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Mefedron a Youtube‐on

• Milyen információkat szolgáltat 
egy populáris videó oldal egy új 
drogról (mefedron), amikor az 
ellenőrzött és vagy tudományos 
eredmények hiányoznak?

• Hogyan osztják meg az 
információkat (a használatról és a 
hatásokról)?

• Ki szolgáltatja az információkat 
(használók, szakemberek, 
terjesztők, hírügynökségek)?

• Milyen attitűdök jelennek meg és 

terjednek?
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Kvalitatív videóanalízis: alapinformációk

• Kulcsfogalmak meghatározása
• Időperiódus meghatározása
• Relevancia‐szerinti videók 

elemzése
• Nézettségi gyakoriságok és 

feltöltési csúcsok
• A videó hossza
• A videó feltöltése óta eltelt idő
• Átlagos nézőszám
• A videó kategorizálása
• Az egyes tényezők közötti 

korrelációk

• Keresőszó: “mephedrone”
• A letöltés ideje: 2010. március 8.
• Elemzés: 178 videó ‐ 28 releváns
• Gyakoriság: 

– Független használó: 
• Az első: 2008. 07. 28, második: 2009. 

07. 19, csúcs: 2009 december és
2010 február

– Hírügynökségek:
• Két csúcs: 2009 november és 2010

február‐március

Analizált videók (átlagok) (n=28)

Átlagos hosszúság (perc) 2,30 (SD=2,66)

Átlagos napok száma a YouTube-
on

48,46 (SD=27,51)

Átlagos nézettség 3682, 23 (SD=5463,90)

Forrás 23 (82,15%) független használó 5 
(17,85%) hírügynökség

Összesen 178 videó, ebből az előző
szempontok szerint 28-at választottunk ki



Textuális adatok

• Explicit, verbális adatok 
összegyűjtése

– Amit mondanak vagy 
írnak a videó alatt

• Nyílt kódolás
‐ Definiálni :

• forrásokat, 
referenciákat

• motivációkat
• interpretációkat

• Kódok, kategóriák, tartalmi 
címkék

‐ Kódcsaládok 
összehasonlítása

• Mintázatok azonosítása

• 2 független kódoló (egyetemisták; nem ismerték a 
mefedront)

• Tartalmi címkék:
I. Mefedron tapasztalatok:
1. „beállni” a mefedrontól
2. „csúcsra” jutni a mefedrontól

II. A mefedron iránti attitűdök:
3. ártalomcsökkentés
4. bátorító vagy visszatartó attitűdök
5. informatív vagy morális pánik
6. a legalitást vagy az illegalitást támogatók

III. Információforrások
7. szakértelem
8. kísérlet

• Kódok (kivonatok)
1. Használat: a drog használatának formái; tanácsok használóktól vagy 

felelősséget érző személyektől a kockázatokról
2. Tények/információk a mefedronról: 1. segíteni a használók jobb 

orientációját, tudásszintjét emelni 2. árak, a mefedronhasználat 
pozitív és negatív következményei

3. Pszichológiai, fizikai és érzelmi hatások: paranoia, szorongás, pánik
rohamok, függővé válás, depresszió, nauzea, hallucinációk, hányás, 
orrfolyás, palpitációk, étvágycsökkenés,  álmatlanság 
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Audiovizuális adatok

• Funkcionális/diszfunkcionális elemek
• Explicit/implicit hatások

• Videó
– műfaj
– hatások

• háttér
• színek
• szimbólumok
• zene

• Személyek
– Férfi/nő

• arckifejezések
• öltözködés

– interakciók
• kommunikáció a nézővel
• az üzenettel kapcsolatos 

harmónia
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Aktorok: egy vagy több személy, 
protagonista, ágensek, paciensek

Narrativitás: vágások, beállítások
„Amit az emberek képzelnek a 

droghasználatról” színes háttér, 
pszichedélikus zene, party, különböző
szubkultúráknak megfelelő öltözködés; 
tetoválás, ékszerek, stb.

Szinháziasság: előadás a kamerába, 
mozgás, tárgyhasználat, más 
drogokhoz használt tárgyak 
bemutatása (tűk, pipa, stb.), 
egymással vagy a nézővel történő
kommunikáció

Objektivitás: informatív, sok szereplő
Az arckifejezések az objektivitást 

sugallják, szubjektivitás, saját szoba



Mefedron a Youtube‐on: összefoglalás 

• Milyen információkat szereztünk az angol nyelvű YouTube videókból?
– a használat „legjobb” körülményei, 
– „tényszerű” állítások (árak, kémiai összetevők), 
– pozitív és negatív hatások, mellékhatások,
– összehasonlítás más drogokkal (kokain, amfetamin, Ecstasy)

• Kitől származik az információ?
– a használóktól és nem a szakemberektől

• Hogyan ábrázolják a drogot?
– informatív, amatőr videók,
– saját tapasztalatok alapján, 
– a mefedron‐használat implicit vagy explicit bátorítása,
– a legalitás támogatása
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Mefedronnal kapcsolatos kvalitatív 
és kvantitatív kutatás 

eredményeinek bemutatása



A kutatás céljai

• A hazai mefedron használattal kapcsolatos új 
jelenségek feltérképezése, különös 
tekintettel az intravénás használatra 
vonatkozóan

• Az eredmények segítségével válaszok, 
ajánlások megfogalmazása



A tűcsere‐programok megkérdezésén alapuló
vizsgálat



Módszertan
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