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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie var att söka förståelse om hur personal 

uppfattar och hanterar narkotikapåverkade personer i nattklubbsmiljö 

eftersom narkotika där är vanligt förekommande. Studien är genomförd i en 

mellanstor stad i Sverige, där sju intervjuer genomfördes med front-personal 

d.v.s. personal som har ansikte-mot-ansikte-interaktioner med gäster på två 

nattklubbar som var certifierade enligt organisationen Krogar mot Knark. 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever narkotikapåverkade 

personer som en risk. De som är narkotikapåverkade bidrar till en känsla av 

obehag och rädsla för personalen. Detta trots att personalen gått utbildning för 

att kunna hantera uppkomna potentiellt riskfyllda situationer. Slutsatserna 

visar på att det inte endast går att lägga ett ansvar på personalen i att arbeta 

förebyggande, utan att det är av vikt att andra externa aktörer, som polis och 

kommun, bidrar både med resurser och engagemang för en lyckad hantering 

och en tryggare arbetsplats för personalen. 

 

Nyckelord:  

Narkotikabruk   Nattklubb   Personal   Riskförståelse   Hantering 
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1 Inledning 

De flesta av oss har någon eller flera gånger varit på en nattklubb för att under 

en kväll släppa loss, ha roligt, träffa vänner och kanske våga göra sådant vi 

annars aldrig skulle göra. Att människor vågar släppa loss när de är påverkade 

är inte så konstigt då alkohol har en tendens att bidra till att vi känner oss mer 

sociala och avslappnade (Folkhälsomyndigheten, 2014). Men när vi släpper loss 

tänjer vi lätt på sådana gränser vi vanligtvis annars inte skulle tänja på. Mycket 

av den erfarenhet som finns visar nämligen, enligt nätverket Krogar mot Knark, 

att alkoholkonsumtion har ett starkt samband till narkotikaanvändande och att 

många av de som testar narkotika gör det i en så kallad ”festsituation” (Krogar 

mot Knark a, u.d.). Då nattklubbar är en arena för fest och alkoholkonsumtion är 

det därmed vanligt att människor där kommer i kontakt med droger samt testar 

olika substanser för första gången (Krogar mot Knark, 2013; 

Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Men problemet med narkotika är inte tvunget testandet i sig, utan att 

narkotikaanvändande i kombination med alkohol lätt leder till våldshandlingar. 

De vanligaste våldshandlingarna är misshandel men våldet kan även i extrema 

fall leda till dödligt våld (Olseryd, 2015, ss. 4, 7).  

Trots detta har det visat sig att unga människor i Sverige fått en allt mer liberal 

syn på att narkotika i nattklubbsmiljö (Krogar mot Knark, 2013). En nationell 

undersökning om narkotikabruk i krogmiljö, genomförd på uppdrag av Krogar 

mot Knark, i syfte att skapa en förståelse om problemets storlek har nämligen 

visat på att narkotika är så pass vanligt förekommande att en av sju svenskar på 

olika sätt kommit i kontakt med narkotika i detta sammanhang. Men även om 

det anses vanligt, ser svenskar dock ändå narkotika och narkotikaanvändande i 

krogmiljö, på nattklubbar och restauranger, som oproblematiskt. (Krogar mot 

Knark, 2014, ss. 5, 13).   

 

Men vad innebär då detta för de personer som ska arbeta i den miljön? Även om 

många undersökningar genomförts kring den generella inställningen kring 
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narkotika i krogmiljö, finns det lite att finna kring specifikt Sveriges 

krogpersonals inställning gentemot detta. Ökat ansvar i hantering läggs dock på 

personalen. Policy, lagar, krav och regler kring förebyggande arbete bygger på 

att personalen tar ett ökat ansvar i hanteringen mot narkotikan. Detta innebär att 

personalen här inte endast står inför en potentiellt riskfylld situation de inte kan 

lämna, utan även att de står inför en sådan situation de också tvingas hantera 

vilket kan få följder av att utsättas för våld, hot om våld eller i extrema fall 

dödsfall. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är därför att få insikt i krogpersonalens perspektiv 

gällande deras situation i relation till narkotikapåverkade personer på deras 

arbetsplats.  

Utifrån detta syfte ämnar studien ge svar på följande frågeställningar: 

• Hur sker personalens tolkning av narkotikapåverkade personer? 

 

• Uppfattar personalen narkotikapåverkade personer som en risk och 

hur känner de inför dessa personer? 

 

• Hur hanterar personalen narkotikapåverkade personer på deras 

arbetsplats? 

1.3 Avgränsningar 

I studien undersöks perspektivet hos personal på specifikt två krogar i en 

mellanstor stad i Sverige. Studien kommer specifikt söka information från 

personal på sådana krogar som är certifierade och med i nätverket Krogar mot 

Knark då ett medverkande i nätverket kan indikera att det där från början fanns 

narkotikarelaterade problem. Vidare har avgränsning skett till sådana krogar där 
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antalet gäster som förekommer samtidigt övergår 200 och där dans och rörelse 

är centrala teman, så kallade nattklubbar.  

På dessa specifika nattklubbar avser studien sedan avgränsa sig mot sådan 

personal som arbetar som frontpersonal på krogen under kvällstid, d.v.s. sådan 

personal som aktivt möter gäster i ansikte-mot-ansikte-situationer. Detta kan 

vara bartenders, entrévärdar, garderobspersonal, diskplockare och/eller 

ordningsvakter. 

 

2 Bakgrund 

Då studien ämnar behandla begreppet risk kommer vår valda definition här först 

att redovisas. Sedan redogörs för vad vi i denna studie menar med narkotika 

samt vilka beteenden som kan urskiljas vid olika typer av narkotikabruk. 

Avsnittet behandlar vidare sådana omgivande faktorer som inverkar i hur 

personalen ska och bör arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. Avsnittet 

avslutas med tidigare forskning som gjorts inom studiens ämnesområde. 

2.1 Begreppsdefinition av risk 

Då denna studie ämnar behandla begreppet risk, redogörs här för den definition 

av risk som denna studie vidare kommer att utgå från. Risk är enligt Mythen 

(2014) situationer som kan leda till fara eller skada för personer eller platser. 

Dessa risksituationer är osäkra i den mening att man inte vet vad utgången av 

situationen kan bli samt att man heller inte kan veta vad risken leder till för 

konsekvenser på lång sikt. När man försöker göra en riskbedömning så ser man 

tillbaka på tidigare händelser och utifrån detta försöker man förbereda för 

framtida negativa effekter. När en riskbedömning ska göras måste man även 

inkludera sannolikheten för att risken ska inträffa (Mythen, 2014, s. 12). Även 

om det går att beräkna en viss sannolikhet för att riskfyllda situationer kan uppstå 
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för att bättre kunna hantera dessa, så vet man ändå inte exakt när eller hur det 

inträffar (Mythen, 2014, s. 13).  

2.2 Vad är narkotika? 

Det finns många substanser som faller under kategorin narkotika men det som 

denna studie syftar på är de substanser som är narkotikaklassade enligt 

Läkemedelsverket och som är vanligast förekommande i nattklubbsmiljö. Det 

som menas med narkotika är både läkemedel samt andra varor som har 

euforiserande effekter eller är beroendeframkallande samt även varor som kan 

omvandlas till varor som har samma effekt/egenskap (Läkemedelsverket, 2015). 

Dessa substanser är reglerade i den svenska lagstiftningen och mer specifikt i 

narkotikastrafflagen (SFS 1968:64). Den första paragrafen i denna lag visar på 

de handlingar som ses som narkotikabrott som exempelvis att använda, inneha 

eller köpa/sälja (SFS 1968:64). 

Det finns ett stort antal olika narkotiska preparat och man delar oftast in dessa i 

fyra följande huvudgrupper, cannabis, centralstimulerande, opiater samt 

hallucinogener (Spak & Alborn, 2015). Dessa grupper ger olika effekter och kan 

enligt Folkhälsomyndigheten urskiljas både på individens beteende och på 

kroppsliga tecken. De som är vanligast förekommande i nattklubbsmiljön är 

följande: 

• Cannabis (hasch, marijuana) 

Kan verka både stimulerande och dämpande, vid stimulerande effekt så 

kan personen vara fnittrig och upprymd men vid dämpande effekt så är 

personen trött och seg. Kroppsliga uttryck är stora pupiller i rödsprängda 

ögon och med glansig blick, och ibland en intensiv längtan efter sötsaker. 

• Centralstimulerande (amfetamin, kokain m.fl.) 

Verkar uppiggande så personen känner sig energisk, självsäker och 

mentalt skarp. Denna självsäkerhet kan upplevas som både forcerad och 

arrogant. Personen är extremt pratsam och har ett “speedat” beteende 
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som kan slå över till att bli aggressiv, retlig och få försämrad 

koordination. Pupillerna är stora och personen blir oftast torr i munnen, 

har spända käkar och tål mycket alkohol utan att bli full. En person som 

missbrukar centralstimulerande ämnen kan även ha nästäppa eller 

rinnande näsa, riva och skrapa i huden. 

• Ecstasy 

De kroppsliga tecknen på ecstasy är stora pulserande pupiller, 

svettningar, spända käkar och att hen tuggar med käkarna. 

Beteendemässigt så blir personen positiv till alla och vill gärna kramas. 

Även denna typ av narkotika skapar en känsla av bättre självförtroende 

och mer energi. Personer som tar ecstasy får en ökad kroppstemperatur 

och dricker mycket, dock inte alkohol. (Folkhälsomyndigheten, 2014, ss. 

34–35) 

2.3 Förebyggande arbete 

Enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) så får serveringspersonal inte servera 

personer som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel som 

exempelvis narkotika. Eftersom människor har en tendens att prova narkotika 

för första gången i samband med fester och krogbesök enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) så har myndigheten därför skapat ett 

utbildningsmaterial riktat till personalen som heter ”Ansvarsfull 

alkoholservering”. Utbildningsmaterialet är en del av att kunna förebygga och 

minska alkohol- och narkotikarelaterat våld och annan grov brottslighet i 

krogmiljö eftersom det finns ett starkt samband mellan just dessa faktorer. 

Krögaren har ett ansvar att se till att ingen narkotika eller narkotikapåverkade 

personer befinner sig på krogen, och att krogen arbetar både förebyggande och 

försöker minska på narkotikarelaterade problem samt att personalen inte serverar 

narkotikapåverkade personer. All serveringspersonal har ett personligt ansvar att 

se till att påverkade gäster inte serveras. Gör serveringspersonalen ändå det kan 

hen ställas till svars för detta och straffet kan vara böter eller fängelse. Har 
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krogen vakter så måste de vid upptäckt av narkotika/narkotikapåverkade 

personer rapportera detta till polisen. Skulle inte krögaren aktivt arbeta för att 

minska och förebygga narkotika så kan denne förlora sitt alkoholtillstånd. 

Det förebyggande arbetet kan göras genom att krögaren: 

• Har ett samarbete med polisen 

• Har ett regelverk för personalen vid misstanke om missbruk av narkotika 

• Har bra belysning för vakterna i entrén 

• Har övervakningskameror 

• Försvårar inomhusmiljön för missbrukare, framför allt på toaletter där 

den mesta handeln sker 

• Har kontroll av gäster och riskutrymmen inomhus 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, ss. 33–34). 

Ett ytterligare sätt att arbeta förebyggande är att bli certifierad av 

nätverksorganisationen Krogar mot Knark. Detta nätverk arbetar som en 

stödfunktion för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö 

genom stöttande funktioner, riktlinjer och verktyg med hjälp av bidrag från 

Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2016). Arbetet mot narkotika i 

krogmiljö drivs i samverkan mellan polisen, kommunen, krogen och andra 

relevanta aktörer där ansvaret för genomförande av förebyggande åtgärder ligger 

både på kommun och krögaren. Medan kommunen ska arbeta för att politiskt 

förankra de åtaganden som krävs för att vara en kommun i Krogar mot Knark, 

sätta upp en arbetsgrupp som uppmuntrar krogar i kommunen att aktivt arbeta 

mot narkotika, kartlägga narkotikasituationen i kommunen samt i samverkan 

med polisen erbjuda utbildningar inom Krogar mot Knarks ramar, så har 

krögaren ett annat ansvar (Krogar mot Knark b, u.d.). Krögaren har istället 

ansvar att en krogmiljörond genomförs, där krögaren med en representant från 

kommunen ser över sådana ändringar i lokalen som kan försvåra användandet 

av narkotika. Krögaren ska vidare ha ett aktivt policyarbete gällande narkotika 

på krogen, samarbeta med polis för att motverka narkotika i och i anslutning till 
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deras lokaler samt utbilda sin personal eller åtminstone sådana nyckelpersoner 

som exempelvis krögare och serveringsansvariga i vad det innebär att vara en 

krog mot knark. (Krogar mot Knark a, u.d.) 

2.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som vi tittat på kommer att ta upp orsaker till varför 

partydroger i nattklubbsmiljö blivit så vanligt, varför det bör arbetas 

förebyggande för att stävja bruket av narkotika samt hur vakter och ledning i 

denna miljö hanterar denna problematik. 

2.4.1 Normalisering 

Hur det kommer sig att partydroger d.v.s. ecstasy, kokain och amfetamin inte ses 

som något avvikande på nattklubbar beror enligt forskningen på olika saker. En 

anledning är att nattklubbar med elektronisk musik i kombination med alkohol 

är ställen dit människor beger sig för att ta en ”time-out”. Med ”time-out” syftas 

det på att människor för en kväll släpper taget om de ansvarskänslor de har i det 

vardagliga livet och att de genom att befinna sig i ”time-out” inte anser att de 

kan hållas ansvariga för sina handlingar. Denna känsla av frihet från ansvar leder 

alltså lätt till att människor därmed tar sådana risker som de i normala fall inte 

skulle göra vid andra ställen och tidpunkter (Goldberg, 2016, s. 555; Miller, 

Byrnes, Branner, Voas, & Johnson, 2013, s. 637; Sanders, 2005, s. 244). 

En ytterligare anledning till att det är vanligt att ”partyknarka” är att det finns en 

förväntan att människor i den miljön använder dessa substanser samt att det även 

finns en slags acceptans vilket gör att användandet inte ses som något avvikande 

(Sanders, 2005, s. 245). Dock är det inte alltid endast gäster som har denna 

inställning. En studie av Sanders visar att denna liberala syn, på en specifik 

nattklubb i London, där även delas av personalen (2005, s. 247). Inom Sverige 

kan normaliseringen förklaras med att unga vuxna har en mer liberal syn på 

narkotika (Gripenberg, Wallin & Andreasson, 2007, s. 1883). En ytterligare 

förklaring beskrivs av en studie av Goldberg (2016). Författaren beskriver här 

hur förändringar inom och utanför landet kan ha kommit att påverka denna 
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förändrade inställning (Goldberg, 2016, s. 551). Inom landet har Sverige haft en 

politiskt stark negativ inställning till narkotika, vilken under senare år förändrats 

mot en mer accepterande attityd (Goldberg, 2016, ss. 561, 572). 

 
2.4.2 Konsekvenser av ”partydroger” 

Att det är så pass normaliserat är problematiskt inte bara i Sverige. Flera studier 

i andra länder pekar på flera risker som är förknippade med narkotikaanvändning 

på nattklubbar. Dessa risker är framför allt relaterat till olika typer av våldsbrott 

men även att individens hälsa löper risk vid hög konsumtion av alkohol och 

droger. Även beteendet hos individen kan förändras till att vara mera risktagande 

och visar sig bl.a. genom att flera har oskyddat sex. Denna problematik ses 

framför allt hos unga vuxna i åldern 18–25 just för att deras riskbeteende har sin 

topp i det åldersspannet (Miller, Droste, Martino, Palmer, & Tindall, 2015, s. 

278; Gripenberg et al., 2007, s. 1885; Miller, Byrnes, Branner, Voas, & Johnson, 

2013, ss. 637, 638, 642). 

Denna topp i riskbeteendet hos gästerna kan förklaras av en forskning gjord på 

ungdomars riskförståelse i relation med att dricka alkohol i Finland. Trots att 

ungdomarna i studien hade mycket kunskap om risker förknippade med 

alkoholkonsumtion så var det ändå risker som de var villiga att ta. Inte för att 

riskerna i sig var en bidragande faktor till varför de ville konsumera alkohol, 

utan för att de ansåg riskerna som accepterade konsekvenser av sin konsumtion 

(Katainen, Lehto, & Maunu, 2014, s. 555). Vidare visade studien på att 

förståelsen för risk i relation till alkohol även uppfattas olika beroende på vilka 

sociala relationer och vilka interaktioner som fanns omkring individen 

(Katainen, et al., 2014, s. 545). Riskförståelsen var alltså situationsbaserad 

medan sådana möjliga konsekvenser på lång sikt av deras agerande inte 

reflekterades över (Katainen, et al., 2014, s. 548). Denna forskning förtydligar 

hur människors riskbeteende hänger ihop med dess riskförståelse.  
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2.4.3 Förebyggande arbete 

Den tidigare forskningen pekar på att ju fler nattklubbar det finns, desto större 

sannolikhet att unga vuxna testar narkotika. Därför är det viktigt att arbeta 

förebyggande i den miljön, inte enbart ur nattklubbens perspektiv utan även från 

samhället i stort (Miller, et al., 2013, s. 637; Gripenberg, et al., 2007, s. 1884). 

För att kunna arbeta förebyggande visar en svensk studie att det krävs att det inte 

bara är förankrat på nattklubben utan att det även finns ett engagemang från 

samhället samt de aktörer som ska samverka. Studien handlar just om 

implementering och bibehållandet av det preventiva arbetet mot narkotika i 

nattklubbsmiljön och visar på att det förebyggande arbetet kräver ett starkt 

samarbete mellan nattklubb, polis och kommun. Dessa tre aktörers engagemang 

och resurstillgång är helt avgörande för hur väl nattklubben ska lyckas i sitt 

arbete (Norrgård, Wikström, Pickering, Gripenberg, & Spak, 2014, s. 5). 

Det som även krävs för att lyckas med att implementera det förebyggande arbetet 

är att de som arbetar inom denna kontext utbildas i att se de specifika tecken som 

förknippas med narkotikaanvändning (Norrgård, et al., 2014, s. 2; Gripenberg et 

al., 2007, s. 1891). Dessa tecken handlar både om rent fysiska tecken som stora 

pupiller, svettningar och tuggande käkar men även sådana tecken som kan 

upptäckas via beteendet. Sådana kännetecken kan vara exempelvis ett överdrivet 

eller kramigt beteende vilket uppkommer p.g.a. den må-bra känsla de har 

(Sanders, 2005, ss. 246–247). 

 

En sista aspekt gällande det förebyggande arbetet, som en ny studie från 2017 

visar på, är vikten av att se till att den kunskap man har om narkotika är relevant. 

Studien, som kommer från USA, visar på vikten av att alla som på olika sätt 

arbetar med att förebygga narkotika, som myndigheter, forskare etc., håller sig 

uppdaterade om vilken narkotika det är som cirkulerar. Denna uppdatering i 

kunskap är av vikt eftersom det bland annat finns nya former av ecstasy vilket 

leder till nya hälsorisker som inte är tillräckligt undersökta samt att det 

förebyggande arbetet kan förbättras så att inte människor utsätts för onödiga 

risker och skador (Palamar, Acosta, Ompad, & Cleland, 2016, s. 89). 
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2.4.4 Problematik med förebyggande arbete och hantering 

Forskningen visar vidare på att om det fanns ett engagemang hos ledningen på 

nattklubbarna att arbeta förebyggande så kunde dock dess restriktiva riktlinjer 

göra att problemet förflyttades till andra nattklubbar. Om ledningen tog 

medvetna beslut som visade på att detta riskbeteende inte var accepterat på 

nattklubben, och visade det genom exempelvis varningsskyltar, så ledde det till 

att personer som brukade narkotika gick till andra ställen där toleransen var 

högre (Miller, Byrnes, Branner, Voas, & Johnson, 2013, s. 641; Byrnes, Miller, 

Johnsson, & Voas, 2014, ss. 1879, 1881, 1884). Hade nattklubben en inställning 

som inte var lika strikt utan snarare hade en tillåtande attityd så skickade det 

signaler till gästerna att beteendet var accepterat vilket då ledde till att gästerna 

utsattes för onödiga risker. Dessa onödiga risker var exempelvi att de blev 

serverade trots att de redan var berusade samt att det tilläts vara för många 

människor på plats (Byrnes, Miller, Johnsson, & Voas, 2014, s. 1879). 

En annan problematik som en svensk studie gjord av Gripenberg et al. (2007) 

visat på är att det trots utbildning av vakterna ändå kom in personer som kunde 

vara påverkade. En förklaring kan vara att den ökade medvetenheten kring 

narkotikapåverkade personers beteenden och fysiologiska tecken kunde ses som 

indikationer på att vakterna stod inför en riskfylld situation. Denna risk kunde 

innebära en direkt livsfara genom att de påverkade personerna oftast var benägna 

att använda våld som inkluderade skjutvapen om de blev nekade i dörren 

(Gripenberg, et al., 2007, s. 1891). 

En sista problematik rörande hantering tas upp i Sanders studie (2005) gjord i 

London. Denna problematik handlade snarare om vakternas attityd till hur dessa 

problem rörande narkotikapåverkade personer hanterades. Enligt hans studie så 

hanterade vakterna detta genom att de själva tog kontrollen över framför allt 

ecstasyförsäljningen. Detta gjordes för att det dels var så pass normaliserat med 

partydroger men även för att öka både sin egen men även nattklubbens inkomster 

(Sanders, 2005, ss. 249–250). 
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2.4.5 Sammanfattning 

Det som den tidigare forskningen visar är att det är vanligt att narkotika 

förekommer i nattklubbsmiljö och att det framför allt är unga vuxna som brukar 

narkotika i den miljön. Det är ett problem som inte är unikt för enbart Sverige 

utan finns i flera länder i världen. Det som är den stora skillnaden mellan Sverige 

och övriga länder är att Sverige, i jämförelse med andra länder, har en strikt 

lagstiftning som reglerar inte bara narkotika utan även alkohol. Denna strikta 

inställning kan vara en bidragande faktor i att det förebyggande arbetet som 

bedrivs här redan är etablerat. 

Det som den tidigare forskningen inte belyser är hur nattklubbspersonal i Sverige 

upplever och då framförallt hur de känner inför att ha narkotikapåverkade 

personer på sin arbetsplats. Detta är därmed bristerna i det kunskapsområde vi 

här vill undersöka vidare, då vi anser att det är av vikt att deras perspektiv belyses 

för att kunna förbättra det redan pågående förebyggande arbetet. 

 

 

3 Teori 

Detta avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkterna vi använt oss av för att 

få en förståelse för personalens upplevelser. De teoretiska perspektiven kommer 

sedan att användas för att analysera vårt empiriska material under Resultat och 

Analys. 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Som övergripande teoretisk utgångspunkt så valdes symbolisk interaktionism. 

Detta val gjordes för att nå en fördjupad förståelse och insikt i hur människor 

tolkar, förstår och agerar när de står inför människors avvikande beteende. 

Symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt perspektiv som beskriver att 

människans jag och dennes medvetande uppstår genom tolkningen av hur andra 

uppfattar denne. Denna interaktion med omgivningen gör att individen hela tiden 
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tvingas tolka de symboliska innebörderna för att sedan utifrån detta kunna agera 

på dem (Bryman, 2011, s. 34). En av de första teoretikerna som använde sig av 

symbolisk interaktionism är George Herbert Mead som beskrev hur socialt 

handlande är när individen har andra personer i bakhuvudet när hen utför sin 

handling. Hen försöker samtidigt bedöma om sin egen handling kommer att 

kunna påverka övriga personer som är inblandade. Den mening som överförs är 

handlingar av kroppsliga, verbala och rent fysiska symboler som tolkas och 

förstås för att sedan skapa responshandlingar av de övriga (Ritzer, 2009, s. 304). 

Det som krävs av oss som studerar denna sociala interaktionsprocess är att vi 

måste fånga denna process av tolkning där intervjupersonerna beskriver hur de 

konstruerar sina handlingar (Bryman, 2011, s. 34). Denna process ska vi försöka 

fånga genom att använda oss av teorier som är inriktade på hur människor skapar 

mening och hur de förstår risk.   

3.2 Meningsskapande och riskförståelse 

För att kunna bilda en djupare insikt för hur människor skapar förståelse i olika 

situationer kan vi vända blicken mot Erika Walls (2010) teori om riskförståelse 

samt Karl Weicks (1995) teori om meningsskapande, vilka behandlar just detta.  

För att börja med Karl Weick menar han att när människan söker göra något 

förståeligt, så sker detta genom en så kallad meningsskapandeprocess (1995, s. 

16). För att förklara meningsskapande kortfattat och mer övergripande är detta 

enligt Weick en process vilken grundar sig på sju element; processen är grundad 

i den meningsskapande människans identitet (1), den är retrospektiv (2), utgår 

från att man med hjälp av antaganden är medskapare av sin omgivning (3) samt 

utgår från sociala förhållanden (4). Den är vidare en ständigt pågående process 

(5) som fokuserar på ledtrådar (6) och som är driven av rimlighet istället för 

korrekthet (7). (Weick, 1995, s. 17) Även om samtliga element samspelar i en 

meningsskapandeprocess kan vissa element vara mer eller mindre framträdande 

då mening skapas (Weick, 1995, s. 17). Därför kommer de element som här blir 
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relevanta för analys i den senare resultatdelen, nedan att förtydligas och 

beskrivas mer ingående. 

Det retrospektiva elementet i meningsskapande-processen handlar om att 

människan, genom att se tillbaka på tidigare händelser, kan skapa förståelse för 

den situationen hen står inför. Detta element bygger på att man, om man står 

inför en situation som inte är bekant sedan tidigare, blickar bakåt på sina minnen 

i syfte att försöka skapa mening. Här har tillbakablickandet tre avsikter; att få en 

känsla av att få ordning, en känsla av klarhet samt en känsla av rationalitet. När 

dessa tre känslor är uppnådda slutar den retrospektiva processen och mening 

skapas vilket i sin tur läggs till en minnesbank eller referensram. (Weick, 1995, 

s. 29) 

Dock när människor har en uppfattning, en tanke eller tro om vad som finns runt 

omkring dem, gör de ett antagande som de sedan agerar utifrån, vilket bidrar till 

att människorna på så vis, enligt Weick, blir medskapare av sin egen omgivning 

(1995, ss. 30–31). Genom att människor agerar på ett visst sätt så skapas mening 

som inte tidigare fanns som sedan blir till begränsningar och möjligheter för dem 

(Weick, 1995, s. 31). Det innebär dock inte tvunget att människor aktivt måste 

agera. Mening kan även produceras genom att avvakta, stoppa eller skjuta upp 

handlingar (Weick, 1995, s. 37). Vi har alltså en tendens att respondera eller 

agera på ett sådant sätt som ligger i linje med hur vi ser på vår verklighet, vilket 

därmed leder till att denna också blir självuppfylld (Weick, 1995, s. 38). 

Meningsskapande är även en ständigt pågående process som aldrig riktigt börjar 

eller slutar (Weick, 1995, s. 43). Detta för att mening, som beskrivet ovan om 

den retrospektiva processen, först skapas efter att en människa reflekterat 

tillbaka på tidigare händelser för att få förståelse för det som finns framför dem. 

Dock är känslor en viktig aspekt här. I meningsskapandets ständiga flöde finns 

nämligen en förväntan av möjliga utfall av de situationer man befinner sig i. Men 

när något händer, som en person inte retrospektivt kan skapa förståelse för, sker 

ett avbrott i denna förväntan. Under den tid det då tar för en person, från att något 
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oväntat sker till att hen skapat förståelse för situationen, uppkommer här känslor. 

Ju längre tid det tar att greppa situationen, ju starkare blir därmed också 

känslorna. (Weick, 1995, ss. 45–46) 

När människan då försöker skapa mening söker hen efter ledtrådar, alltså sådana 

enkla och bekanta strukturer som kan få hen att utveckla en förståelse för vad 

som händer (Weick, 1995, s. 50). Ledtrådar kan vara sådana som exempelvis 

ovanliga, oförväntade, positiva eller negativa beteenden eller händelser som inte 

passar in i den specifika kontexten (Weick, 1995, s. 52). När man söker ledtrådar 

för att skapa mening av en situation, är dessa beroende av kontext på två olika 

sätt; kontexten påverkar vad som dras ut som en ledtråd, men kontexten påverkar 

också hur denna ledtråd sedan tolkas (Weick, 1995, s. 51). Utanför kontexten 

skulle nämligen en ledtråd inneha multipel mening och därmed inte kunna 

förstås då den inte skulle kunna förankras eller mätas mot något (Weick, 1995, 

s. 52). Kontexten blir på så vis alltså avgörande för meningsskapandet. 

Medan Karl Weicks (1995) teori berör hur mening skapas mer generellt, 

behandlar Erika Wall sådana faktorer som ligger till grund för hur en människa 

skapar förståelse för specifikt risk (2010, s. 13). Hon går även steget längre och 

berör hur denna förståelse ligger till grund för en människas val av ett risk- eller 

riskreducerandebeteende (Wall, 2010, s. 13). Wall bygger visserligen delar av 

sin teori om riskförståelse på Weicks teori om meningsskapande men lägger här 

större vikt vid kontextens betydelse, eller plats som hon kallar det, vilket vi här 

snart ska gå närmare in på (2010, s. 10). Även om Weick behandlar kontext, är 

detta inte något som berörs som ett enskilt element. Betydelsen av plats och 

känslan av platsanknytning hos en individ är dock ett element som enligt Wall 

är helt avgörande för en individs förståelse för risk (2010, s. 8).  

Medan Weick (1995, ss. 38–39) menar att den sociala interaktionen påverkar 

och omformar människors förståelse för situationer, menar Wall (2010) att det 

är i den sociala interaktionen som riskförståelsen sker. Dock har den plats där 

den sociala interaktionen äger rum, alltså de fysiska förutsättningar en plats 
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besitter, betydelse för både hur individer förhåller sig till varandra men även 

platsen. Med andra ord så är själva riskförståelsen platsbunden och 

meningsstrukturen handlar då om individens platsanknytning. (Wall, 2010, s. 

12) 

För att tydliggöra hur platsanknytning kopplas till individens riskförståelse så 

beskriver författaren fyra olika perspektiv; yttre förhållanden, ömsesidigt 

beroende, social tillhörighet samt värdegemenskap.  

Yttre förhållanden är den platsen där individen befinner sig, vad som är 

karaktäristisk för den samt på det sättet individen samverkar med den. 

Ömsesidigt beroende är individens indirekta och direkta samspel med andra 

människor. Denna interaktion mellan individ och andra benämns även som 

symbios, ett ömsesidigt beroende. Social tillhörighet är hur individen känner en 

gemenskap, en vi-känsla, i den sociala kontexten hen befinner sig i och slutligen 

värdegemenskapen som kan beskrivas som en samsyn mellan människor som 

har samma värdegrund, utifrån kulturella likheter mellan människor på samma 

plats, ort eller snarlika länder inom samma region som exempelvis Skandinavien 

(Wall, 2010, s. 12).  

Dessa fyra perspektiv kan ge en bättre förståelse för sambandet mellan plats och 

riskförståelse och vilka av perspektiven av plats som faktiskt har en inverkan 

(Wall, 2010, s. 13). 

Ovan redogjorda teorier och element, den symboliska interaktionismen, de fyra 

elementen i Karl Weicks teori om meningsskapande (den retrospektiva 

processen, antaganden, ständigt pågående och ledtrådar) samt Erika Walls teori 

om plats och platsanknytning används vidare i resultatdelen för analys av 

nattklubbspersonalens interaktion, meningsskapande, riskförståelse och känsla. 

Med hjälp av dessa har de viktigaste faktorerna kunnat lyftas fram och 

analyseras, vilket kunnat skapa en fördjupad förståelse för studiens syfte, att få 
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insikt i personalens perspektiv gällande deras situation i relation till 

narkotikapåverkade personer på deras arbetsplats. 

 

4 Metod 

För att få en förståelse för studiens tillvägagångssätt avser detta avsnitt 

redogöra för vilken vetenskapsfilosofisk ansats som använts, hur data har samlat 

in samt bearbetats. Metodavsnittet tar även upp sådana etiska förhållningssätt 

som tagits hänsyn till samt hur metoden samt resultatet för denna studie kan 

anses giltigt och tillförlitligt. Avsnittet avslutas med en diskussion kring de valda 

metodernas för- och nackdelar samt sådana svårigheter som uppkommit under 

arbetets gång. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats 

Forskare har olika synsätt på världen och verkligheten (ontologi) samt hur man 

skaffar sig kunskap om denna (epistemologi) (Olofsson & Rashid 2011, s. 20). 

Beroende på vilken verklighetsuppfattning man har som forskare och beroende 

på vilken kunskapssyn man har, visar sig detta i olika vetenskapsteoretiska 

förhållningssätt. Inom epistemologin finns två vanliga inriktningar, positivism 

och hermeneutik-fenomenologi. Medan positivismen menar att forskning ska 

vara objektiv, mätbar, replikerbar och neutral, menar den hermeneutiska-

fenomenologiska inriktningen, som denna studie ansluter sig till, att kunskap bör 

sökas genom aktörernas egna ögon i den kontext de befinner sig, samt att 

kunskap nås genom tolkning. (Bryman, 2011, ss. 29–35) 

Med hermeneutiken som ansats i hanteringen av själva empirin, där tolkningen 

av empirin och respondenternas egna tolkningar av deras situation kommer 

lyftas fram, så kommer vi även att använda oss av fenomenologi som hjälp för 

att få nå bättre kunskap. Fenomenologi har sin grund inom filosofin och då 

framför allt av Alfred Schütz. Denna teoretiker myntade begreppet livsvärld 
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vilken är den sociala världen individen lever i och även delar med andra (Kvale 

& Brinkman, 2009, s. 42). Genom att i denna studie undersöka hur individen 

lever i sin livsvärld så kan en uppfattning skapas om själva individen samt 

dennes uppfattning om sin egen livsvärld.  

Hur ett socialt fenomen sedan ska studeras finns det vidare olika utgångspunkter 

för. Induktion som strategi förknippas ofta med ett kvalitativt angreppssätt och 

studerar fenomen genom att utgå från insamlad empiri där slutsatser sedan 

genererar teori (Bryman, 2011, ss. 28, 29). Deduktion kan sägas vara dess 

motsats och utgår istället från teori vilken genom empiriinsamling sedan testas 

(Bryman, 2011, s. 26, 28). I denna studie har dock ett så kallat abduktivt 

arbetssätt används vilket innebär att induktion och deduktion växlat under 

studiens gång (Svensson, 2014, s. 193). Teori har använts för att rikta vår 

empiriinsamling medan empirin slutligen sedan hjälpt oss att specificera de 

valda teorierna för vidare analys. 

4.2 Insamling av empiri 
 

4.2.1 Intervju 

Med ovan redogjord vetenskapsfilosofisk utgångspunkt har denna studie vidare 

utgått från kvalitativ metod och närmare bestämt intervjuer för att söka svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Denna metod har valts med grund i att 

intervjuer, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, ss. 56–57), är ett 

effektivt och enkelt sätt att få fram en målande och djupgående beskrivning av 

människors upplevelser och erfarenheter, vilket är just det studien syftar till att 

undersöka.  

Vid genomförande av intervjuer ökar fler än fem intervjuer möjligheten för 

forskaren att nå en så kallad mättnadskänsla (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2011, s. 44). Detta är när forskaren upplever att svaren i intervjuerna känns igen 

och där samma svarsmönster återkommer så att det inte längre känns relevant 

med fler intervjuer då de inte skulle bidra med mer information. Utifrån hänsyn 
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tagen till denna aspekt samt med hänsyn tagen till de begränsade tidsresurser 

som funnits att tillgå för genomförandet av studien, har sju intervjuer valt som 

ett lämpligt antal att genomföra. 

Sju intervjuer har även hållits, vilka i genomsnitt varade cirka 45 minuter. Den 

planerade tidsåtgången för intervjuerna, på cirka en timma, valdes på förhand 

utifrån en vilja att få så pass mycket djup och bredd som möjligt i det ämne 

studien syftade undersöka. 

4.2.2 Semistrukturerad intervjuguide 

Intervjuerna har utgått från en så kallad semistrukturerad intervjuguide, vilken 

går att finna i bilaga A till denna studie. Den semistrukturerade intervjuguiden 

valdes utifrån ett antal fördelar. Övergripande kan man säga att denna form av 

intervjuguide bidrar till en flexibel intervjuprocess (Bryman, 2011, s. 415). 

Intervjuguiden ger nämligen den möjligheten att, utifrån uppställda frågor, 

kunna frångå ordningsföljden av dessa och även utveckla fler frågor längs vägen 

för att därmed kunna följa upp intressanta svar (Bryman, 2011, ss. 415, 206). 

Detta ansåg vi som forskare och intervjuare var av vikt för att skapa ett behagligt 

samtalsklimat där den intervjuade skulle våga samtala mer fritt och öppet om det 

berörda ämnet. Däremot ansågs det ändå vara av vikt med ett visst mått av 

struktur för att inte frångå ämnet och för att kunna jämföra de olika intervjuerna 

med varandra (Bryman, 2011, s. 416) 

Intervjuerna spelades in både via dator och mobiltelefon och sex intervjuer 

genomfördes med två intervjuare närvarande. Då ansvarade den ena för de 

förberedda intervjufrågorna, medan den andra inflikade med fördjupande frågor 

samt antecknade sådana eventuella meningsfulla kroppsspråk eller avbrott som 

kunde vara av betydelse för tolkning av vissa uttalanden. Den sjunde intervjun 

genomfördes av endast en intervjuare där denna skötte samtliga av föregående 

beskrivna uppgifter. 
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4.3 Urval 

Vid val av intervjupersoner har studien utgått från en form av icke-

sannolikhetsurval. Alltså ett urval där syftet inte var att, utifrån den information 

som framförskaffats, generalisera dessa slutsatser till en population (Bryman, 

2011, s. 190) utan istället för att belysa intervjupersonernas perspektiv inom de 

två specifika nattklubbarna. 

Intervjupersonerna har här valts utifrån ett snöbollsurval. Detta innebär att 

kontakt initialt tas med relevanta personer för studiens tema vilka vidare ger 

kontakt till ytterligare relevanta personer som sedan intervjuas (Bryman, 2011, 

ss. 194, 196). Här inleddes alltså först en kontakt med krögarna för de två utvalda 

nattklubbarna studien ämnade undersöka. Dessa personer gav oss då information 

om namn, kontaktuppgift, ålder samt arbetsuppgift på ett antal tänkbara 

respondenter inom deras personalstyrka som vi kunde ta vidare kontakt med.  

För att få bredd i perspektiv från de två nattklubbarna och för att få insikt i 

rolluppdelning kring hantering av narkotikapåverkade personer samt för att se 

hur rollerna möjligtvis kunde likna eller skilja sig åt, gjordes ett urval utifrån de 

personer krögarna gett information om. Här kontaktades och bokades intervjutid 

in med personer med olika könstillhörighet för att få en jämnt fördelad 

könsrepresentation, personer med spridning i ålder (mellan 19–49 år) samt som 

arbetade inom olika områden; vakt, entré, garderob och bar.  

4.4 Analys av empiri 
 
4.4.1 Transkribering 

Det inspelade materialet transkriberades till ett textmaterial så ordagrant som 

möjligt med viss korrigering till skriftspråk. Detta för att det vid senare analys, 

genom meningskoncentrering, skulle underlätta förståelsen av materialet samt 

även för att i analys- och resultatdelen sedan kunna återge det som 

respondenterna sagt genom citeringar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 

56). En fördel med att som forskare både delta vid intervjuerna och genomföra 
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transkriberingen är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att det redan 

vid intervjun påbörjas en tolkningsprocess som i sin tur ger fördjupad förståelse 

för materialet. Detta ger möjlighet att tidigt se kopplingar mellan de olika 

respondenterna. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54) Som beskrivits 

ovan, nedtecknades även sådana möjliga kroppsspråk eller händelser som kunde 

komma att påverka tolkningen av respondenternas uttalanden. Dessa liksom 

även skratt och pauser som tydde på osäkerhet i svar inkluderades och 

nedtecknades i transkriberingen för att bättre i efterhand kunna tolka den 

transkriberade texten. 

 

4.4.2 Meningskoncentrering 

Meningskoncentrering har i denna studie använts för att analysera det 

transkriberade materialet. Denna analysmetod innebär att man drar samman 

intervjupersonernas transkriberade yttranden till kortare formuleringar men där 

huvudinnebörden ändå förblir densamma (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 246). 

På så vis drar man ut kärnan av de uttalanden som gjorts samt minskar 

materielmängden väsentligt utan att förändra innebörden av det från början 

uttalade. Kvale och Brinkmann exemplifierar i ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” en metod av meningskoncentrering vilken har sin grund i 

den fenomenologiska filosofin och där den analysmetoden genomförs i fem steg 

(2014, s. 247). Dessa fem steg har denna analys utgått ifrån och nedan redogörs 

mer exakt hur dessa anammats för att passa denna studie. 

• Första steget var att läsa igenom hela det transkriberade materialet vilket 

bidrog med en känsla för helheten. 

• Sedan fastställdes de naturliga meningsenheterna efter hur de uttryckts 

av intervjupersonerna. Här eftersöktes kärnan i respondenternas separata 

uttalanden om deras upplevelser och erfarenheter, vilka sedan skrevs ut i 

mer koncentrerad form men där innebörden förblev densamma. 
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• Med en känsla för helheten formulerades det i det tredje steget 

dominerande teman som de naturliga meningsenheterna kunde sorteras 

in under. Detta bidrog till att lämpligt teorival för vidare analys 

uppdagades. De teman som framkom gav oss alltså en känsla för vilken 

teori som senare skulle vara lämplig att använda för att analysera 

resultatet. 

• I det fjärde steget ställdes frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens specifika syfte för att frammana den relevanta 

information som fanns i det insamlade materialet. 

• Till sist sammanställdes intervjuernas centrala och icke överflödiga 

teman till en deskriptiv utsaga. 

4.5 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Har vi undersökt det vi sagt att vi ska undersöka? Kan denna studies resultat 

överföras till andra tidpunkter och av andra forskare? Dessa är frågor om 

validitet och reliabilitet. De är vanligast inom kvantitativa studier, men kan 

överföras till kvalitativa studier, dock med andra formuleringar, som exempelvis 

giltighet och tillförlitlighet. (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 295–296) 

Giltighet inom kvalitativ metod behandlar frågan om huruvida de metoder man 

som forskare använder sig av undersöker det som de är avsedda att undersöka, 

samt om det som undersöks speglar det studien syftar till att ta reda på (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296). Giltighet har i denna studie sökt nås genom att 

studiens syfte ständigt tagits i beaktande under varje steg i studieprocessen.  

Tillförlitlighet handlar om frågan om ett resultat kan få samma resultat vid en 

annan tidpunkt eller av andra forskare. Vid intervjuer berör detta frågan om en 

intervjuperson kan komma att förändra sina svar beroende på vem denna blivit 

intervjuad av. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295) Även om vi som forskare är 

medvetna om att samtliga omständigheter, som bl.a. plats för intervju och hur vi 
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som intervjuare beter oss kan komma att påverka respondenternas känsla och 

därmed svar, har vi ändå sökt så neutrala och lika omständigheter som möjligt 

för samtliga respondenter. Exempelvis har platsen varit densamma för samtliga 

intervjuer och vi som intervjuare har sökt ha ett lugnt, trevligt, nyfiket men sansat 

beteende gentemot samtliga. Vi som intervjuare har även sökt att inte påverka 

respondenterna i deras svar genom att undvika ledande frågor. Däremot har det 

inte funnits någon avsikt att varje intervjutillfälle skulle vara så lika som möjligt 

för att sedan kunna generalisera resultatet, d.v.s. överföra resultaten till andra 

personer och platser (Kvale & Brinkman, 2014, s. 310). Snarare har vi sökt skapa 

lika omständigheter för samtliga respondenter för att med så liten påverkan som 

möjligt få insikt i de specifika upplevelserna i den specifika kontexten, även om 

det naturligtvis ändå finnas en möjlighet att liknande resultat skulle kunna 

uppnås i liknande kontexter. 

För att vidare skapa tillförlitlighet för en kvalitativ studie kan man enligt Ahrne 

och Svensson använda sig av transparens (2011, s. 27). Transparens, d.v.s. 

genomskinlighet, innebär att arbetsprocessen och materialet är så pass tydligt 

redogjort att det sedan kan diskuteras och kritiseras (Ahrne & Svensson, 2011, 

s. 27). Detta har vi gjort genom att tydliggöra hela vår arbetsprocess samt skriva 

en diskussion kring denna för att ge läsaren en tydlig bild av hur vi som forskaren 

tänkt och resonerat kring olika metodval. 

4.6 Etiska förhållningssätt 

Etiska frågor och problem är något som måste tas hänsyn till under hela arbetets 

gång och det är något som vi har varit medvetna om eftersom en del frågor har 

varit av känslig natur (Kvale & Brinkman, 2009, s. 78). Denna studie har använt 

sig av olika principer för att säkerställa att arbetet har utförts ”med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och friheter alltid ska beaktas” 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 31). Dessa principer är informerat samtycke, 

konfidentialitet samt konsekvenser. 
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Det informerade samtycket inleddes med en kontakt till ägare eller chefer på 

berörda krogar för att få ett muntligt samtycke att kontakta deras personal som 

tidigare nämnts (Kvale & Brinkman, 2009, s. 85). Personalen som sedan ville 

vara delaktiga i intervjun delgavs via telefon information om studiens syfte samt 

eventuell tidsåtgång. Innan den faktiska intervjun inleddes så upprepades 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt med möjlighet att inte svara, avbryta 

och ångra sitt deltagande samt vilka som kommer att ha tillgång till den färdiga 

studien. Denna information gavs både muntligt och skriftligt och 

intervjupersonen fick skriva under ett samtyckesformulär för godkännande, se 

bilaga B. Intervjupersonerna fick även förfrågan om de ville ta del av det färdiga 

resultatet (Kvale & Brinkman, 2009, s. 87). 

Eftersom ämnet kan upplevas som känsligt så informerades även 

intervjupersonerna om konfidentialitet. Detta innebär att de kommer att skyddas 

genom att vara anonyma och kommer således inte att kunna identifieras i studien. 

I resultat och analys kommer därför respondenterna att benämnas utifrån deras 

yrkestitel samt om nattklubbstillhörighet. Dock kommer inte namnet på 

nattklubben skrivas ut utan istället benämnas som “Nattklubb A” eller 

”Nattklubb B”. Vid fler respondenter med samma yrkestitel och 

nattklubbstillhörighet, kommer dessa att benämnas med även en siffra. 

Konsekvenser av studien för intervjupersonerna har det funnits en medvetenhet 

om under hela arbetet. Den halvstrukturerade formen av intervjuer har skapat 

möjligheter att få personerna att berätta mer men samtidigt kan det ge 

konsekvenser för personerna som att de senare kanske ångrar att de delgett oss 

den specifika informationen (Kvale & Brinkman, 2009, s. 90). Dock så har detta 

motverkats genom att alla fått information om våra kontaktuppgifter så att de 

kunnat höra av sig till oss om denna känsla inträffat. Detta har dock inte skett. 
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4.7 Metoddiskussion 

Vid val av tillvägagångssätt för denna studie har vi som genomfört studien ansett 

att det viktigaste har varit att använda sådana metoder vi ansett kunna hjälpa oss 

att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Då studien syfte och 

frågeställningar önskat belysa personalens uppfattning, har valet av en 

fenomenologisk ansats samt semistrukturerade intervjuer med personalen för att 

få insikt i detta, känts helt rätt. En mer objektiv och positivistisk infallsvinkel 

skulle visserligen också kunnat ha använts för att söka svar på studiens syfte och 

frågeställningar, exempelvis genom att utföra en enkätundersökning. Detta hade 

kunnat ge möjlighet till insikt i betydligt fler respondenters perspektiv och gett 

en möjlighet till generalisering av resultatet. Det metodologiska val som nu 

gjorts kan inte anses visa på ett resultat som visar på något utanför dessa 

specifika kontexter, de två nattklubbarna. Dock ansåg vi som forskare att mer 

djupgående svar och bakomliggande faktorer som semistrukturerade intervjuer 

kan bidra till, ger sådan ökad förståelse för personalens uppfattning på ett vis vi 

ansåg vara av värde. Därmed var inte en enkätundersökning aktuell eftersom det 

med en sådan typ av insamlingsmetod hade lett till en svårighet i att fånga dessa 

mer djupgående aspekter. 

Ett ytterligare metodval som diskuterades innan utförandet av studien påbörjades 

var observationer som alternativt komplement till intervjuerna. En sådan metod 

hade visserligen kunnat ge en djupare förståelse för det respondenterna vid 

intervjuerna beskrivit men denna metod valdes bort med hänsyn av att studien 

sökt respondenternas perspektiv och inte forskarens.  

Dock har de metoderna som valts inte genomförts helt utan svårigheter. Till att 

börja med har intervju som metod inneburit behov av en neutral plats för 

intervjutillfällena samt att denna plats skulle vara lika för samtliga respondenter. 

Intervju som metod har vidare inneburit att respondenter behövt ta sig tid för att 

vara med. Platsen löste sig enkelt genom att en lokal för intervjuerna bokades på 

en skola. Dock fick några av de inbokade intervjutillfällena ställas in då 
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intervjupersonerna fick förhinder. Detta löste sig dock genom senareläggning av 

intervjutid för de som kunde. En person som varit tillkallad för intervju kunde 

dock inte boka om sin intervjutid, vilket för oss innebar att vi tog kontakt med 

en annan möjlig respondent som vi då istället intervjuade. 

Det abduktiva arbetssättet som valdes, att använda teori för att rikta 

empiriinsamlingen men sedan låta empirin styra vilka teorier som sedan skulle 

användas för dess analys (Svensson, 2014, s. 193), har inneburit vissa 

svårigheter. Innan de semistrukturerade intervjuerna genomfördes utgick vi från 

teori för att i intervjuguiden kunna rikta frågor. Dock öppnade den 

semistrukturerade formen av intervjuguide upp för andra frågor som man på 

förhand inte kunde koppla till någon specifik teori. Den semistrukturerade 

intervjuguiden bidrog på så vis till en stor mängd ganska spretiga data som sedan 

skulle sorteras och struktureras vilket vi därefter skulle finna lämplig teori till att 

analysera genom. Detta bidrog till att vi som forskare här var tvungna att ha god 

kännedom om en stor mängd teorier för att på så vis finna den bäst lämpade för 

analys av materialet. 

Ytterligare en problematik med att ha en semistrukturerad intervjuguide var att 

mycket data fick sorteras bort och sådan information som hade kunnat vara 

intressant att lyfta fick sättas åt sidan då det var irrelevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Dock lyckades vi få sådana målande och djupgående svar samt 

en känsla av att kunna sätta oss in i respondenternas perspektiv vilket var 

avsikten med den semistrukturerade intervjuguiden. 

Genom att hela tiden under analys och redogörelse av resultat, reflektera tillbaka 

på studiens syfte och frågeställningar har vi som forskare här sett till att inte 

komma bort oss i allt det insamlade materialet. I övrigt har analysarbetet med 

hjälp av meningskoncentrering fungerat som planerat och varit ett bra verktyg 

för att dra ut essensen av det uttalade och för att sätta detta i relation till syftet. 
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Mättnad är här svårt att till hundra procent säga att vi åstadkommit. Dock anser 

vi, med hänsyn till studiens omfattning, att det insamlade materialet varit 

tillräckligt för att lyckas besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Men respekt för den konfidentialitet vi utlovat respondenterna och för att inte på 

något vis kunna identifiera dessa, har valet av stad som studiens respondenter 

befunnit sig i utelämnats i uppsatsen. Detta har även vidare bidragit till att vi i 

analysdelen tydligare kunnat återge vilken respondent, utifrån roll, som hävdat 

vad och att sådana eventuellt känsliga svar från respondenterna kunnat 

redovisas. Dock kan denna anonymitet för intervjupersonerna även ses som 

problematiskt eftersom forskaren då skulle kunna använda sig av detta skydd för 

att tolka intervjuerna efter eget intresse (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 88–89). 

Med eftertänksamhet och respekt för respondenterna och deras uttalanden har 

detta tagits hänsyn till under hela studiens gång, genom både transkribering, 

meningskoncentrering, resultat och analys. 

 

5 Resultat och analys 

Detta avsnitt behandlar det resultat studien funnit i relation till dess 

frågeställningar; hur sker personalens tolkning av narkotikapåverkade 

personer, uppfattar personalen dem som en risk, hur de känner inför dessa samt 

hur hanterar de narkotikapåverkade personer på sin arbetsplats. Resultatet 

presenteras i två delar där den första behandlar personalens uppfattning medan 

den senare behandlar deras hantering. 

5.1 Uppfattning 

Denna första del kommer att beröra personalens uppfattning av 

narkotikapåverkade personer utifrån tre teman: tolkning, riskförståelse samt 

känsla. 
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5.1.1 Tolkning 

Vid de intervjuer som genomförts har samtliga respondenter beskrivit sådana 

tecken som de använder sig av för att skapa förståelse för att de står inför en 

narkotikapåverkad person. 

Här kan dock denna mentala registrering av tecken som sker förstås som att det 

sker i två steg. Först skapas en magkänsla av att det är något med en specifik 

persons beteende, som avviker från normen. 

 
Jag tror att det är känslan man får. För även om folk beter sig olika, så beter de 

sig ändå ganska lika och jag ser så många ansikten varje dag. Om de då går ur 

den mallen så blir det lätt “vad har han tagit?”.  

Bartender Nattklubb B 

 

Bartendern på Nattklubb B beskriver här en typ av norm där de som inte passar 

in i denna sticker ut, vilket därmed bidrar till att de drar uppmärksamhet till sig. 

Många av respondenterna berättar här att det är när människor är överdrivet 

positiva eller blir utåtagerande, upprörda, lättirriterade, sura, aggressiva, stirriga 

eller agerar instabilt som de får en indikation på att dessa personer kan vara en 

risk som kan utsätta andra för skada. Ofta registreras sådana beteenden som på 

något vis anses störande som exempelvis när människor... 

 
Jävlas med andra gäster eller uppehåller oss vakter.  

Vakt 2 Nattklubb B 

   

Men även utmärkande lugnt eller segt beteende registreras, även om dessa 

beteenden inte anses lika riskfyllda. Men när en uppfattning skapats av att något 

är ”fel” med en person fortsätter personalen i ett andra steg att vidare granska 

personen för att skapa förståelse för vad som faktiskt sker och vad som är fallet 

med den person de har framför sig. Liksom bartendern från Nattklubb B 

beskriver, tittar hen “... vidare på resten”, i behov av att finna mer konkreta 

fysiska tecken, för att söka skapa förståelse efter det att något med en viss person 

känts annorlunda eller avvikande. 
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Vid misstanke om narkotikabruk söker respondenterna efter sådana tecken som 

anses kännetecknas av att gästerna tagit antingen cannabis eller 

centralstimulerande medel. Medan respondenterna beskriver att de som brukar 

cannabis kännetecknas av att personen, i kombination med ett långsamt och slött 

agerande, har röda ögon och utvidgade pupiller som inte reagerar då de utsätts 

för ljus, så används kännetecken för personer som tagit centralstimulerande 

medel av andra saker.  

 
Det blir som en lista jag har, där jag tittar från topp till tå, hur ser ögonen ut? 

Men jag kollar mest på yviga rörelser för det är lättast att se. För man får lite 

spasmer i händerna när du går på kokain till exempel.  

Vakt Nattklubb A 

 

Det är ju det här klassiska, det är käkar, pupiller, fingrar och sånt där.  

Vakt 2 Nattklubb B 

 

Flera beskriver även tecken som att folk ofta slickar sig om läpparna för att de 

är torra i munnen eller att folk kallsvettas. De tecken på beteenden samt mer 

konkreta kroppsliga tecken som här söks av personalen, vid känsla av att något 

inte är som det ska, kan förstås genom det som Weick beskriver som ledtrådar. 

För att människan ska kunna skapa mening i en situation söker de sådana enkla 

och bekanta strukturer som kan få hen att utveckla en större känsla för vad som 

händer (Weick, 1995, s. 50). Likt beskrivet ovan använder sig flera av 

respondenterna först av ledtrådar genom att de ser vad som avviker i situationen 

medan de sedan, för att få förståelse för vad exakt som är fel, använder sig av 

mer konkreta fysiska tecken. Detta innebär dock att det som så kallat avviker 

eller sticker ut, inte kan förstås utanför sitt sammanhang. Kontexten blir här 

därför av stor betydelse. Liksom Weick beskriver skulle en ledtråd utan kontext 

nämligen inneha multipel mening och därmed inte kunna förstås då den inte 

skulle kunna förankras eller mätas mot något (1995, s. 52). Som citatet från 

bartender på Nattklubb B ger uttryck för, finns det en mall, en norm, för vad som 

anses vara normalt. När människor kliver utanför denna blir de därför objekt för 
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uppmärksamhet. De mäts alltså mot resterande gäster, vilka uppfattas som 

normala i det specifika sammanhanget. 

 
5.1.2 Förståelse 

Med hjälp av Walls teori om riskförståelse har vi funnit att platsanknytning kan 

användas för att beskriva varför de narkotikapåverkade personerna 

uppmärksammas av personalen (2010, s. 12). Dock kan vi även se att Weicks 

teori om en retrospektiv process spelar in (1995, s. 29). 

Att se tillbaka på tidigare händelser för att förstå den situationen man står inför 

är det som Weick beskriver som en retrospektiv process (1995, s. 29). Här skapar 

erfarenhet en sådan referensram som sedan kan bidra till att snabbare förstå en 

viss situation. Här blir vilken kunskap personalen genererat genom hur länge de 

arbetat i branschen, vilken yrkesroll de har, vad de upplevt i sitt privatliv, vilka 

relevanta utbildningar de gått samt erfarenhet från andra arbeten av vikt för att 

förstå personalens förståelse. 

Bland respondenterna var det vakterna som gav uttryck för att de var de personer 

på arbetsplatsen som med störst säkerhet kunde konstatera om någon tagit någon 

narkotika, vilket även de övriga respondenterna instämde i. Detta eftersom de 

fått sådan specifik kunskap genom grundläggande ordningsvaktutbildning samt 

fortutbildning. Men framför allt eftersom de ansåg sig ha erfarenhet av att behövt 

hantera denna typ av personer många gånger under sitt yrkesliv. Vakt 2 på 

Nattklubb B beskriver erfarenhetens vikt även i relation till andra vakter. När 

nya vakter inte sitter på samma erfarenhet anförtror de sig till de som har. 

 
Inte för att spänna bröstbågen men de nya vakterna som finns dom kommer 

ju fram, tack och lov, och då känner jag ändå det att de tyr sig till en ändå 

och frågar om råd. Det kanske är att de känner att man har erfarenhet.  

Vakt 2 Nattklubb B 

 
Detta kan vi förstå likt beskrivet ovan, genom Weicks retrospektiva process 

(1995, s. 29). Med mer erfarenheter, oavsett var erfarenheterna kommit från, ger 
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de respondenterna en sådan referensram som de sedan retrospektivt kan se 

tillbaka på för att skapa förståelse i situationen. 

Men även kontexten spelar roll för en människas riskförståelse. Wall (2010) 

menar nämligen att risker är platsbundna och hur en person förstår en risk 

relaterar till vilken platsanknytning hen har. (Wall, 2010, ss. 8, 12) 

Det yttre förhållandet, vilket Wall beskriver påverkar människors 

riskuppfattning (2010, s. 12), är här nattklubben där väggarna som omger den 

skiljer den från omvärlden. Musik, alkohol, dov belysning, mycket folk, blir 

samtliga till sådana faktorer som bidrar till den specifika kontexten. Liksom flera 

av respondenterna uttryckt så förändras synen på om man vill ingripa och hantera 

en person som uppenbart brukar narkotika, beroende på om hen befinner sig i 

sin arbetsmiljö eller i offentlig miljö. I arbetsmiljö uppfattas en person som 

brukar eller misstänks ha brukat narkotika som en risk, där denne kan utsätta 

gäster eller personal för skada. Men om en person som brukar narkotika istället 

blir sedd utanför arbetsplatsen, så väljer respondenterna hellre att undvika 

konfrontation med dem. Respondenterna beskriver nedan deras val av agerande 

när de sett narkotikabrukande personer utanför nattklubbskontexten. 

 
Jag var inte med så mycket när han var hög. Det var mer ”dom rullar på”, ”då 

drar jag nog”.  

Vakt Nattklubb A 

 
Man kände som en svag lukt av skiten. Och då satt vi på uteserveringen. DÅ 

gjorde jag ju ingenting… man kanske skulle ha sagt någonting.  

Bartender Nattklubb B 

 
Om jag har hamnat på någon fest någon gång och folk har ju rökt på men jag 

har valt att gå därifrån för jag tycker inte att det här är någonting som jag vill 

ha med att göra liksom.  

Entrépersonal Nattklubb B 

 
De yttre förhållanden en person omges utav kan vi här se spela in (Wall, 2010, 

s. 12). Den fysiska omgivningen (det yttre förhållandet) beskriver hur en persons 
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syn på en situation förändras beroende på vart hen befinner sig samt vilken 

relation hen har där och då till denna omgivning (Wall, 2010, s. 12). När 

respondenterna inte befinner sig i sin arbetsmiljö blir de frånkopplade sådana 

krav, lagar och regler som påverkar hur de måste agera i sin arbetsmiljö. Roll 

och ansvarskänsla förändras därmed beroende på vart de befinner sig. 

 
5.1.3 Känslor 

Hur känner då personalen inför narkotikapåverkade personer som befinner sig i 

deras arbetsmiljö? Samtliga respondenter har uttryckt att de ser 

narkotikapåverkade personer som en risk som kan utsätta respondenterna själva, 

gäster och kollegor för fara, vilket skapar en känsla av oro och obehag för 

personalen. Detta menar de har sin grund i att denna typ av personer, specifikt 

narkotikapåverkade personer som använt sig av centralstimulerande medel som 

exempelvis amfetamin eller kokain, beter sig oberäkneligt. 

 
Det är så mycket som händer på så kort tid med de här personerna.  

Bartender Nattklubb B 

 
Dom är oberäkneliga. Man har inte en aning om vad en sådan människa kan ta 

sig till. För det kan räcka med att du står i kön och råkar stöta till personen, det 

kan ju skena redan där. Dom har ju ingen kontroll. Det är ett väldigt stort 

orosmoment!  

Vakt 1 Nattklubb B 

 
Genom Weicks beskrivning om avbrott i meningsskapandets ständigt pågående 

process (1995, s. 45–46), kan vi till viss del få förståelse för de känslor 

respondenterna här uttrycker. Liksom beskrivet i teoridelen finns det i 

meningsskapandets ständiga flöde en förväntan av möjliga utfall av de 

situationer man befinner sig i. Men när någonting händer, någonting oväntat eller 

ovanligt som inte ingår i denna förväntan uppkommer känslor. (Weick, 1995, ss. 

45–46). I och med att en omställning i de påverkade personernas beteende sker 

så snabbt, avbryts därmed personalens förväntan och situationen blir snabbt en 

annan som de inte varit beredda på. 
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För att vidare få förståelse för den obehagskänsla personalen känner inför dessa 

personer samt deras inställning av att de är en risk, så kan vi återigen vända oss 

till Weicks retrospektiva element (1995, s. 29). Många av de respondenter som 

intervjuats har berättat om situationer de varit med om med narkotikapåverkade 

personer som varit hotfulla. 

 
Jag såg hur han flippade på en annan kollega och slog sönder en spegel så jag 

stod på spänn och beredd med knuten näve.  

Bartender Nattklubb B 

 

Han var väldigt obehaglig för han började sträcka in armarna innanför 

bardisken och försökte ta tag i mig.  

Bartender Nattklubb A 

 

På jobbet har jag blivit hotad. “Jag ska plocka dig efteråt” osv.  

Vakt Nattklubb A 

 

Man tror ju inte att det ska drabba en själv bara för att man jobbar utan det är 

något man fått lära sig allt eftersom att folk ger sig på en.  

Bartender Nattklubb A 

 

De erfarenheter personalen här beskriver, deras erfarenhet av att 

narkotikapåverkade personer snabbt kan bli hotfulla, utåtagerande och 

aggressiva, kan också ses ligga till grund för denna känsla av obehag de upplever 

och personalens riskuppfattning. Personalen använder sig här av den 

retrospektiva processen när de talar om dessa personer. Riskuppfattningen, 

känslan av att dessa personer är en risk, medförs av att dessa respondenter erfarit 

sådana händelser som “spårat ur”. Riskförståelsen är dock en annan för de som 

inte varit med om någon sådan tidigare upplevelse. 

 

Än så länge så har jag inte råkat ut för något jätteallvarligt. Så än så länge 

känner jag mig ganska trygg.  

Entrévärd Nattklubb B 
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5.2 Hantering 

Denna del kommer att behandla hur personalen hanterar narkotikapåverkade 

personer idag på sin arbetsplats. Detta kommer redovisas utifrån fyra teman; 

förebyggande arbete, under pågående händelse, skillnader i hantering samt 

gemensamma åsikter av problematik för sin hantering. 

5.2.1 Förebyggande arbete 

För att personalen ska kunna hantera om narkotikapåverkade personer befinner 

sig i deras arbetsmiljö så krävs det ett förebyggande arbete. Det som flera 

poängterar är hur viktigt det varit för dem att ha gått utbildningen Ansvarsfull 

Alkoholhantering (Folkhälsomyndigheten, 2014). Genom denna utbildning har 

de fått kunskap om att det är vanligt förekommande att narkotika finns i 

nattklubbsmiljö samt att de där lärt sig identifiera sådana kroppsliga tecken och 

beteenden som är vanliga hos narkotikapåverkade personer.  

 
Sen jag gick utbildningen lägger jag märke till det ännu mer, det är ju väldigt 

vanligt.  

Bartender Nattklubb A 

 
Något som personalen även uttrycker är att det, efter att nattklubben blivit 

certifierad av Krogar mot Knark, har skett förändringar i den fysiska miljön i 

nattklubben, d.v.s. det yttre förhållandet som redogjorts för ovan (Wall, 2010, s 

12). Exempelvis har flyttbara takplattor och toalettlock tagits bort på toaletter 

samt andra släta ytor på övriga ställen. Det har även satts upp skyltar vid 

ingångar som markerar att de tagit ställning mot narkotika. Detta har lett till att 

användande och försäljning av narkotika har försvårats i dessa utrymmen. 

5.2.2 Under pågående händelse 

När personalen väl uppfattat en narkotikapåverkad individ som antingen ett 

problem eller någon som kan ställa till med problem så används signaler 

personalen emellan för att uppmärksamma situationen. Dessa signaler kan vara 

både rent verbala eller att genom kroppsspråk signalera att det är något på gång. 
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Nattklubbspersonalen använder sig främst av verbala signaler för att påkalla 

vakternas uppmärksamhet för att få hjälp i hanteringen genom att ropa, använda 

sig av radio eller be en kollega om hjälp.  

 
Jag har en radio i baren så jag ropar på vakterna med den.  

Bartender Nattklubb A 

 
Oftast är jag inte ensam så jag kan be en kollega hämta vakten.  

Entrévärd Nattklubb B  

 

Som beskrivet i avsnittet om personalens uppfattning så ser i stort sett alla som 

arbetar i denna kontext narkotikapåverkade personer som en risk och ett 

orosmoment. Detta för att dessa kan vända i humöret på ett ögonblick vilket 

skapar en obehagskänsla och en känsla av osäkerhet. Denna oroskänsla 

motverkades delvis genom att dra nytta av erfarenheter både inom och utanför 

nattklubbskontexten samt även utbildning. Under intervjuerna framgick det dock 

tydligt att vakterna på Nattklubb B även hade en ansvarskänsla för att hantera 

situationerna vilken bidrog till att skapa trygghet både för personalen på plats 

samt gästerna. Att det låg på deras ansvar att hantera narkotikapåverkade 

personer var även något de meddelade övrig personal på plats. 

 
Jag tycker definitivt att det är vi, ordningsvakters ansvar. Det är vi som ska ta 

det, den övriga personalen, från diskplock till bartenders och servering och 

garderoben och det, dom ska inte behöva ta i det här.  

Vakt 1 Nattklubb B 

 
Vakterna vill att dom ska ta det och inte vi. Dom är jävligt duktiga på att ta det 

individuellt med oss hur vi ska göra.  

Bartender Nattklubb B 

 

När vakterna sedan tagit ut den misstänkt påverkade från lokalen, pratar de med 

personen medan de samtidigt söker efter sådana fysiska eller beteendetecken 

som redogjorts för i föregående del.  



39 
 

Under denna kommunikation med den misstänkt påverkade använder vakterna 

sig av signaler i kroppsspråket för att kommunicera dem emellan. När de 

hanterar personen i fråga har de även färdiga positioner vid hanteringen. Detta 

skapar en gemensam förståelse för vad och hur både de själva ska agera samt 

övriga vakter på plats:  

 
Det räcker med att jag och min kollega får ögonkontakt och att jag nickar när 

jag står med en misstänkt påverkad person. Då förstår ju hen på en gång att hen 

ska gå och ringa polisen.  

Vakt 1 Nattklubb B 

 

Vi har färdiga roller som vi träder in i situationen, detta är något vi bara vet 

och framför allt om vi jobbar bra tillsammans.  

Vakt Nattklubb A 

 

Denna interaktion mellan personalen handlar då om det sociala handlandet som 

tidigare redogjorts för i teoriavsnittet. För att förtydliga det sociala handlandet i 

den symboliska interaktionen (Ritzer, 2009, s. 304) så innebär det i denna 

kontext att bartenders, garderobspersonal eller entrévärdar på olika verbala sätt 

söker få kontakt med vakterna, antingen genom att fråga en annan kollega, ropa 

i radio eller ropar ut för att få hjälp. Detta görs samtidigt som de uppehåller den 

narkotikapåverkade individen genom att prata lugnt. Att de själva behåller lugnet 

anser personalen är av vikt för att inte få situationen att eskalera, både för sin 

egen säkerhets skull men även andras, som gäster och kollegor. Detta visar även 

på hur personalen i hanteringen lever efter ett ömsesidigt beroende, en så kallad 

symbios som Wall beskriver (2010). Det är ett ömsesidigt beroende både för att 

vakterna behöver få information om att narkotikapåverkade personer finns inne 

på nattklubben men även för att den övriga personalen är beroende av varandras 

och vakternas samspel för att kunna hantera dessa personer och helst innan en 

våldsam situation uppstår (Wall, 2010, s. 12).  
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5.2.3 Skillnad i hantering 

När personalen har skapat sig en uppfattning genom tolkning och förståelse så 

visade den insamlade empirin att det fanns en skillnad mellan Nattklubb A och 

B i hanteringen av narkotikapåverkade personer. Det visade sig att personalen 

på Nattklubb A ansåg att det var så pass vanligt förekommande med 

narkotikapåverkade personer att de såg det som nästintill omöjligt att undvika 

deras närvaro på arbetsplatsen. Genom att ha den uppfattningen kan vi här se det 

som Weick (1995) benämner som antagande (Weick, 1995, s. 30–31, 

37).  Eftersom personalen tror att det inte hjälper att agera så agerar de inte heller, 

d.v.s. det görs ett antagande vilket självuppfyller deras egen 

verklighetsuppfattning. Antagandet leder enligt Weick (1995, s. 31) till möjliga 

begränsningar, vilket vi här kan se eftersom personalen inte agerar då de anser 

att det är normalt att ha narkotikapåverkade personer i deras arbetsmiljö. Att se 

det som en normal del i sitt arbete innebar i det här fallet att de valde att antingen 

skjuta upp eller avvakta i sin hantering tills en person uppfattades som ett 

störmoment.  

Vi fattar att dom är höga... Det är så vanligt, jag är så van vid det så jag brukar 

inte tänka på det om det inte är som sagt, stök.  

Vakt Nattklubb A 

Dom som är lugna och sega låter jag vara, har du kommit så jävla långt, ja du 

har ju kommit ändå hit så då får du ju nästan vara kvar.  

Garderobspersonal Nattklubb A 

Denna uppfattning om vem som kan bli ett störmoment skiljer sig åt beroende 

på vad det är för narkotika som tagits. I dessa citat ovan på Nattklubb A så 

handlar det om cannabis, d.v.s. hasch och marijuana som har en dämpande 

effekt. Valet att inte hantera personer som misstänks tagit dämpande droger är 

dock något vi kan se behandlas helt annorlunda på Nattklubb B. Där har de 

istället en strikt nolltolerans, både mot gäster och personalen, oavsett vilken 

narkotika det handlar om. 
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Det gäller verkligen att sätta ribban högt, vi accepterar inte det här,  

ni är inte välkomna hos oss.  

Vakt 1 Nattklubb B 

Det är nolltolerans, både från krögare och vaktbolag.  

Vakt 1 Nattklubb B 

Jag är så här, stenhård, jag tycker inte om det och vill inte ha nåt med det att 

göra.  

Entrévärd Nattklubb B  

Utöver en strikt nolltolerans gentemot gästerna uttrycker Vakt 2 på Nattklubb B 

samma nolltolerans men även riktat mot personal. Han beskriver att både 

krögaren och vaktbolaget har en strikt policy mot narkotika personalmässigt.  

Vid intervju med personalen på Nattklubb A fick vi uppfattningen av att 

ledningen inte har samma strikta inställning att aktivt förebygga och hantera 

detta problem som Nattklubb B. Här kan vi se att platsen spelar roll för 

personalens riskförståelse. Wall menar nämligen att det är den sociala 

interaktionen på den specifika platsen som har betydelse för hur individer 

förhåller sig till varandra (2010, s. 12). Beroende på var personalen arbetar, på 

Nattklubb A eller Nattklubb B, förstår och hanterar personalen därför de 

narkotikapåverkade personerna på olika sätt.  

Platsens inverkan på personalens riskförståelse kan vi vidare få en fördjupad 

förståelse för genom att titta på två av Walls perspektiv som berör 

värdegemenskap och social tillhörighet (2010, s. 12). Den strikta nolltoleransen 

på Nattklubb B bidrar till att skapa en värdegemenskap som de har att förhålla 

sig till. Detta bidrar till att alla, oavsett vilken roll de har på nattklubben, har en 

gemensam syn på att dessa påverkade individer inte ska befinna sig där. 

Värdegemenskapen blir förstärkt av att personalen även har en stark social 

tillhörighet. De känner alla en vi-känsla tack vare att de arbetar intensivt 

tillsammans även om graden av gemenskap kan variera. En person på Nattklubb 
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B nämner att det kan variera i hur mycket de arbetar ihop men att alla är en del 

av gänget.   

Även om Nattklubb A inte har samma strikta policy för att aktivt förebygga och 

hantera detta problem så beskriver personalen ändå samma känsla av en social 

tillhörighet kollegor emellan.  Flera av respondenter trycker här på att det varit 

lätt att komma in i gänget och att de har en bra sammanhållning kollegorna 

emellan. Detta leder till att det ändå finns en viss förmåga till hantering.  

Jag tycker vi har jäkligt roligt ihop. Alltså jag trodde inte att man skulle komma 

in så bra och ha så trevliga kollegor!  

Garderobspersonal Nattklubb A 

Vi får uppbackning av vakterna… Det känns tryggt. 

Bartender Nattklubb A 

Det som ligger till grund för att personalen på båda dessa nattklubbar känner 

denna gemenskaps, kan förklaras av det som Wall beskriver som ömsesidigt 

beroende (2010, s. 12). Oavsett om det handlar om narkotikarelaterade problem 

eller andra problem som kan uppstå i nattklubb-miljön så trycker samtliga 

respondenter på att det är av vikt att det finns ett fungerande samspel mellan all 

personal. Även om det kan finnas vissa skillnader i vilken inställning de har till 

narkotikapåverkade personer så delar de i stort sett allihop samma syn att de inte 

vill ha narkotika i sitt liv. Dock menar de att det till viss del ändå är oundvikligt 

eftersom det alltid kommer att finnas i nattklubb-miljön. 

Det är en ganska farlig arbetsplats egentligen.  

Bartender Nattklubb B 

5.2.4 Gemensamma åsikter av problematik för sin hantering 

En åsikt som vakt 2 på Nattklubb B samt en vakt på Nattklubb A uttryckt är att 

eftersom staden är relativt liten, så finns det en känsla av att alla känner alla. 

Detta bidrar till att de inte aktivt vågar jaga eller vara för nitiska i sin hantering 

av individer som brukar narkotika eller langar då de vill skydda både sig själva, 
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sin familj, sina vänner eller andra anhöriga som annars skulle kunna komma att 

råka ut för våld eller hot om våld. Walls teori om ömsesidigt beroende kan vi här 

se ligga till grund för denna känsla liksom ytterligare en åsikt som delas 

nattklubbarna emellan (2010, s. 12). Samtlig personal uttrycker nämligen en 

stark vilja av att arbeta mer aktivt mot narkotika i nattklubbsmiljö än vad som 

görs idag. Detta för att de alla känner ett ansvar i hanteringen av detta problem. 

Dock menar de på att det finns brister i engagemang och återkoppling från 

framför allt kommun och polis vilka de anser är viktiga aktörer i arbete mot 

narkotikan. Denna brist i det ömsesidiga beroendet, denna brist på symbios, 

menar de måste stärkas för att personalen både ska kunna men också våga arbeta 

mer aktivt mot narkotika.  

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt ämnar vi behandla en diskussion över det resultat studien kommit 

fram till. Först kommer här redogöras för en kort sammanfattning av studiens 

resultat i relation till dess syfte. Detta kommer följas av reflektion kring teorival 

för att sedan diskutera resultatet i relation till tidigare forskning inom 

studieområdet. Avsnittet avslutas med resultatets samhällsrelevans samt förslag 

på vidare forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med denna studie har varit att få insikt i nattklubbspersonalens perspektiv 

gällande deras situation i relation till narkotikapåverkade personer på deras 

arbetsplats. Genom att intervjua front-personal på två krogar i en mellanstor stad 

i Sverige har studien nått sådana djupa och mer ingående beskrivningar om 

studiens syfte. Studien har nått svar på att personalen på dessa krogar uppfattar 

narkotikapåverkade personer som en risk som kan utsätta dem och andra för 

möjlig skada och där denna riskförståelse grundar sig på framför allt två faktorer, 

plats och erfarenhet. Studien har även nått svar på att personalen känner oro och 
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obehag inför narkotikapåverkade personer, att de använder tecken för att förstå 

vem som är narkotikapåverkad samt att de använder verbala och ickeverbala 

signaler personalen emellan som strategi vid hantering av dessa personer när de 

befinner sig på deras arbetsplats. Studien har vidare fått insikt i personalens 

förebyggande arbete och hur faktorer som utbildning av personal, engagerade 

ledare/krögare, en strikt policy mot narkotika samt ett stöd från externa aktörer 

anses vara av vikt för att kunna och våga arbeta så att narkotikapåverkade 

personer inte når in i på deras arbetsplats. 

6.2 Reflektion kring teori 

Eftersom studien använt ett abduktivt arbetssätt har vi valt sådana teorier samt 

delar av teorier som en verktygslåda för att kunnat skapa en djupare förståelse 

för respondenternas svar. Även om både Erika Walls (2010) och Karl Weicks 

(1995) teorier har fler element och perspektiv än de som vi redogjort för, har 

detta varit ett aktivt val att utelämna. Eftersom platsen enligt resultatet tydligt 

utgjorde en skillnad för personalens riskförståelse blev Walls platsanknytning 

(2010, s. 12) ett relevant verktyg som kunde användas för att beskriva denna 

skillnad. Weicks elementen bidrog istället till förståelse kring tolkning, känslor 

och erfarenheter. Ett problem har dock varit att elementen och perspektiven i 

mångt och mycket gått in i varandra. Här har vi i redogörelse av analys av 

resultatet därför valt att endast redogöra för analys genom de element som varit 

mest framträdande. Detta för att analysen av resultatet skulle bli tydligt både för 

oss själva men även för läsaren.  

6.3 Resultat i relation till tidigare forskning 

Resultatet har lyckats visa på sådana likheter och skillnader i uppfattning och 

hantering både kollegor emellan men även mellan nattklubbarna. Även om 

studien inte har i syfte att generalisera personalens berättelser utanför dessa två 

specifika nattklubbskontexter kan vi ändå se att många uppfattningar och tankar 

om hantering även delas av människor utanför denna specifika kontext. 
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När det kommer till uppfattning, har tidigare forskning visat på att en 

normalisering skett kring synen på narkotikaanvändande i nattklubbs-miljö och 

att det finns en förväntan att människor där kommer att använda 

narkotikasubstanser (Sanders, 2005, s. 245; Gripenberg, Wallin, & Andréasson, 

2007, s. 1883). Även om respondenterna gett uttryck för en önskan av en 

narkotikafri arbetsmiljö för både sin egen och andras, kollegor och gästers skull, 

ger samtliga respondenter ändå uttryck för att narkotika är så pass vanligt 

förekommande att det ändå uppfattas som en normal del av deras arbetsvardag. 

Dock skiljer sig inställningen hos majoriteten av personalen som intervjuats från 

det som tidigare forskning visat när det kommer till synen på narkotika. Här visar 

forskning på att inställningen till narkotika blivit allt mer liberaliserad inte bara 

hos gäster utan även personal (Gripenberg et al., 2007, s. 1883; Sanders, 2005, 

s. 245). Denna inställning, att ha en mer liberal syn på narkotikabruk, är det 

endast av en av respondenterna som instämmer i, medan samtliga andra istället 

gett uttryck för att ha en strikt nolltolerans gentemot detta. Här måste dock 

tilläggas att respondenterna inte kan anses representera andra än sig själva eller 

för den delen neka att en mer liberal syn finns generellt i Sverige. Dock ger de 

ändå en indikation på att den mer liberala synen på narkotikaanvändande inte 

tvunget måste stämma ibland personal i alla nattklubbskontexter. 

När det kommer till förebyggande åtgärder har samtliga respondenter uttryckt 

värde i sådan utbildning de genomgått vilket bidragit med kunskap kring 

beteenden och kännetecken hos narkotikapåverkade personer. Detta menar även 

tidigare forskning är av vikt för att lyckas i det förebyggande arbetet (Norrgård, 

et al., 2014, s. 2; Gripenberg et al., 2007, s. 1891). Respondenterna har berättat 

att med sådan kunskap i ryggen är de bättre lämpade för att identifiera och sedan 

hantera situationen. Dock har två av vakterna på respektive nattklubb vidare 

delgett att deras erfarenhet även bidragit med en rädsla för att hantera 

narkotikapåverkade personer. Deras berättelser om hur de därmed väljer att 

hantera dessa stämmer även här med det som Gripenberg et al. visat på i sin 
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forskning, nämligen att en ökad medvetenhet kring narkotikapåverkade 

personers beteenden och fysiologiska tecken kan användas som indikatorer på 

att man står inför en riskfylld situation (2007, s. 1891). 

En svensk studie har visat på att samtliga aktörer, nattklubb, polis och kommun 

måste bidra med resurser och engagemang då detta är helt beroende för att 

nattklubben ska lyckas i sin hantering (Norrgård, et al., 2014, s. 2). Detta tar 

många av respondenterna även upp. Även om respondenterna på Nattklubb B 

uttrycker ett större krav på sig att hantera situationen än Nattklubb A, belyser 

respondenterna på båda nattklubbarna vikten av att problemet med narkotika inte 

endast bör stävjas av nattklubbens personal. Även om respondenterna ansett att 

inträde i nätverket Krogar mot Knark för nattklubbarna visat på ett 

ställningstagande mot narkotika saknar de ändå ett större ansvarstagande från 

externa samhällsaktörer för att våga och kunna hantera problemet med 

narkotikan på allvar. 

6.4 Samhällsrelevans 

Utöver sådana aspekter som tidigare forskning visat på så har denna studie även 

kunnat visa på sådana känslor som oro, obehag och en känsla av att vara utsatt 

för risk när personalen på dessa två nattklubbar befinner sig i situationer med 

narkotikapåverkade personer. Eftersom narkotika är ett samhällsproblem som är 

så pass vanligt förekommande i nattklubbs-miljö är det av relevans att 

personalens perspektiv här lyfts. Resultatet ger en fingervisning om att 

riskförståelsen och känslor tillsammans med nattklubbens policy spelar roll till 

vilken grad narkotikapåverkade personer hanteras. Genom att rikta mer 

uppmärksamhet gentemot sådana aspekter kan förhoppningsvis en bättre 

hantering ske vilket i sådant fall skulle kunna komma att både stävja 

narkotikabruket i samhället men också bidra med, för personal, en tryggare 

arbetsmiljö. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna insikt hade det dock vidare varit intressant att ta forskningen till 

en mer nationell nivå för att se om det finns liknande känslor bland 

nattklubbspersonal i fler kontexter. Vidare hade hur krögarna ser på 

narkotikapåverkade personer i krogmiljö, hur de anser att de ska hanteras, vilka 

risker de anser sig stå inför samt vilken inblick ledningen har i personalens 

känslor och uppfattning, även vidare varit intressant att få mer kunskap och insikt 

i. 

Något som tidigare forskning även tar upp är tendensen att narkotikabrukande 

personer flyttar sig från nattklubbar som har ett stort engagemang i att arbeta 

förebyggande, till andra nattklubbar istället (Miller, Byrnes, Branner, Voas, & 

Johnson, 2013, s. 641; Byrnes, Miller, Johnsson, & Voas, 2014, s. 1879, 1881, 

1884). Även om resultatet från våra respondenter visar på att problemet med 

narkotika hanteras olika och mer strikt på den ena nattklubben i jämförelse med 

den andra, så är detta något som endast kan bekräftas genom vidare forskning. 

Dock är detta ändå något som reflekterats över och som även hade varit 

intressant att undersöka vidare. 

 
 

7 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att få insikt i nattklubbspersonalens perspektiv 

gällande deras situation i relation till narkotikapåverkade personer på deras 

arbetsplats. 

 
Personalen uppfattar narkotikapåverkade personer genom tolkning, 

riskförståelse och känsla. När de skapat sig en uppfattning såg vi att hanteringen 

delades in i vilket förebyggande arbete som krävdes för att kunna hantera dessa 

situationer, hur de hanterade situationer med narkotikapåverkade personer under 

pågående händelse, vilka skillnader det fanns i hantering mellan de båda 
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nattklubbarna samt även vilka gemensamma åsikter det fanns gällande 

problematik för sin hantering. 

 

De slutsatser vi här kan dra är att narkotikapåverkade personer för personalen i 

dessa två nattklubbskontexter ses som ett vanligt förekommande problem. Ett 

problem då de kan komma att utsätta andra gäster, personalen själva men även 

personalens anhöriga för skada. Dock är detta ett problem som inte kan rådas bot 

på genom personalens egen inställning och inte heller endast genom krögaren 

och ledningens ställningstaganden. Medverkande i nätverket Krogar mot Knark 

samt strikta policys är av vikt för att nå långt i hanteringen av 

narkotikapåverkade personer. Men utan ett engagerat medverkande av kommun 

och polis når inte hanteringen så långt som den skulle kunna. Då rädsla i 

hantering till viss grad gör att konfrontation undviks hade en tryggare 

arbetsmiljö för personalen genom bättre uppbackning kunnat leda till att de i 

större utsträckning skulle våga konfrontera och därmed hantera 

narkotikapåverkade personer. 
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Bilaga A. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder 

• Vad har du för sysselsättning? 

• Hur länge har du arbetat inom krogbranschen? 

◊ Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

◊ Trivs du på din arbetsplats? 

◊ Känner du gemenskap med dina kollegor? 

• I den staden du arbetar, arbetar du på ett flertal krogar eller endast en? 

• Är det vanligt att människor som arbetar inom krogmiljö i denna stad 

varierar arbetsplats? 

• Hur påverkar det samhörigheten, gruppgemenskapen?  

◊ Känner alla varandra? 

• Anser du att ditt arbete kan innebära olika riskfyllda situationer, vilka i 

så fall? 

◊ Var det risker du var medveten om innan du tog jobbet? 

Direkta frågor 

• Upplever du att det är olika förekomst av narkotika på olika 

arbetsplatser inom Östersund?  

• Hur upptäcker du att en individ är drogpåverkad? 

◊ Finns det tecken du letar efter?  

◊ Vilka? 

• Hur känner du inför drogpåverkade individer på din arbetsplats?  

• Påverkar dessa personer ditt arbete? 

◊ Hur? 

• Vilka ser du som mest utsatta för narkotikapåverkade personer?  

• Har du någon erfarenhet av narkotikapåverkade personer i ditt liv?  

◊ Är det något du vill berätta mera om? 
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• Vilken inställning har du till narkotika? 

◊ Har du någon aning om vad som kan ha bidragit till denna 

inställning? 

◊ Har du någon erfarenhet som kan ha kommit att påverka din 

inställning till droger?  

◊ Vill du berätta mer? 

• Anser du att det finns droger på din arbetsplats?  

◊ Hur har du märkt det?  

◊ Vet du vilka typer av droger som cirkulerar där? 

• Upplever du att en förändring skett under senaste åren vad gäller 

förekomsten av narkotika? 

◊ Har det blivit mer/ mindre? 

◊ Vad tänker du att detta beror på? 

• Hur ofta förekommer det att du märker av drogpåverkade personer eller 

att lagning ex sker?  

◊ Anser du att det är vanligt eller ovanligt? 

Hantering 

• Vet du vad du ska göra när du upptäcker narkotika på krogen? 

◊ Vad gör du då? 

◊ Finns det rutiner/riktlinjer för hur ni ska agera? 

• Finns det specifika platser på krogen där det är mer vanligt att narkotika 

förekommer? 

◊ Vilka? 

• Vet du vad du ska göra när du upptäcker narkotikapåverkade personer 

på krogen? 

◊ Finns det rutiner/riktlinjer för hur ni ska agera?  

◊ Vad gör du då? 

• Har du varit med om att behöva hantera en narkotikapåverkad person 

någon gång?  

◊ Vill du berätta om en sådan situation? 
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◊ Vet du vad rutinerna är vid en sådan hantering? 

◊ Vilken roll hade du isf, vad gjorde du?  

◊ Hur kände du? 

◊ Vad hände efteråt? 

• Vet du om ni har olika roller för att hantera denna situation?  

◊ Hur ser de ut? 

◊ Är det flera personer/aktörer inblandade? 

◊ Vilka?  

• Har du några idéer på hur man kan arbeta förebyggande för att minska 

på narkotika på krogen? 

• Har du hört talas om organisationen Krogar mot knark? 

• Vad anser du om certifieringen Krogar mot Knark?  

◊ Vad ger den dig? Påverkar den certifieringen dig i ditt 

yrkesutövande? 

◊ Förändrar det känsla för narkotika/narkotikapåverkade 

personer? 

◊ Hur? 

• Är alla de krogar du arbetar på certifierade Krogar mot Knark? 

◊ Skiljer de sig på något vis mellan icke certifierade och 

certifierade krogar som du arbetar på? 

• Anser du att krogen samt ni som arbetar inom krogen, att ni har ett 

ansvar för att arbeta förebyggande, alltså för att minska förekomsten av 

narkotika eller narkotikapåverkade personer? 

• Har du något i övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga B. Samtyckesblankett 
 

Information till deltagare 

Du har blivit erbjuden att delta i en studie som handlar om hur krogpersonal 
upplever narkotikasituationen i stad X. Du har blivit utvald just för att du 
arbetar i nattklubbs-miljö. Studien utförs av två studenter från Mittuniversitetet 
i Östersund. Vi vill att du tar del av informationen här nedan så du förstår syftet 
med intervjun du kommer att delta i samt dina rättigheter. Om du har några 
frågor är det bara att kontakta oss. 

Vad är syftet med studien? 

Den här studien syftar till att få insikt i hur personalen ser på deras situation i 
relation till narkotikapåverkade personer på deras arbetsplats. 

Kommer mitt deltagande i studien hållas konfidentiellt och anonymt? 

Den information som vi samlar in om dig under denna studie kommer att 
behandlas strikt konfidentiellt. Vi kommer på grund av metodologiska skäl 
behöva fråga om ditt namn men svaren vi kommer att presentera i rapporten 
kommer inte att presenteras med någon information om dig och man kommer 
inte på något vis kunna identifiera dig. 

Deltagande 

Denna studie är frivillig och det är helt upp till dig om du vill medverka. 
Bestämmer du dig för att inte delta så behöver du inte uppge någon förklaring. 
Du kan under hela intervjun avbryta medverkan. 

Vad kommer hända om jag väljer att delta? 

Väljer du att delta i studien kommer du bli inbjuden till en intervju med oss. 
Intervjun kommer att pågå mellan 45min-1h där du kommer få svara på frågor 
rörande narkotika i nattklubbs-miljö. 

Vilka fördelar finns det genom att delta? 

Du kanske inte får ut något som kan vara till personlig nytta men genom att 
delta bidrar du med viktig information för vår studie. 

  

Cecilia Friberg Olsson  Nina Blom 

cecilia.friberg.olsson@gmail.com nibl1401@student.miun.se 

mailto:cecilia.friberg.olsson@gmail.com
mailto:nibl1401@student.miun.se
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Samtycke till medverkan i studie 

Bestämmer du dig för att delta i studiens så ser vi gärna att du godkänner ditt 
medverkande med en signatur. 

  

  

_________________________________ Dagens datum 

  

_________________________________ Namnförteckning 

  

_________________________________ Namnförtydligande 
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