integrerar med varandra. En avvägning 

mellan dessa tre komponenter är ändå alltid upp till den enskilde aktören, exempelvis om (V) skall 

gå emot kraven från (SM) (Hydén, 2002: 289,314). 

 

Vad som kan ses här är att normer utöver ett inflytande på vårt handlande och för att bättre förstå 

varför en individ handlar på ett sätt kan normer användas som en förklaring. Med hjälp av denna 

teori ämnar jag att analysera ungdomars normer kring ett spiceanvändande.  

 

 

5. Metod 
 

I denna studie är jag intresserad att höra ungdomar i åldern 18–25 år som har erfarenheter av 

spiceanvändning. Jag vill undersöka och förstå hur dessa ser på denna drog samt hur de resonerar 

kring om spice borde vara lagligt eller ej. Därför använder jag mig av kvalitativ metod.  

För att få en bättre förståelse för vilka normer som råder kring drogbruk samt 

spicebruk gjordes en litteraturöversikt för att få fram tidigare forskning kring detta ämne. Jag har 

även använt mig utav en webbenkät för att samla in empiri. För att även läsaren skall få ta del av 

webbenkätfrågorna ligger denna i bilagorna. I detta kapitel beskrivs hur jag har gått tillväga för att 

samla in den empiri som behövs för att svara på studiens frågeställningar.  

 

5.1 Kvalitativ metod   
Kvalitativ metod kan ses som tolkningsinriktad. Vid kvalitativ forskning framhålls ord, mening och 

betydelser. Vid användningen av denna metod strävar forskaren att förstå saker och ting genom de 

sociala aktörernas ögon. Med andra ord ligger tyngdpunkten vid hur individen som studeras 

urskiljer och tolkar sin sociala verklighet. Kvalitativ metod associeras med en mer öppen och 

ostrukturerad forskningsdesign samt med ett induktivt tillvägagångssätt. Detta innebär att forskaren 
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förväntar sig att teorierna kommer att framträda under forskningens gång. Vid kvalitativ metod 

försiggår forskning på mikronivå. Det vill säga, forskaren är intresserad av enskilda individer eller 

grupper av individer och deras agerande (Bryman, 2011: 41, 368-372; Denscombe, 2009: 320-324). 

 Kvalitativ metod kritiseras ofta av kvantitativa forskare som antyder att denna metod 

är alltför subjektiv. Kvantitativa forskare menar att kvalitativa resultat bygger i för stor utsträckning 

på forskarens ofta osystematiska tolkningar om vad som är viktigt och betydande. Kritik riktas 

också mot att det är svårt att replikera en kvalitativ undersökning samt att det är problematiskt att 

generalisera dessa typer av forskningsresultat. Detta beror på att forskaren vanligtvis använder sig 

av ett strategiskt litet urval samt fokuset ligger på individen. Kvalitativ metod har även fått kritik i 

form av en bristande transparens – det är ibland svårt att förstå vad forskaren konkret har gjort eller 

hur denne har kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2011: 368-372). 

 Trots denna kritik anser jag att kvalitativ metod är det mest tillfredsställande 

tillvägagångssättet för att få fram det material jag är intresserad av. Jag vill låta ungdomar med 

erfarenheter av drogen spice framföra sina åsikter och få sin röst hörd. Jag är inte ute efter en 

generalisering eller statistiska uppgifter, utan jag som forskare vill låta de enskilda individerna tala 

för sig och därmed hitta mönster i ungdomarnas berättelser som senare kan analyseras med hjälp av 

teori om normer.   

 

5.2 Litteraturöversikt 
En litteraturöversikt innebär att forskaren gör en genomgång av forskning som tidigare gjorts inom 

ett avgränsat område. Detta görs för att få en inblick i vad som har studerats tidigare samt för att se 

om det möjligtvis saknas forskning inom ett visst specifikt område (Bryman, 2011:97; Ejvegård, 

2009:48).  

 Nätdroger och i detta fall spice som är av mitt intresse är ett relativt nytt ämne i 

forskningsvärlden. Det finns en del medicinska rapporter om dess fysiska och psykiska effekter, se 

exempelvis Zawilska och Wojcieszak (2013), samt i USA har det gjorts en del forskning kring 

spiceanvändning i de amerikanska militärstyrkorna, se exempelvis Loeffler, Hurst, Penn & Yung 

(2012). Det saknas dock en mer ingående forskning om upplevelser av drogen – där användarna 

eller de som provat fritt får berätta om sitt spiceanvändande. Kjellgren, Henningsson och Soussan 

(2013) har emellertid gjort en intressant spicestudie genom att analysera rapporter skrivna av 

ungdomar på diskussionsforumet flashback (se 3.2.3 Spiceanvändning bland ungdomar). 

För att hitta tidigare forskning använde jag mig av Google, Google Scholar samt 

Lunds universitets söktjänst LUBsearch. Jag fick även tips till en del litteratur av min handledare. 
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Eftersom det inte finns mycket forskning kring spice, har jag även tagit fram och refererat till 

forskning som diskuterar ungdomars användning av illegala droger. Detta för att få en bättre bild av 

ungdomars användning av narkotika samt om hur normer kring droger ser ut bland ungdomar.  

 

5.3 Webbenkäten 

Enkäter förknippas vanligtvis med den kvantitativa metoden och dess strävan efter siffror och 

statistik (Trost, 2007:18), men ett frågeformulär kan även användas för att producera kvalitativ data 

(Denscombe, 2009:321). Enkäter är att föredra när en forskare är intresserad av att få tag på 

individers åsikter om ett specifikt ämne på ett förhållandevis enkelt och snabbt sätt. Fördelar med 

frågeformulär är att det är ekonomiskt och tidsbesparande samt kan ses som lättare att genomföra 

jämfört med exempelvis intervjuer (Denscombe, 2009: 225-226). En nackdel med enkäter är att det 

är omöjligt för forskaren att hjälpa deltagarna. Därför är det av betydelse att enkäten är 

välformulerad, enkel och lätt att fylla i, för att undvika misstolkningar av frågorna (Bryman, 

2011:229). En annan nackdel är även att forskaren måste förlita sig på att deltagarna uppger ärliga 

svar på de ställda frågorna – det finns ingen möjlighet för forskaren att kontrollera svarens 

sanningshalt i och med brist på den mänskliga kontakten vid användning av en webbenkät. En 

tredje nackdel med enkäter är att bortfallsfrekvens ofta blir högt (Denscombe 2009: 226-228). 

Vid användning av en enkät saknas den mänskliga kontakten, vilket innebär att jag 

som forskare inte kan se hur ungdomarna egentligen agerar. I och med att jag är intresserad av 

ungdomarnas handlingar i form av normer och syftet med min studie är bland annat att se vilka 

normer kring spiceanvändning som råder bland ungdomarna kunde deltagande observation i detta 

fall varit en bra metod för att bättre få en förståelse för hur de unga förhåller sig till droger och 

framförallt spice. Att som metod använda sig utav deltagande observation hade emellertid varit 

både etiskt och tidsmässigt svårt. Användningen av en enkät ger mig tillgång till empiri på ett 

relativt snabbt sätt och i detta fall hålls ungdomarna anonyma i och med att jag inte vet vem som 

svarar på min enkät. 

Att komma i kontakt med ungdomar som har erfarenheter av spice kan emellertid vara 

svårt, men genom att använda sig av internet och en webbenkät kan det bli snäppet lättare. 

Ungdomarna hänvisas därmed till en webbsida för att fylla i frågeformuläret online. Bryman (2011, 

599-609) antyder att det finns en del fördelar med webbenkäter. En fördel är att responsen är 

relativt snabb jämfört med postenkäter i och med att det är lätt att skicka in sitt svar. En annan stor 

fördel för forskaren är att svaren kodas och sammanställs automatiskt, vilket underlättar forskarens 

jobb samt minimerar risken för felinmatningar av data. 
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 Jag använde mig av webbsidan webbenkater.com för att skapa min enkät. Denna 

webbsida tillåter studenter att skapa webbenkäter helt gratis. Layouten på enkäten ser professionell 

ut tack vare denna webbsajt och med hjälp av färdigt utformade mallar och kategorier var det lätt att 

skriva in frågorna och skapa svarsalternativ. Tack vare denna webbsida får jag även mina svar 

färdigt utvärderade och svaren sammanställs i tabeller och diagram vilket underlättar för att få en 

överblick av materialet när empirin senare skall analyseras. 

	   Enkäten består av 14 frågor och av dessa är nio stycken utformade som öppna frågor 

(se bilaga 1). Som nämnt tidigare kommer svaren att analyseras kvalitativt, därmed ligger 

tyngdpunkten på att få deltagarna att berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser. Nio stycken 

av frågorna valde jag att göra obligatoriska, medan de resterande är frivilliga på grund av att dessa 

är följdfrågor, vilket medför att en del deltagare beroende på deras svar möjligtvis inte kan svara på 

dessa frågor. Trost (2007:132) antyder att om en deltagare blir tvingad att svara på en del frågar kan 

detta öka risken för bortfall. Trost menar att den som inte kan eller vill besvara en fråga kan avbryta 

deltagandet. Jag övervägde detta ställningstagande men ansåg att valet med obligatoriska frågor 

skulle innebära att de som svarar på min enkät gör det därmed helhjärtat och funderar över sina svar 

och inte ignorerar en del frågor bara för att de inte har lust eller ork att svara. Därmed anser jag att 

detta kommer att ge mig ärliga och igenomtänkta svar. Som forskare är det dock svårt att veta om 

deltagarna svarar ärligt på frågorna (Denscombe, 2009:227), men vid genomgång av svaren anser 

jag att deltagarna har varit väldigt öppna i sina svar.  

 Vid formulerandet av enkätfrågorna var jag noggrann med att anpassa språket till min 

målgrupp. Trost antyder (2007: 84, 89, 91) att forskaren bör undvika negationer, värdeladdade och 

krångliga ord. Jag formulerade även tydliga instruktioner till deltagarna. Denscombe (2009:214) 

skriver att tydliga instruktioner underlättar svarandet på enkäten. När min enkät var klar utförde jag 

en pilotstudie och hade mina vänner samt min handledare att läsa igenom enkäten för att se om 

frågorna uppfattades och tolkades rätt. Efter klartecken publicerade jag enkäten.  

 Tanken med enkäten var att publicera denna på diskussionsforumet flashback. Jag 

gjorde en ny diskussionstråd på flashback och skrev ett kort missivbrev där jag presenterade mig 

själv och min studie. Jag uppgav att jag studerar på Lunds universitet och skriver min 

kandidatuppsats, jag förklarade mitt syfte med studien samt angav min målgrupp. Jag länkade till 

min webbenkät samt påminde att deltagandet är anonymt och frivilligt. Trost (2007:98) skriver att 

ett missivbrev kan ses som ett kort informationsbrev som skall uppmuntra till ett deltagande. Mitt 

inlägg om enkäten vara uppe i tio minuter innan den raderades och jag blev avstängd från flashback 

på grund av att administrationen ansåg att jag gjorde reklam. Detta medförde att jag publicerade 

enkäten i en facebookgrupp för min hemkommun. Jag skrev samma missivbrev, delade enkäten 
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samt nämnde även att enkäten får delas och spridas vidare, vilket två personer gjorde.  

 På första sidan av enkäten har jag utvecklat detta missivbrev genom att berätta att all 

information kommer att behandlas konfidentiellt, förklarat hur enkätsvaren kommer att användas 

samt indikerat att detta är chans för ungdomarna att göra sin åsikt hörd. När jag publicerade enkäten 

beslöt jag att dela upp frågorna på två sidor för att inte skrämma deltagarna med enkätens många 

öppna frågor. Denscombe (2009:221) skriver att en nackdel med öppna frågor är att denna typ av 

frågor kräver en större ansträngning av deltagarna, vilket kan leda till ett större bortfall. När svaren 

började trilla in lade jag emellertid märke till att en del av deltagarna inte insåg att enkäten hade en 

tredje svarssida. Detta rättade jag till med att ändra i enkäten och placerade alla frågor på samma 

sida. 

 För att få fler deltagare till min enkät frågade jag mina facebookvänner om de kände 

någon som tillhörde min målgrupp och på detta sätt bad dem att sprida min enkät. Jag delade även 

enkäten på twitter med ”hashtag” #spice samt gjorde ett inlägg på ett annat diskussionsforum – 

FamiljeLiv.se. Twitter och diskussionsforumet FamiljeLiv gav tyvärr inga fler svar och sammanlagt 

har därmed 33 stycken svarat på min enkät. I och med att jag inte är ute efter en generalisering av 

resultaten samt att svaren analyseras kvalitativt genom att söka efter olika återkommande teman 

anser jag att dessa svar kan ge en liten vägledande inblick i hur ungdomars normer kring spice ser 

ut i nuläget. 

 

5.4 Urval, svarsfrekvens och bortfall 
Målgruppen i min studie är ungdomar i åldern 18–25 år som har provat, använder ibland eller 

regelbundet spice. Denscombe (2009:202) skriver att om deltagarna är myndiga behövs i detta fall 

inte målsmans tillåtelse till ett deltagande. Att därmed välja deltagare som är över 18 år 

underlättade insamlandet av empirin. För att få deltagare till min studie använde jag mig av sociala 

medier och diskussionsforum. Facebook bidrog till flest deltagare till min enkät – detta tack vare att 

enkäten delades både av mina vänner samt okända personer. Mitt urval kan därmed ses som ett 

snöbollsurval. Denscombe (2009:38) skriver att med snöbollsurval åsyftas en process där en person 

hänvisar till en annan person. Detta betyder att urvalet växer som en snöboll när enskilda individer 

föreslår och tipsar om studien till sina vänner och bekanta. Enligt Denscombe (2009:38) är 

snöbollsurval en effektiv teknik för att samla ihop ett rimligt stort urval vid småskaliga 

forskningsprojekt.  

 Sammanlagt svarade 33 personer på min enkät. Två av dessa tillhör tyvärr inte min 

målgrupp – dessa hade inga erfarenheter av spice, samt en deltagare som hann svara på min enkät 
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under de tio minuterna enkäten låg uppe på flashback, ville endast framföra irrelevanta åsikter i 

form av åsikter om att flashback inte skall användas för att tigga enkätsvar. Av de resterande 30 

deltagare har 24 stycken svarat på hela enkäten. Eftersom jag inte kommer att analysera empirin 

kvantitativt innebär detta att jag kan använda mig av alla enkätsvar. Orsaken till att samtliga 

deltagare inte svarade på alla frågor, kan bero på att enkäten i början var uppdelad på två olika 

svarssidor. Deltagarna lade troligtvis inte märke till detta eller så ville de inte fortsätta med att svara 

på enkäten. En annan orsak till uteblivna svar på en del frågor kan bero på att enkäten eventuellt 

kändes ansträngande att fylla i på grund av många öppna frågor. 

 Spice och droger kan ses som ett känsligt ämne, detta kan vara en orsak till att det var 

svårt att få deltagare till min enkät. Min målgrupp är också begränsad, vilket innebär att det är 

besvärligare att hitta deltagare. Att få ungdomar att delta i en webbenkät kan även vara svårt. 

Denscombe (2009:43) skriver att egenskaper såsom ålder och kön kan vara avgörande för ett 

deltagande. I och med att jag inte är ute efter ett representativt urval eller en generalisering anser jag 

att min insamlade empiri ändå kan ses som tillfredsställande. Denscombe (2009: 321-322) nämner 

att vid användning av den kvalitativa metoden är småskaliga studier mer lämplig för att mängden av 

den insamlade empirin inte skall bli svårt att hantera. 

 

5.5 Etiska synpunkter 
Att ungdomars spiceanvändning kan ses som ett känsligt ämne fick jag bekräftat när jag publicerade 

enkäten i min kommuns facebookgrupp. Det uppstod en debatt kring min enkät, där en del påstod 

att det inte är lämpligt med en sådan enkät när ungdomar dör av denna drog. Jag fick förklara att det 

därför är viktigt att forska i ämnet för att få mera information om hur ungdomar ser på spice och 

därmed vidare kunna använda denna information på bästa möjliga sätt.   

 Min ursprungliga plan för denna studie var att intervjua eller utföra intervjuer via e-

post med ungdomar som har provat eller använder spice. Emellertid ansåg jag att en webbenkät kan 

ses som det bästa alternativet i och med att i detta fall föreblir ungdomarna helt okända för mig, 

vilket betyder att ungdomarna helt anonymt kan berätta om sitt drogbruk. Även om jag har frågat 

efter deltagare till min webbenkät på facebook via mina vänner och kommunens facebookgrupp har 

jag ingen aning om vem som har svarat på enkäten. Därmed är alla deltagare och deras svar helt 

anonyma. 

Deltagarna informerades om att ett medverkande är frivilligt och anonymt samt alla 

enkätsvar kommer att behandlas konfidentiellt. Denscombe (2009: 213) nämner att ur ett etiskt samt 

praktiskt synsätt är det viktigt att forskaren delger information om studien till deltagarna. Forskaren 
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bör upplysa om studiens syfte samt hur de insamlade svaren kommer att användas.  

 Droganvändning och därmed även spiceanvändning är som tidigare nämnt ett känsligt 

ämne och vid formulerandet av webbenkäten och informationen om min studie valde jag mina ord 

omsorgsfullt för att få en neutral ton på enkäten och visa att jag inte är ute efter att kritisera eller 

moralisera ungdomarnas drogbruk. Jag ville få ungdomarna att känna sig bekväma att öppna upp 

och berätta om sitt drogbruk och därmed få dem att förstå att jag inte är ute efter att bedöma och 

klandra deras handlingar.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att en undersökning vid en tidpunkt ger samma resultat vid 

en förnyad studie vid en annan tidpunkt. Undersökningen skall med andra ord vara stabil och inte 

vara utsatt för några slumpinflytelser (Trost, 2007:64). Genom att alla deltagare i min studie har fått 

exakt samma frågor att besvara samt enkäten är skriven på ett lätt förståeligt språk anser jag att 

reliabiliteten för min studie ligger på en hög nivå. Om en annan forskare skulle sända ut min enkät 

till samma deltagare skulle dessa högst troligt svara på samma sätt som de gjort i min studie. Andra 

faktorer som bidrar till en hög reliabilitet är att svaren till enkäten har kodats automatiskt, vilket 

innebär att det inte har kunnat uppkomma fel vid inmatning av enkätsvaren, samt det har gjorts en 

redogörelse över hur studien har genomförts.  

 Validitet förklaras som att de frågor som ställs verkligen mäter det de är tillämnade att 

mäta (Trost, 2007:65). Med hjälp av webbenkäten vill jag undersöka hur ungdomar som har 

erfarenhet av spice förhåller sig till denna drog, det vill säga vilka normer som finns bland dessa 

unga gällande denna drog. Detta innebär att jag endast har ställt frågor i min enkät som berör mitt 

syfte och problemställning. Enkätfrågorna är enkla att förstå och därmed anser jag att validiteten i 

min studie är hög. 

 

Fördelar som kan ses med användandet av webbenkät som metod i min studie är att det är ett 

alternativ som ger snabba svar som automatiskt sammanställs på en dator samt att det är möjligt att 

nå och få svar från ungdomar runtomkring hela Sverige. En nackdel är att jag inte har kunnat prata 

och interagera med dessa unga och därmed inte fått en möjlighet till att med egna ögon se hur 

ungdomarna agerar vid och tänker om ett spiceanvändande. Jag har inte heller fått en möjlighet till 

att ställa följdfrågor till deras svar i enkäten. Men vid en genomgång av svaren kan ses att det finns 

ett visst mönster i ungdomarnas svar och därmed anser jag att med hjälp av dessa svar är det möjligt 

att besvara studiens frågeställningar.  
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I nästa kapitel kommer empirin att redovisas och även om jag utför en kvalitativ 

studie kommer resultatet från webbenkäten delvis presenteras med siffror, detta för att underlätta 

läsandet och för att läsaren skall få en bättre förståelse för hur ungdomarna resonerar kring spice.  

 

 

6. Materialredovisning från webbenkäten 
 

I detta kapitel kommer svaren från webbenkäten att redovisas. Jag har sammanfattat svaren från 

enkätens alla frågor utifrån teman och mönster som svaren visade på. Ungdomarnas svar som 

presenteras i detta kapitel kommer att ligga som grund för analysen i kapitel sju.  

Som tidigare nämnt är det 33 personer som svarat på min enkät. Av dessa som svarat 

är det 30 stycken som tillhör min målgrupp, det vill säga ungdomar mellan 18–25 år som har 

erfarenheter av drogen spice. Av dessa 30 stycken är 21 stycken män och 9 stycken kvinnor.  

 

6.1 Få som använder spice i dagsläge 
Webbenkätdeltagarna redogjorde för sitt spiceanvändande och vad som framgår av materialet är att 

det är få som i dagsläge använder spice. På frågan, ”Hur ofta använder Du spice?”, svarade 16 

stycken att de endast provat enstaka gånger. Nio stycken svarade att de endast provat en gång, en 

deltagare använder spice endast på fester, medan tre personer svarade att de använder spice ibland. 

Det var endast en person som svarade att denne använder spice regelbundet.  

 Ungdomarna angav flera olika faktorer som orsak till varför de inte regelbundet 

använder spice. Många anser att denna drog kan vara farlig för hälsan och är därmed rädda för att 

använda spice. En del av deltagarna nämner även att de är rädda för att dö . En av deltagarna säger: 

 

“Spice är en riktigt farlig drog. Och ska absolut inte jämföras med cannabis. Det är inte 

samma "kick" och inte massa smak eller något liknande överhuvudtaget. Det har dödat en vän 

till mig och jag har aldrig direkt tyckt om spice dem senaste åren därför jag inte röker det 

längre” 

 

Andra faktorer som gör att ungdomar avstår från ett spiceanvändande är att familjen inte accepterar 

ett användande, de unga anser att användning av spice kan ha en negativ påverkan på deras jobb 

och en framtida karriär, ungdomarnas vänner accepterar inte drogen samt en del är rädda för att 

komma i kontakt med polisen. Två av ungdomarna motiverar sina svar på detta sätt:  
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”Att prova en gång var dumt, att fortsätta hade varit idiotiskt.” 

 

”Det är endast kul någon gång för att sedan dö ut som allt annat.” 

 

6.2 Att prova och fortsätta använda spice  

Teman som uppkom i samband med frågan vad som var orsaken till att ungdomarna provade spice 

för första gången var att de unga provade denna drog på grund av grupptryck och vänner, på grund 

av att det är lättare att få tag på denna drog samt att det är billigare än cannabis, spice är lagligt, att 

det inte syns på urinprov och att det var något spännande och roligt.  

 En av de största bidragande orsakerna till att den unge provade spice var vännerna och 

grupptrycket. Tre av ungdomarna redogör för varför de provade spice: 

 

”Grupptryck samt att det var spännande” 

 

”Grupptryck och blev lurad innan jag förstod vad det innebar.” 

 

”hadde aldrig rökt på medans mina polare gjorde det ofta. Då så var det olika vad man fick tag 

i, Cannabis/hach/spice och då hadde dem spice så jag rökte de utan att veta för mycket om de” 

 

En del av de unga berättar att de blev lurade av sina vänner och visste inte att det var spice de rökte. 

Ungdomarna anger även att en orsak till att de provade spice var att de inte hade tillgång till 

cannabis.  

 Av de ungdomar som har svarat på min enkät är det relativt få som har fortsatt att 

använda spice. Orsakerna bakom en fortsatt användning motiveras med att det är billigt och bra, 

men en kvinna anger även att hon blev ”tvingad” att röka spice tillsammans med sin pojkvän. 

 

6.3 Vem använder spice? 
Med hjälp av min enkät kan det urskiljas att många ungdomar som har provat eller använder spice 

även använder andra droger. Tjugo stycken av deltagarna anger att de använder andra droger ibland 

eller regelbundet. Droger som ungdomarna uppgav att de använder var främst cannabis i olika 

former, alkohol, nikotin och bensodiazepiner, men även MDMA, LSD och amfetamin nämndes.  
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6.4 Fördelar och nackdelar med spice 
Vad gäller fördelar med spice jämfört med andra droger är det många som anser att det inte finns 

några fördelar. Andra teman som ungdomarna tar upp är att det är billigare, lättare tillgång, ruset 

varar inte så länge, det är lagligt och ger negativ resultat på urinprov. Deltagarna nämner också att 

spice var bättre förr och inte lika farligt då. En av ungdomarna berättar:  

 

”Jag är fullständigt emot det idag. Det var en helt annan sak när jag provade det, det var inte 

lika farliga och blandade substanser som det är idag. Men om jag får yttra min åsikt om varför 

jag tror att ungdommar använder spice istället för cannabis är pga:  - Billigare  - Lättare att få 

tag på/man kan framställa det själv - Man kan använda sig av lagliga substanser för att 

framkalla ett rus  - När substansen man använt sig av tidigare blir illegal kan man ta till en 

annan subatans istället - Det syns inte på urin-prov, till skillnad från cannabis” 

 

Ungdomarna tillfrågades att ange nackdelar med spice jämfört med andra droger. Här 

diskuteras att spice är farligt och dödsframkallande. Ungdomarna anger också att det inte finns 

forskning om vad denna drog innehåller eller hur den kommer att påverka den unge. En del av 

deltagarna jämför spice med heroin, de nämner också att spice orsakar illamående och rent 

effektmässigt nämns det att spice har ett kortare rus. Tre ungdomar diskuterar nackdelarna på detta 

sätt: 

 

“Om man ska tänka rent "effekt-mässigt" så är ruset av spice mycket kortare än Cannabis 

ruset. Dessutom smackar och luktar det väldigt äckligt om man jämför med Cannabis.  Det 

finns ingen forskning om det, man vet aldrig hur man kommer reagera, hur farligt det är osv, 

tillskillnad från andra droger som det finns forskning om.” 

 

”För det är en fucked up drog. Den ger psykoser, hallucinationer, och sabbar nog hjärnan lika 

ordentligt och snabbt som heroin eller kokain i längden. Sjuk, mycket sjuk drog.” 

 
”Det är enkelt att dölja, kan vara lisfarligt just för att det finns inget fast recept utan brukar 

innehålla flera olika. Det förstör ens fysiska hälsa och hjärnkapacitet. Kan t.o.m. orsaka 

psykiska sjukdomar som kan leda till handikapp i framtiden. Kan ta stor skada på 

barns/ungdomars psyke. Det är alldeles för lätt att ta för mycket. Beroendeframkallande. För 

många som använder det för helt onödig/fel anledning.” 
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6.5 Risker och medians påverkan 
Ungdomarna fick svara på en fråga om risker med spice. Här anges nästintill samma faktorer som 

förknippas med nackdelar, det vill säga att det är farligt och dödshotande, ovetande om vad drogen 

innehåller samt att den kan orsaka psykoser. Tre av deltagarna sammanfattar riskerna så här: 

	  
”Man kan hamna på sjuk hus och vara tvungen att mag pumpas eller i värsta fall "skaka hand 

med döden"” 

	  

”Ja, just för att spice drabbar psyket enormt mycket som kan leda till permanenta psyk-

sjukdomar som inte går att bli av med.” 

 

”Ja eftersom det är syntetiskt vet man inte riktigt vad som är i. jämför man exempelvis med 

weed så är det tryggare för man vet vad det är och att det är en växt från naturen” 

 

En av ungdomarna konstaterar emellertid att det finns risker med alla droger och att en individ bör 

ha kunskap om hur drogen skall hanteras. 

 

”ja såklart, det finns det med alla droger. men så länge du vet vem som har gjort de o att dom 

blandar de bra så e det lugnt” 

 

 Spice har varit ett uppmärksammat ämne i media de senaste åren. Av ungdomarna 

anser 18 stycken att media har påverkat deras syn på spice, medan sex stycken anser att media inte 

har haft någon påverkan på hur de ser på denna drog. Av de ungdomar som anser att media har 

påverkat dem berättar att media har ökat deras kunskap om risker med spice – att det är farligt och 

dåligt för hälsan samt att den kan orsaka dödsfall. För att referera två av de unga: 

 

”Jag visste inte alls att det var farligt vid den tiden jag testade Spice. Nu har jag ju fått en helt 

annan bild.” 

 

”Media har fått mig och många andra att inse hur farligt Spice egentligen är, och vilka 

biverkningar drogen kan ha.” 

 

Två av ungdomarna påpekar dock att man bör hålla sig kritisk till vad media uttalar 

sig om: 
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”ja det har påverkat mig på så sätt att jag har blivit mer kritisk till median. dem är inte 

objektiva när det gäller ett drog perspektiv utan bidrar till babylon och att samhället ska styra 

oss” 

 

”Ja negativt men fortfarande man ska inte tro media för i så fall blir du heronist efter första 

puffen på en joint” 

 

6.6 Borde spice förbli lagligt? 
Frågan om spice borde förbli lagligt ställdes till ungdomarna och här kan ses ett enhetligt mönster 

bland svaren. Av de 25 stycken som svarade på frågan är det endast tre stycken som anser att spice 

borde vara lagligt. Motiveringar till att spice borde vara illegalt är att det är farligt och att det finns 

för lite forskning kring drogen. En del av ungdomarna anser att cannabis borde legaliseras istället 

för spice. Två av ungdomarna resonerar: 

 

”Nej, det som sagt förstör psyket, kan bli livsfarligt pga de varierande receptändringarna på 

spice. Samt att det är beroendeframkallande, man är ovetandes om vad man får i sig och 

vilken mängd och effekt det kan ha. Det finns som sagt ingen kontrol över spice över 

huvudtaget, det är en helt onödig och skadlig drog bara!” 

 

”Nej för att det finns för lite forskning kring hur det påverkar oss”  

  

De tre ungdomar som anser att spice borde vara lagligt motiverar sina svar på detta 

sätt: 

 

”anser att alla droger ska vara lagliga, låt oss skada oss själva :)” 

 

”ja tycker allmänt att folk ska få göra vad de vill med sina kroppar och att vi har för hårda 

lagar gällande droger/alkohol. Om weed var lagligt så skulle ingen röka Spice heller.” 

 

”Ja de som använder det vet antagligen vad de ger sig in på. Alla har en egen vilja. Varför ska 

andra påverka en? De som vill verkligen ta spice kommer göra det oavsett vad lagen 

tillhandahåller.” 

 

Här kan tydas att dessa unga anser att en individ skall själv få bestämma över sin kropp.  
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7. Analys  
 

I detta kapitel kommer ungdomarnas svar från webbenkäten diskuteras och analyseras utifrån 

teorier om normer och tidigare forskning. De sociala och rättsliga normerna kring spice kommer att 

diskuteras. Kapitlet strävar efter att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå studiens 

syfte. 

 

7.1 Att prova spice 
Av ungdomarnas enkätsvar kan avläsas att det är få av ungdomarna som i dagsläge använder spice. 

Det förefaller att det var vanligt att ungdomarna provade spice en eller enstaka gånger. Att 

ungdomarna överhuvudtaget provade spice berodde på flera faktorer, varav två var på grund av 

vänner och grupptryck samt spänningen.  

 Lalander (2008:230) skriver att det är i en kamratgrupp som ungdomar kan forma sina 

egna normer. Det är i kamratgruppen som en nyfikenhet till narkotika formas och en möjlighet att få 

tag på drogen skapas. I min studie kan ses att en del av ungdomarna berättar att de fick tillgång till 

spice genom sina vänner. 

 

”Jag var på en fest och blev erbjuden att ta några bloss av en killes joint, visste inte förrens 

efter vad det var jag rökt.” 

 

”hadde aldrig rökt på medans mina polare gjorde det ofta. Då så var det olika vad man fick tag 

i, Cannabis/hach/spice och då hadde dem spice så jag rökte de utan att veta för mycket om de” 

 

De unga hade inte mycket kunskap om spice och inte heller någon kännedom om vad de vid det 

angivna tillfället rökte. Det kan antas att ungdomarna inte gjorde några rationella val, utan följde 

normen om att röka på tillsammans med vännerna. Vännerna och grupptrycket gjorde att 

ungdomarna provade spice.  

 Baier och Svensson (2009:141) konstaterar att ett normstyrt handlande alltid anser att 

normens anvisningar är riktiga. Om en individ handlar utifrån en norm finns det inga rationella 

kalkyler bakom agerandet. I denna studie vid detta tillfälle är normens imperativ att en individ bör 

röka på tillsammans med sina vänner och denna norm har spridits bland den unges vänner, vilket 

innebär att den unge känner att omgivningen anser att detta är det rätta beteendet. För att undvika en 

sanktion som i värsta fall enligt Baier och Svensson (2009:147) kan vara exkludering från en 
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kamratgrupp, väljer den unge att röka spice även om denne inte har mycket kunskap om själva 

drogen. Baier och Svensson (2009:165) skriver att en norm har två sidor – kontroll och styrning 

samt sammanhållning och integration. De fortsätter med att antyda att: ”En människa som följer 

normer och därmed underkastar sig den sociala kontrollen tillhör därmed gruppen. Att göra som 

andra gör är att tillhöra” (Baier & Svensson, 2009:165). I min studie kan det tolkas som att 

ungdomarna väljer att underkasta sig kamratgruppens sociala kontroll, prova spice och därmed få 

tillhöra gemenskapen. Baier och Svensson (2009:160,166) konstaterar även att det är vanligt att en 

individ blir tvungen att välja mellan de egna preferenserna eller att göra som gruppen gör. Ibland 

uppger individen därmed jaget till förmån för det sociala. Det kan möjligtvis antas att ungdomarna 

här kände av grupptrycket och därmed kanske valde bort sina egna preferenser och följde normen 

för att undvika sanktioner. 

 Kjellgren, Henningsson och Soussan (2013: 191, 196) diskuterar också i deras studie 

att spicebruket är en social aktivitet som utförs tillsammans i små kamratgrupper. Även de 

konstaterar att upplevelsen om att få tillhöra en grupp gör att ungdomar provar och använder spice.  

 En annan faktor som bidrog till att ungdomarna valde att prova spice var spänning och 

nyfikenhet. Spice är en relativt ny drog därmed kan det anses vara spännande att på grund av 

nyfikenhet prova röka denna drog. En av de unga berättar att det var en ren slump att denne 

provade: 

 

”Ren slump en polare som skulle röka så jag prövade!” 

 

Det som är farligt och illegalt attraherar. Lalander (2008:219) påpekar att ett normbrott frambringar 

starka upplevelser på grund av att det är frågan om att bryta mot det etablerade samhällets normer. 

Kjellgren, Henningsson och Soussan (2013: 193-194) konstaterar också att eftersom samhället tar 

avstånd från droganvändning har de unga stora förväntningar på vad som komma skall och en 

känsla av spänning förknippas med spicebruket. 

 Lalander (2008: 215,221) nämner att för en individ att ta steget till att prova eller 

använda narkotika kan vara enklare när denne befinner sig i en miljö där det upplevs att det 

etablerade samhällets sociala kontroll inte är närvarande. Dessa miljöer kan till exempel vara 

utomlands eller på musikfestivaler. En av ungdomarna i min studie berättade att denne provade 

spice för första gången på en resa: 

 

”Var på resa där spice är lagligt. Vi köpte, rökte och hade en legendarisk resa.” 
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Här kan möjligtvis antas att den unge upplever att den sociala kontrollen från det etablerade 

samhället hemma i Sverige inte är närvarande. I en sådan situation kan det tänkas att individen inte 

finner något hot av formella sanktioner från rättssystemet, utan här är det de sociala normerna som 

styr. I detta fall kan det ses att spice fungerande som en förenande länk till kamratgruppen och 

vännerna hade för att citera ”en legendarisk resa” tillsammans.  

 Att ungdomarna provade spice kan även analyseras med hjälp av Hydéns (2002) 

normmodell. Enligt Hydén (2002:60) kan en individs handlande och därmed också en norm 

analyseras med hjälp av tre komponenter: vilja och värderingar (V), kunskap och kognition (K) 

samt system och möjligheter (SM). I min studie berättade flera av de unga att de provade spice på 

grund av att det var lättillgängligt och billigare än cannabis: 

 

”Vänner gick över från cannabis till Spice pga. större tillgång och billigare pris. Då hände det 

att man prova någon gång i brist på cannabis.” 

 

I detta fall kan vilja och värderingar (V) ses som en ekonomisk fråga. Spice är billigare än cannabis 

vilket därmed får individen att forma sitt motiv. Kunskap (K) om spice kan antas ligga på en låg 

nivå. Individen har ingen erfarenhet av drogen och dess verkan och på grund av bristfällig 

information i form av forskning om denna drog finns det inte mycket tillgänglig information om 

spice och därmed kan spice uppfattas som något ofarligt. System och möjligheter (SM) kan här ses 

att i detta fall finns möjligheten – tillgången – till spice. Här kan det tolkas som att normen om att 

röka på tillsammans med kompisarna är att föredra enligt ungdomarna.  

 En del av ungdomarna svarade att de provade spice för att det är lagligt och inte syns 

på urinprov. Här kan det tolkas att dessa unga vill följa det etablerade samhällets normer samt de 

rättsliga normerna om att inte använda narkotika och väljer därmed att prova en drog som är laglig 

och som inte medför formella sanktioner. En annan tolkning för användning av spice på grund av 

att det visar negativt på ett urinprov kan möjligtvis bero på att individen i fråga kanske måste lämna 

urinprov till en myndighet. Detta kan relateras till Loeffler, Hurst, Penn & Yungs (2012) studie om 

spiceanvändning i de amerikanska militärstyrkorna, där spice användes i militären på grund av att 

denna drog inte kunde spåras på ett urinprov. På detta sätt kan den unge fortfarande använda en 

drog i detta fall spice och därmed undvika formella sanktioner.  
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7.2. Spice och andra droger 
Leifman och Henriksson (2013) har forskat i vem det är som använder nätdroger och därmed även 

spice. Resultatet av deras studie påvisar att de som provar eller använder nätdroger är en 

förhållandevis belastad grupp av unga med erfarenheter av en mängd andra droger. Alkohol, tobak 

och cannabis provas och används ofta innan nätdrogerna kommer in i bilden (Leifman & 

Henriksson, 2013:25). Detta kan relateras till de svar som har framkommit med denna studie. 

Många utav ungdomarna anger att de använder andra droger ibland eller regelbundet, varav de 

droger som ungdomarna uppgav att de främst använder var cannabis i olika former, alkohol, nikotin 

och bensodiazepiner. De unga konstaterar även att de provade spice i brist på cannabis, vilket 

överensstämmer med Leifman och Henrikssons (2013:25) studie, där det framkommer att cannabis 

ofta används förrän en individ tar steget till spice.  

 Detta kan ses som en intressant upptäckt. Det kan tolkas att de ungdomar som redan är 

inne i ett bruk av olika droger är även de som provar de lagliga alternativen till drogerna. De 

individer som redan har erfarenhet av droger ser kanske spice som något ofarligt i och med att den 

är laglig. En av ungdomarna berättar varför denne provade spice: 

 

”att vanligt weed är olagligt och spice var ett lagligt alternativ. Detta var dock innan folk 

började dö.” 

 

Den unge vill följa det etablerade samhällets norm om att inte använda narkotika, och väljer därav 

att bruka ett lagligt alternativ som i detta fall är spice. Det kan tolkas att det finns en önskan hos 

individen om att följa det etablerade samhällets normer och därmed även minska risken för formella 

sanktioner.  

 

7.3 En förändrad syn på spice 
Ungdomarna fick ange för- och nackdelar samt risker med spice och här kan ses att de unga i 

nuläget har en negativ syn på denna drog. Det var få fördelar som nämndes, de unga konstaterar att 

spice var bättre förr – att det i nuläget är farligare på grund av olika molekylförändringar som har 

gjorts i drogen. Det framkommer även att en del aldrig skulle röra denna drog igen.  

 Nackdelar och risker som diskuteras är att spice är farligt och dödsframkallande och 

att det saknas forskning om drogens påverkan. Vad spice har för effekter har de unga själv fått ta 

reda på genom att prova drogen. En av de unga redogör för dennes upplevelse av drogen:  
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”Absolut tycker jag det, det är livsfarligt och det skadar psyket. Jag själv hamna i ett psykos 

liknande tillstånd när jag rökte spice, fick svårt att andas, hallucinerade, förlora tal och rörelse 

förmågan och andra obehagliga saker under flera timmars tid.” 
 

Här kan ses att ungdomarna har ackumulerat kunskap om spice genom egna samt genom deras 

vänners erfarenheter av drogen och därmed kan det tolkas som att normen om att röka spice blivit 

svagare bland de unga. Vid frågan om de unga anser att det finns risker med spice svarar en 

deltagare: 

 

”Ja, både för den fysiska och psykiska hälsan. Vilket sedan kan leda till större kostnader från 

samhällets sida då det blir tvunget att ta hand om ytterligare ett psykosfall.” 

 

 Baier och Svensson (2009:121) konstaterar att kunskapen om vår omvärld har en stor 

betydelse för vilka normer vi följer. Även enligt Hydéns (2002) normmodell är kunskap en av de tre 

komponenter som bestämmer en individs handlande i form av normer. I detta fall kan ses att 

ungdomarna har fått en större kunskap om spice tack vare egna och andras erfarenheter och därmed 

kan det tolkas att normen om att inte använda spice blivit starkare bland de unga och till följd därav 

även blivit en norm som följs av de flesta. (V) är i detta fall den unges egen vilja om att inte 

använda denna drog kombinerat med (K), det vill säga kunskapen om spicets effekter som har 

avskräckt individen. Fastän (SM) som här är möjligheten till att få spice lätt och billigt är 

närvarande, kan det ses att viljan och kunskapen väger tyngre. Kunskap som bland annat har 

erhållits i form av egna erfarenheter om att spice är farligt och därmed enligt en del ungdomar kan 

jämföras med heroin som enligt Lalander (2001) ses som en dödsdrog, leder till att de unga följer 

normen om att inte använda spice. 

 Det är inte bara kunskap i form av egna erfarenheter som är orsaken till att varför inte 

ungdomar har fortsatt att regelbundet använda spice. De unga anger att de är rädda för att spice 

skall vara farligt för deras hälsa, familj och vänner accepterar inte ett spiceanvändande samt de 

anser att användningen av spice kan påverka deras jobb och framtida karriär negativt. Det fanns 

även en rädsla för att komma i kontakt med polisen.  

Det kan tydas att familj och vänner har en påverkan på ungdomarna. En individs 

strävan om att få tillhöra en grupp att inte bli exkluderad från en gemenskap är stor. Detta kan 

relateras till Baier och Svensson (2009:160) som antyder att majoriteten av alla människor har en 

önskan om att höra till. Om ungdomarna använder spice går de emot det etablerade samhällets norm 
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om att inte använda denna drog och därmed kan normbrottet medföra sanktionen exkludering från 

exempelvis familjen eller kamratkretsen.  

 Ett beslut om att följa det etablerade samhällets norm om att inte använda spice kan 

även relateras till rädslan för informella sanktioner som exempelvis att informationen om individens 

spiceanvändande skulle spridas och därmed försvåra möjligheten för en framtida karriär. Baier och 

Svensson (2009:146) diskuterar att information fungerar som en sanktion när normbrottet 

sammankopplas med en dålig egenskap och att detta kan inverka bland annat på en persons 

anställningsbarhet.  

 En sanktion på ett normbrott kan även vara naturlig (Baier och Svensson: 2009:145), 

ett användande av spice kan i värsta fall resultera i döden, vilket kan ses som en naturlig sanktion 

och som ungdomarna vill undvika. Detta kan relateras till systemmodellen av Holder som 

Andréasson och Stenström (2008: 10-11) refererar till. Enligt Holder beror en individs 

narkotikabruk bland annat på hälsoriskerna som individen i fråga bedömer att ett narkotikabruk 

skulle medföra samt vilken inställning individen har till dessa risker (Andréasson & Stenström, 

2008: 10-11). Här kan därmed dras sammanlänkande paralleller mellan individers inställning till 

olagliga samt lagliga droger. 

 Fastän en del av spice inte är klassade som narkotika eller hälsofarlig vara fanns det 

en rädsla bland en del av de unga för de formella sanktionerna från rättssystemet. Det kan tolkas 

som att kunskap samt en rädsla för främst informella sanktioner har fått ungdomarna att följa det 

etablerade samhällets norm om att inte använda spice. Även en okunskap om att en del av spice är 

lagligt har fått en del ungdomar att följa normen om att inte använda spice. 

 

7.4 Spice och media  
Spice har varit ett ämne som media gillat att skriva om. Dödsfall och personer som har blivit rika på 

att sälja spice har uppmärksammats. Ungdomarna anger att media till en viss del har haft en 

inverkan på deras syn på denna drog. De berättar att media har ökat deras kunskap om riskerna med 

spice. Kunskapen om att spice är farligt för hälsan och till och med dödsframkallande har fått 

ungdomarna att backa från spice. Hydén (2002: 285-286) konstaterar att massmedian är en källa till 

hur en individ ackumulerar kunskap om omvärlden. I det här fallet är massmedian med och utvidgar 

kunskapen (K) om spice och dess risker. Med hjälp av de egna erfarenheterna av att använda spice 

samt med den kunskap de unga fått från omvärlden och massmedian kan det ses att denna 

komponent (K) i normmodellen har en stor inverkan på de ungas handlande i form av normer. En 

av ungdomarna säger: 
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”Genom media fick jag reda på riskerna med Spice och valde därför att aldrig prova det igen.” 

 

Detta kan tyda på att de unga baserat på bland annat medias kunskapsförmedling valt att följa en 

norm om att inte använda spice. Att media framställer spice som något dåligt stärker även det 

etablerade samhällets norm om att inte använda droger, vilken även kan öka risken för en informell 

sanktion från samhällets sida om normen överträds.  

 

7.5 Spice och de rättsliga normerna 
Spice har hamnat i en gråzon i vårt samhälle och detta beror på det svävande begreppet narkotika 

som är svårt att definiera. Att vi i vårt samhälle har en lista i förordning om kontroll av narkotika 

samt i förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kan adderas med substanser som 

anses vara narkotika eller hälsofarlig vara leder till att det kommer att vara väldigt svårt att göra alla 

typer av spice illegalt. Detta beror på att det är lätt att göra en molekylförändring och därmed få ett 

nytt ämne som spice består av och därav även ett ämne som inte finns med på dessa listor.  

 Trots detta problem anser ungdomarna att spice borde vara illegalt. Det kan ses här att 

ungdomarnas normer överensstämmer med rättssystemets normer som vill kämpa mot denna drog. 

År 2011 tillkom förstörandelagen för att försöka hindra spridningen av spice och regeringen arbetar 

vidare för att komma fram till en lösning till hur problemet med denna gråzonsdrog skall lösas 

(Regeringskansliet, 2014). 

Ungdomarna anser att spice är farligt och att det finns för lite forskning kring drogen 

och därför borde spice vara olagligt enligt de unga. Att inte ha kunskap om den drog som används 

anses vara skrämmande enligt ungdomarna, därför förespråkar en del att cannabis borde 

avkriminaliseras. En av ungdomarna nämner en intressant fundering kring spice och alkohol:  

 

”Spice bör förbjudas då det har bevisats vara både skadligt och i vissa fall även dödligt. Det är 

visserligen alkohol också, men är redan en så stor del av vår kultur och kommer därför aldrig 

kunna förbjudas. Legalisera Cannabis istället, som är ett naturligt berusningsmedel hittills 

utan dödsfall.”  

 

Alkohol kunde likväl finnas med på listan över narkotika eftersom den är 

beroendeframkallande samt har en euforiserande effekt – såsom narkotika definieras enligt 8 § 

narkotikastrafflag. Vårt samhälle har dock skapat etablerade normer om hur alkohol skall användas, 
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till exempel som en måltidsdryck eller som en ”time out” från den stressiga vardagen (se Lalander, 

2001:18). Eftersom spice är något nytt och det finns lite forskning kring ämnet, leder det till att det 

skapas en rädsla kring denna drog och med Christie och Bruuns (1985:68) resonemanger önskar 

samhället därmed att kontrollera och strida mot denna drog. Ungdomarna och samhället i stort vill 

inte skapa sociala normer kring hur spice kunde användas utan de önskar att denna drog skall bli 

olaglig.  

 

7.6  Ungdomarna som har fortsatt att använda spice 
Vad som kan tolkas av denna analys är att i början uppfattades spice som något spännande och 

ungdomarna valde att prova denna drog främst på grund av vänner och grupptrycket. Spice skapade 

en samhörighetskänsla vilket även skapade en oro hos de unga för en informell sanktion i form av 

exkludering från kamratkretsen om normen om att använda spice inte följdes. När ungdomarna 

ackumulerade mera kunskap om denna drog ändrades även normerna och i dagsläge väljer de flesta 

av ungdomarna att inte använda spice och önskar att denna drog vore olaglig.  

Emellertid har några av de ungdomar som deltagit i min studie fortsatt att använda 

spice. Dessa motiverar sitt spicebruk med att drogen är bra och ger en annorlunda skön rus. Även 

om det i nuläget finns en del kunskap om spicets negativa effekter och ungdomarna har själv fått 

erfara drogens rus upplevs drogen på ett positivt sätt av dessa unga. De unga som förespråkar för att 

spice skall vara lagligt motiverar att en individ skall själv få bestämma över sin kropp. Detta kan 

tolkas som att dessa individer anser att staten inte skall bestämma vad en individ gör med sin egen 

kropp, såsom en av ungdomarna säger – ”låt oss skada oss själva”. Det här kan relateras till 

Lalanders (2008:219) resonemang om att en orsak till att ungdomar använder narkotika är för att 

göra motstånd mot staten och den makt staten bedriver över oss samhällsmedborgare.  

 

 
8. Slutdiskussion 
 

Denna studie har som avsikt att se hur ungdomar i åldersgruppen 18–25 år som har provat eller 

använder spice förhåller sig till denna drog. Med denna studie vill jag undersöka vilka normer om 

spiceanvändning som råder bland dessa unga, samt hur dessa normer förhåller sig till de rättsliga 

normerna.  

Vad som framkommer av min studie är att spice upplevdes som något spännande och 

nytt i början. Det kan tolkas som att denna drog skapade en gemenskapskänsla bland ungdomarna i 

och med att det var många som provade denna drog på grund av vännerna eller grupptrycket. 
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Ungdomarna var rädda för att om de inte valde att följa normen om att röka på tillsammans med 

vännerna skulle detta möjligtvis leda till en sanktion i form av exkludering från kamratkretsen. 

Detta kan tyda på att normen om att röka spice hade en integrerande funktion. Det här 

överensstämmer med Baier och Svenssons (2009: 180-181) resonemang om att normer integrerar 

och skapar samhörighetskänsla. 

Efter att de unga har provat spice och upplevt dess effekter ökar deras kunskap om 

drogen och dess negativa effekter och denna kunskap bidrar bland annat till att ungdomarna börjar 

följa det etablerade samhällets norm om att inte använda spice. Media, hälsofaktorer, familj och 

vänner samt en rädsla för att spice skall inverka negativt på jobbet och en framtida karriär är 

faktorer som får ungdomarna att ändra sin uppfattning om denna drog och normen om att inte 

använda spice får ett fotfäste bland de unga. En rädsla för informella sanktioner på ett normbrott 

såsom exempelvis en exkludering från familj och vänkretsen eller ett dåligt rykte på jobbmarknaden 

bidrar till att de unga väljer att följa normen om att inte använda spice. Det kan tydas därmed att 

ungdomarnas normer om spice överensstämmer med de rättsliga normerna som vill bekämpa denna 

drog. Att bekämpa denna drog är emellertid svårt på grund av problemet med det icke-avgränsade 

narkotikabegreppet och att spice i och med detta ligger i en gråzon mellan det lagliga och olagliga.  

 Syftet med denna studie är inte att generalisera mitt resultat. Det är endast 30 stycken 

ungdomar från min målgrupp som har svarat på min webbenkät, men av dessa 30 stycken 

resonerade nästan alla på ett liknande sätt, vilket jag tycker är intressant. Därav anser jag att denna 

studie kan ge en svag riktlinje i hur ungdomar i åldersgruppen 18–25 år som har provat eller 

använder spice tänker om denna drog. För att få en bättre uppfattning om spice och ungdomarnas 

normer och attityder till denna drog krävs fortsatt forskning kring ämnet. Det vore intressant att få 

fram statistik inte bara från ungdomar under 18 år, utan även från de som är över 18 år för att se i 

vilken utsträckning spice och andra nätdroger används av svenska unga i åldern 18–25 år. Det krävs 

även mer djupgående studier där ungdomar får berätta om deras relation till denna drog och även 

andra nätdroger och på detta sätt skulle de unga få yttra sig om deras åsikter kring dessa syntetiska 

droger. Detta behövs för att vi i vårt samhälle bättre skall kunna förebygga bland annat ett 

spiceanvändande bland ungdomar.  

 Vad som jag tycker är däremot intressant med mina slutsatser från denna studie är att 

nästan alla av de ungdomar som svarade på min webbenkät anser att spice borde vara olagligt. Det 

förväntade jag mig inte när jag började med denna uppsats. När jag publicerade min enkät på 

facebook blev jag och min studie kritiserad på grund av att min målgrupp endast bestod av 

ungdomar som har provat eller använder spice och att detta därmed enligt kritiken automatiskt 

kommer att resultera i en studie där spiceanvändning kommer att förespråkas av ungdomarna. Av 



	   45	  

slutsatserna kan det dock avläsas att detta inte är fallet. En annan intressant faktor som kan ses i 

denna studie är att spice kan tolkas vara en social drog som fungerar som en integrerande länk i 

kamratgruppen. Detta kan både relateras till Lalanders (2001; 2008; 2009) studier om hur narkotika 

skapar gemenskap samt Kjellgrens, Henningssons och Soussans (2013) slutsatser om att spice 

skapar en stark gruppsammanhållning. Slutligen kan det antydas att spice till en början sågs av de 

unga som något nytt och spännande – något att spicea upp vardagen med, men med ökad kunskap 

ändrades normerna. Därmed kan denna uppsats avslutas med en kommentar om spice av en av 

ungdomarna: 

 

”Det är endast kul någon gång för att sedan dö ut som allt annat.” 
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