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Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan 

länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka preventiva insatser som 

ungdomarna själva uppskattar som verkningsfulla som görs i skolan mot användningen 

av alkohol, narkotika, doping och tobak. Samt vidare undersöka om/hur svaren skiljer 

sig mellan pojkar och flickor samt val av gymnasieinriktning. Följande frågeställningar 

formulerades: 1. Hur uppfattar ungdomar olika former av preventiva insatser? 2. 

Uppfattas insatserna olika i relation till kön eller gymnasieinriktning? För att kunna 

studera detta har vi använt oss av en kvantitativ ansats och med hjälp av enkäter samlat 

in empirin. De metodologiska utgångspunkterna är Urie Bronfenbrenner - 

Socialekologi, kulturpsykologi samt socialpedagogisk teori. Studien tar avstamp i den 

nationella ANDT strategin som också användes för att utforma enkäterna som 

gymnasieeleverna fick besvara. Det var totalt 89 respondenter som deltog varav 27 

pojkar och 62 flickor. Resultatet redovisar att eleverna ansåg att hög närvaro i skolan 

var det mest verkningsfulla för att förebygga användningen av alkohol, narkotika 

doping och tobak. Resultatet visade också att det föreligger signifikanta skillnader 

mellan de olika gymnasieinriktningarna i hur eleverna uppfattar olika preventiva 

ANDT-insatser som görs i skolan. I motsats till detta visade resultatet att det inte 

föreligger några signifikanta skillnader mellan kön gällande hur olika preventiva 

ANDT-insatser som görs i skolan uppfattas.  
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1 Introduktion 
 

Det preventiva arbetet inom alkohol,- narkotika-, och tobaksområdet är fortfarande inte 

väl beforskat. Överlag är det många frågor som fortfarande är obesvarade inom området 

gällande såväl bakomliggande orsaker till problemet och vilka lösningar som är mest 

verkningsfulla för att motverka dem. Inom narkotikaområdet gäller detta speciellt 

eftersom få preventiva insatser har blivit föremål för forskningsstudier. Vilket i sin tur 

betyder att några av de preventiva insatser som genomförs för att motverka 

narkotikaproblem sker utan någon kunskapsgrund, och därför också utan att veta vilka 

effekter som kan förväntas (Andréasson, 2008). 

 

I Johnson, Richert & Svensson (2017) beskrivs det att varje satsad dollar på prevention, 

kommer spara 10 dollar i framtida kostnader för samhället, det vill säga den prevention 

som är fungerande. Preventiva insatser är ur ett socialpedagogiskt intresse eftersom det 

troligtvis kommer öka i framtiden samt vara en stor del i ett jobb som socialpedagog 

(Johnson, Richert & Svensson, 2017). Preventiva insatser kan även vara av generellt 

intresse i många generationer framöver, eftersom det dels kan rädda många 

människoliv, men även vara kostnadseffektivt. Tonåren beskrivs som en period där 

ungdomar möter nya ideér och rör sig vidare i ännu icke beforskade kretsar, men 

samtidigt har ungdomarna sämre förmåga att sätta gränser. Ungdomar tenderar till att ge 

kamrater större inflytande och föräldrar mindre. Tonåren är med andra ord en relativt 

kritisk period i livet, och formar en hel livstid. Johnson, Richert & Svensson (2017, s. 

199) beskriver kort prevention som “Att komma för sent, så tidigt som möjligt”. 

 

Likt Johnson, Richert och Svenssons (2017) citat, kan man därför se en koppling till 

varför det är viktigt att fånga unga individer i riskbruk. Tidigare forskning visar att 

exempelvis skrämselpropaganda eller bjuda in exempelvis poliser, inte fungerar som 

prevention och därmed inte har önskad effekt. Däremot visar forskning också, på att det 

som fungerar som prevention är att ha en tvåvägskommunikation mellan en utbildad 

ledare och ungdomar. Önskvärt är att dessa preventiva insatser riktar sig mer till att 

arbeta med självkänsla, att lära sig kunna stå emot grupptryck, och kritiskt kunna 

diskutera normer, förväntningar och missuppfattningar om rusmedel. I dessa 

diskussioner är det även av vikt att kunna samtala kring de positiva effekterna 

ungdomar kan uppleva i bruk av rusmedel, eftersom informationen inte annars blir 

trovärdig. Tänkvärt i dessa resonemang är även att diskutera direkta icke-önskvärda 

effekter snarare än risker som visar sig om 30-40 år (Johnson, Richert, Svensson, 2017). 

Viktigt att poängtera är även att prevention för ungdomar inte endast bedrivs i skolan, 

utan kan ske på fritidsgården under kvällstid, i föräldrahemmet eller genom andra 

insatser och myndigheter. 

 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det relevant på så vis att undersöka ungdomarnas 

egen uppfattning om vilka preventionsmetoder de uppskattar vara verkningsfulla. 

Denna studien belyser också ungdomarnas egen delaktighet i olika gemenskaper samt 

vilka normer och värderingar som finns inom den gemenskapen och hur dessa påverkar 

ungdomarna som ingår i gemenskaperna. Delaktighet i olika gemenskaper avser 

människors uppfattningar om varandra samt på vilket sätt detta kan påverka den 

enskildes utveckling men också hur den enskilde kan påverka värderingar och normer 

som präglar den gemenskapen. Tillhörighet och delaktighet till gemenskaper förknippas 

med den typ av relationer som vi kan se och påverka även kallade “ansikte-mot-ansikte 

relationer”. Denna typ av relationer baseras i det som vissa socialfilosofer också 

beskriver som “Att erhålla erkännanden av andra” (Cederlund & Berglund, 2017).  
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I Billinger & Hübner (2009) diskuteras huruvida grupptryck har inverkan på ungdomar 

eller inte.  En vanlig föreställning som finns i samhället är att ungdomar brukar 

substanser eftersom deras kompisar gör det. Man tar även upp att ett av det starkaste 

sambanden som påvisats i litteraturen om ungdomars droganvändning syftar till att det 

grundar sig i kompisarnas droganvändning. På senare år har forskare börjat ifrågasätta 

giltigheten i dessa tolkningar och kommit fram till att tidigare studier har överskattat 

betydelsen av grupptryck. Författarna nämner också att ungdomar som använder droger 

har en tendens att överskatta kompisarnas drogbruk. Förutom dessa metodologiska 

problem som nämns så tar även författarna upp en annan aspekt av problematiken. 

Mycket visar på att det framför allt handlar om en “mild” form av inflytande som 

ungdomarna exponeras för och att det sällan är fråga om ett starkare, yttre tryck av att 

använda substanser. I intervjuer som redovisas uttrycker dem flesta ungdomarna att det 

snarare är fråga om ett sorts “inre tvång” att göra som kompisarna gör och på så sätt 

lättare passa in i gemenskapen med kompisarna och bli mer populära.  

 

Vi har studerat vilka preventiva insatser som ungdomar på en gymnasieskola i en 

mellanstor stad anser är mest verkningsfulla. Vi har även undersökt om det finns 

skillnader och/eller likheter mellan flickor och pojkar i vilken preventionsmetod dem 

uppskattar vara den mest verkningsfulla. för att vidare kunna diskutera hur det kommer 

sig att tidigare gjord forskning och vår undersökning stämmer, eller inte stämmer 

överens gällande vilka preventiva insatser som är mest verkningsfulla i att förebygga 

användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. Vi anser att detta är intressant 

eftersom det är något vi båda två kan tänka oss att jobba med, då anser vi att det är 

givande för oss att vara pålästa och förberedda för ett kommande yrkesliv som 

socialpedagog.  

 

 

2 Bakgrund  
 

2.1 Centrala begrepp 

Här kommer vi definiera, förtydliga och diskutera kring centrala begrepp som kommer 

genomsyra uppsatsen.  
 
2.1.1 Verkningsfullt 

I denna studien kommer vi använda oss av begreppet verkningsfullt. Vi använder oss av 

begreppet som ett sätt att förklara huruvida eleverna anser att en preventiv insats i 

skolan är verkningsfull i att motverka att ungdomar brukar ANDT. Om ungdomar 

uppskattar att en preventiv insats är verkningsfull i att motverka användning av ANDT 

betyder det att ungdomen själv uppskattar att den preventiva insatsen kan vara 

verkningsfull för denne ungdomen.  

 
2.1.2 Prevention 

Prevention är ett centralt begrepp som speglar många typer av insatser och åtgärder, 

exempelvis utbildning och hälsofrämjande insatser. Prevention kan kort beskrivas som 

ett förebyggande sätt att förhindra att oönskade beteenden och handlingar kommer ske i 

framtiden. Det finns tre olika former av prevention, universell prevention, selektiv 

prevention samt indikerad prevention. Universell prevention riktar sig till alla, 

exempelvis hela befolkningen eller en hel skola. Selektiv prevention riktar sig till en 

subgrupp där risken är större att utveckla ett oönskat beteende eller utföra oönskade 
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handlingar, till exempel barn och ungdomar som befinner sig i en familj där drogbruk 

förekommer. Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider, som redan har ett lätt 

påbörjat missbruk. Här är det viktigt att individen har en stark vilja att förändra sitt 

beteende, eftersom individen redan har etablerat problematiskt bruk 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Prevention är även något som stöds av lag, och hittas i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), där det beskrivs att socialtjänsten ska bedriva uppsökande arbete för 

riskgrupper, exempelvis ungdomar med risk att utsättas för droger och kriminalitet 

(Johnson, Richert & Svensson, 2017, s. 199). I vår studie kommer vi främst rikta in oss 

på universell prevention eftersom vi kommer låta klasser från ett högskoleförberedande 

program och klasser från ett yrkesförberedande program besvara vår enkät (med 

undantag för de som avböjer, ej närvarar dagen då enkäten skrivs, etc.) 

 
2.1.3 Risk- och skyddsfaktorer 

I Johnson, Richert och Svensson (2017, s. 202) kan man läsa om risk- och 

skyddsfaktorer, det vill säga de faktorer som ökar risken att ungdomar börjar använda 

droger respektive de faktorerna som skyddar ungdomarna från att inte börja använda 

droger. Risk- och skyddsfaktorer kan vara verksamma inom många olika områden, inte 

bara ANDT.  I en rapport från UNODC listas de främsta risk- och skyddsfaktorerna 

upp, där biologiska processer, personlighetsegenskaper, psykiska problem, brister i 

föräldrastödet i form av vanvård och/eller barnmisshandel, dålig anpassning i skolan 

och lokalsamhället, asociala normer i kamratgruppen samt uppväxt i fattiga och 

marginaliserade stadsdelar är det som infinner sig under riskfaktorer. Medan 

psykologiskt och emotionellt välbefinnande, personlig och social kompetens, stark 

anknytning till engagerade föräldrar samt tillhörighet till skolan och stadsdelar som är 

resursstarka och välfungerande tecken på skyddsfaktorer för ungdomar.  

 

Johnson, Richert och Svensson (2017, s. 203) poängterar även att en betydande 

riskfaktor är att vara av manligt kön, eftersom män missbrukar droger och alkohol, samt 

befinner sig i kriminella kretsar i betydligt större utsträckning än kvinnor. 

Sammanfattningsvis poängterar även författarna att ingen av skyddsfaktorerna är så 

kallade ‘’quick fix’’, och därför är prevention i sig en väldigt komplex metod. 

Författarna menar att den bästa preventionen är att få växa upp i en harmonisk familj, i 

en bostadsdel där människorna värnar om varandra, samt få gå i en resursstark skola, 

som utgör en gynnsam social miljö och bidrar till att förmedla kunskaper på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

Man kan se risk- och skyddsfaktorer som på en skala, eftersom de ofta är nära 

sammankopplade. Till exempel är en god relation till skolan en skyddsfaktor där andra 

änden av skalan är en dålig skolanknytning vilket utgör en stor riskfaktor (Johnson, 

Richert & Svensson, 2017, s. 203). Dock menar även författarna att skyddsfaktorer kan 

ha en kompensationseffekt på riskfaktorer för högriskindivider, där exempelvis 

skolframgång kan kompensera för brister i andra områden (Johnson, Richert & 

Svensson, 2017, s. 203). 

 

Slutligen poängterar Burman (2014, s. 192) att skolan ska vara en levande kraft, där 

varje ny generation ska ta plats i ett samhälle som präglas av oavbruten förändring. 

Vilket i en socialpedagogisk mening är gynnsamt, att varje individ ska få en anpassad 

undervisning för att ta fram var och ens speciella behov, men framförallt egenskaper, 
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för att sedan anpassa samhället så alla får samma rättigheter och sist låta befolkningen 

vara i ständig utveckling.  

 

I Andréasson (2008) beskrivs begreppet intelligens (kompetens, mental förmåga, 

kognitiv förmåga) samt emotionell intelligens och vidare huruvida dess begrepp är 

relevanta och användbara i forskningen om prevention. Författarna fortsätter vidare att 

beskriva begreppet intelligens som inte i första hand är kopplat till skola och det 

abstrakta tänkandet utan som en förmåga att anpassa sig till den miljö som individen 

lever i, en förmåga att kunna resonera, kunna planera samt att lära sig av sina egna 

erfarenheter. Likaså nämner författarna emotionell intelligens som beskrivs som en 

förmåga att kunna uppfatta och tolka känslor. Vidare presenterar författarna ett flertal 

studier som visar på att god kompetens under uppväxtåren skyddar mot bruk av 

narkotika senare i livet. I en studie från Nya Zeeland där man följde barn från det att 

dem var 9 år gamla tills dess att de blivit 15-18 år. Goda kompetenser vid det första 

tillfället reducerade risken för bruk av narkotika. 

 
2.1.4 ANDT 

En annan central del i vår studie är en nationell handlingsplan, det vill säga ANDT som 

ska förebygga alkohol, narkotika, doping och tobak. Handlingsplanen skapades som en 

vision i folkhälsopolicyn och har främst två stycken prioriterade målområden, barn och 

ungas uppväxtvillkor samt alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Den 

Nationella handlingsplanen vill stärka de faktorer som främjar god hälsa och en känsla 

av trygghet, samt minska de faktorer som ger en känsla av otrygghet och ohälsa. 

Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och ett stöd i kommunens, 

myndigheters, landstingets, näringslivets m.m., arbete kring ANDT samt i det 

brottsförebyggande arbetet (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Utifrån den nationella ANDT-strategin kan man hitta ett gemensamt övergripande mål, 

samt 6 mål som tillsammans skapar inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Det 

gemensamma övergripande målet är: 

 

“Ett samhälle fritt från narkotika och doping med minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.” 

 

Målet innebär en nolltolerans mot doping och narkotika, att motverka att minderåriga 

börjar använda tobak och minska tobaksbruk, att motverka all alkoholkonsumtion som 

är skadlig genom att minska konsumtionen och dryckesvanor som är skadliga. De 

övriga 6 målen är:  

 

1. Tillgången av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 

2. Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och dopningsmedel 

eller debutera tidigt med alkohol ska successivt minska. 

 

3. Antalet män och kvinnor samt pojkar och flickor som utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av alkohol, dopningsmedel, narkotika eller tobak ska 

gradvis minska. 

 

4. Män och kvinnor samt pojkar och flickor som utvecklat beroende eller missbruk 

ska baserat på sina egna förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet av vård 

och stöd av god kvalité.  
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5. Antalet män och kvinnor samt flickor och pojkar som avlider och skadas på 

grund av sitt eget eller andras bruk av narkotika, alkohol, dopningsmedel eller 

tobak ska minska.  

 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.  

 

I en rapport som publicerades i november 2019 av folkhälsomyndigheten, som är en 

sammanfattning av 2018 års data som inrapporterats till EU:s narkotikabyrå 

(EMCDDA), kan vi utläsa att det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet 

sker på lokal nivå och koordineras av särskilda ANDT- samordnare. År 2018 hade 78% 

av sveriges kommuner lokala ANDT-samordnare vilket visar sig vara samma nivå som 

år 2011.  

 

Det förebyggande arbetet som sker på lokal nivå har dels för avsikt att arbeta mot 

bakomliggande orsakerna till att ungdomar börjar använda narkotika och dels att 

identifiera och fånga upp personer med ökad risk att utveckla en problematik i 

framtiden. Det är därför av stor vikt att det lokala preventiva arbetet grundar sig i en 

kartläggning och analys av den situationen som råder i lokalsamhället. Det är också av 

stor vikt att följa upp det preventiva arbetet både nationellt men också regionalt och 

lokalt vilket regeringen belyser i dem senaste två ANDT-strategierna som framtagits 

(Folkhälsomyndigheten, 2019)  

 

Uppföljningsarbetet har ännu inte fått fullt genomslag hos kommunerna, trots att 

regeringen belyst vikten av detta. Rapporten visar på att lite mer än hälften uppgav att 

de år 2018 gjorde uppföljningsarbete på hela eller delar av det ANDT-preventiva arbetet 

och denna siffra var oförändrad mellan perioden 2011-2018. Endast två tredjedelar av 

kommunerna visade på att de följt upp ANDT-användningen bland skolelever 

(Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

I “Material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och doping” presenterat av 

Skolverket (2012), beskrivs det att ANDT-undervisning inte har något annat syfte än att 

eleverna ska “känna till” eller ska “få kunskap om” den skadliga påverkan av alkohol, 

narkotika och tobak i något nuvarande styrdokument. Samtidigt beskriver läroplanen att 

kunskap har fyra olika aspekter; fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Författaren 

för materialet menar därför att oavsett hur undervisningen kring ANDT organiseras, så 

ska alla elever få goda och relevanta kunskaper, om de konsekvenser som uppstår i bruk 

av alkohol, narkotika och tobak. I materialet kan man även hitta fyra grundläggande 

huvudkategorier i undervisningsstrategier, dessa fyra är;  

 

1. Program inriktade på att förmedla fakta.  

 

2. Affektiva program som ställer arbetet med känslor, attityder och värderingar i 

centrum. 

 

3. Sociala färdighetsprogram som går ut på att träna beteenden i olika sociala 

situationer där exempelvis alkohol, narkotika, doping eller tobak förekommer.  

 

4. Sammansatta program vilka inkluderar flera av de tre olika grundkategorierna.  
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2.2 ANDT bland ungdomar i Sverige 

 
2.2.1 Alkohol 

I en rapport från CAN (2019) som rör skolungdomars drogvanor ligger 

andelen          alkoholkonsumenter likväl som mängden konsumerad alkohol på 

historiskt låga nivåer hos svenska skolungdomar i årskurs 9 och hos gymnasieungdomar 

årskurs 2. Årets undersökning visade på 69 % i gymnasiet årskurs 2 och 42 % i årskurs 

9 av eleverna hade konsumerat alkohol under de senaste 12 månaderna. Konsumtionen 

på ett år mätt i liter ren alkohol (100 %) mättes i årskurs 9 upp till 1.1 liter och i 

gymnasiet årskurs 2 till 2.3 liter. Rapporten berättar också att alkoholkonsumtionen 

bland gymnasieeleverna fortsätter att minska men i årskurs 9 tycks nedgången ha 

stannat upp sedan 2016. 

 

Enligt den nationella ANDT-strategin finns uttalade mål att sträva mot där ett av målen 

syftar till att antalet unga individer som gör en tidig alkoholdebut ska minska (Sveriges 

Riksdag, 2016).  CAN har sedan 1989 följt andelen som har druckit alkohol före 14 års 

ålder och från 1999 också följt dem som överhuvudtaget druckit minst ett glas alkohol.  

År 2019 presenteras att ungdomar i årskurs 9 var det 13 % som svarade att de druckit ett 

glas vid 13 års ålder eller tidigare samt att 5 % uppgav att de hade varit berusade. 

Författarna belyser vidare att antalet ungdomar som gjort en tidig berusningsdebut 

ökade från 17 % till 24 % mellan 1989 och 1997 och att det därefter reducerades kraftigt 

till omkring 6 % år 2016 (CAN, 2019) 

 

När det kommer till alkoholrelaterade problem som konsekvens av alkoholkonsumtion 

var det hälften av högstadieeleverna och knappt 55 % av gymnasieeleverna som svarade 

att de råkat ut för något alkoholrelaterat problem. Det var fler flickor än pojkar som 

uppgav alkoholrelaterade problem, främst i årskurs 9 (55 % flickor och 46 % pojkar). 

De vanligaste alkoholproblemen var: att ha förstört saker eller kläder, att ha blivit fotad 

eller filmad i en kränkande eller pinsam situation samt att ha varit med i ett gräl (CAN, 

2019). 

 
2.2.2 Narkotika  

I CAN:s rapport som kom 2019 och rör skolelevers drogvanor kan går det att utläsa att 

narkotikaerfarenheten har varit relativt stabil de senaste tio åren om man jämför med 

andelen elever som någon gång provat narkotika. År 2019 svarade 6 % av flickorna och 

9 % av pojkarna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Rapporten visar även 

att dessa siffrorna nästan fördubblas bland gymnasieeleverna i årskurs 2 jämfört med 

årskurs 9.  Där svarade 13 % av flickorna och 19 % av pojkarna att de använt narkotika. 

I båda årskurserna var cannabis det vanligaste preparatet och uppfattningen att 

cannabisanvändning 1-2 gånger kan orsaka stora fysiska eller psykiska skador har 

minskat hos eleverna. De elever som angav att de har provat narkotika visade på en 

ökning i det mer frekventa användandet (21 gånger eller mer), dock har den ökningen 

avstannat de senaste åren (CAN, 2019). 

 

Då cannabis är den i särklass vanligaste substansen eleverna har använt redovisar 

rapporten från CAN hur frekvensen av cannabisanvändning utvecklats över tid. I början 

på 1990-talet hade knappt hälften av eleverna i årskurs 9 som använt cannabis gjort 

detta vid endast ett tillfälle, men i mitten på 90-talet sjunker denna siffran och har under 

de senaste åren legat runt ca 30 %. Likaså bland gymnasieeleverna har trenden varit 

nedåtgående, dem begynnande åren var det ca 30 % av eleverna som någon gång hade 

provat cannabis vid endast ett tillfälle. I rapporten från 2019 visade undersökningen att 
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det var ca 25 % av de cannabiserfarna gymnasieeleverna att de provat cannabis vid 

endast ett tillfälle (CAN, 2019). 

 

Dock visar rapporten från CAN (2019) en ökning i frekvensen av användning bland 

eleverna i årskurs 9 där årets undersökning visade att 15 % av de eleverna med 

cannabiserfarenhet har använt cannabis mer än 20 gånger. Sammanfattningsvis är den 

långsiktiga trenden bland elever i årskurs 9 att det som har använt cannabis har ökat sin 

användning sett till antalet konsumtionstillfällen. 

 
2.2.3 Doping 

Konsumtionen av anabola androgena steroider har legat på en relativt konstant nivå 

omkring 1 % de senaste 20 åren i årskurs 9 och sedan 2004 i gymnasiets årskurs 2. Det 

framgår också att elever som använt anabola androgena steroider i större utsträckning 

har även använt narkotika jämfört med elever som inte har använt dessa dopningsmedel 

de senaste 12 månaderna (CAN, 2019).  
 
2.2.4 Tobak 

Användningen av tobak har minskat markant hos skolelever sedan början av 2000-talet. 

Årets undersökning visar att i årskurs 9 var andelen rökare på ungefär samma nivå som 

förra året. I år klassificerades 10 % som rökare i årskurs 9 och i gymnasiet årskurs 2 var 

motsvarande siffra 20 %. Hos gymnasieeleverna har andelen rökande elever fortsatt 

minska. I årskurs 9 visar rapporten att det var 9 % som snusade år 2019, det visade 

också att andelen snusare i årskurs 9 har ökat två år i rad. Gymnasieeleverna  i årskurs 2 

har varit mer stabil. Dock har rapporten sedan ett par år tillbaka visat en ökning bland 

flickor som snusar (CAN, 2019). 

 

Rapporten från CAN (2019) beskriver tobaksrökning som en av de största bidragande 

orsaker till den samlade globala sjukdomsbördan och den största påverkansbara 

hälsorisken i Europa. Enligt skattningar från WHO bidrar tobaksrökningen till en ökad 

risk för minst 28 sjukdomar där hjärt- och kärlsjukdomar samt olika typer av cancer är 

särskilt vanliga. I Sverige beräknas tobaksbruket stå för omkring 8 % av den totala 

sjukdomsbördan, vilket är mer än dubbelt så mycket som den uppskattade kostnaden för 

alkohol- och narkotikaanvändning.  

 

Eftersom tobaksanvändningen har så stora skador i folkhälsan är det övergripande målet 

för den svenska tobakspolitiken att minska allt tobaksbruk samt förhindra att minderårig 

börjar använda tobak. Sverige har skrivit under WHO:s tobakskonvention och därmed 

bundit sig till att genomföra konventionens olika artiklar i syfte att minska tobaksbruket 

men också för att skydda invånarna från tobaksindustrins marknadsföring. Sedan man 

började mäta skolelevernas tobaksanvändning har en rad restriktioner kring användning 

och tobaksförsäljning införts i Sverige, exempelvis förbud mot smaktillsatser, 

hälsovarningar på cigarettpaketen samt rökning i vissa utomhusmiljöer (CAN, 2019). 

 

2.3 ANDT och lagstiftning 

Här kommer vi kortfattat beskriva de lagar som ANDT kan beröras av, för att ge en mer 

sammankopplad och helhetsbild över prevention mot ANDT.  

 
2.3.1 Alkohollagen 

Alkohollagen §7 berättar att alkoholdrycker och alkoholdryckesliknande preparat inte 

får säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år (SFS 2010:1622).  



  
 

8 

Vidare beskrivs att alkoholdrycker eller alkoholdryckesliknande preparat får serveras 

till den som har fyllt 18 år.  

 

Sverige bedriver också ett alkoholmonopol som är en detaljhandel av alkoholhaltiga 

drycker som bedrivs av systembolaget vilket ägs av staten. Det är skrivet i lag att ett 

detaljhandelsbolag som ska bedriva försäljning av spritdrycker, vin, starköl eller andra 

jästa alkoholdrycker och med andra alkoholdryckesliknande preparat ska ägas av staten 

(SFS 2019:345).  I kap 5 § 2 beskrivs vidare att endast detaljhandelsbolaget får bedriva 

detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med 

alkoholdrycksliknande preparat.  
 
2.3.2 Tobakslagen 

Den första juli 2019 kom en ny tobakslag att börja gälla. Lagen 2018:2088 om tobak 

och liknande produkter. Den nya lagen kommer istället för den gamla tobakslagen 

1993:581 och ersätter även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

2017:425.  

 

I lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter beskrivs bland annat hur tobak ska 

märkas och paketeras, hur handel ska gå till, hur marknadsföring av varan får gå till och 

så vidare. I kap 5 § 18 beskrivs hur tobaksvaror, elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare inte får säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till 

den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara ska försäkra sig om att 

mottagaren har fyllt 18 år. Likaså om det finns särskild anledning att anta att varan eller 

produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år, får inte varan lämnas 

ut (SFS 2018:2088). 

2.3.3 Narkotikastrafflagen 

Narkotika får i Sverige användas för vetenskapliga, medicinska eller särskilt angelägna 

samhällsnyttiga ändamål medan all annan användning betraktas som olaglig. 

Hanteringen av narkotiska substanser i Sverige regleras av ett flertal förordningar, lagar 

och policydokument.  

 

Narkotikastrafflagen (1968:64) §1 beskriver att den som olovligen överlåter narkotika, 

framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning 

med narkotika som inte är avsett för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, 

förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och 

köpare eller företar någon annan sådan åtgärd om förfarandet är ägnat att främja 

narkotikahandel eller, innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika ska 

straffas eller vårdas enligt narkotikastrafflagen. 

 
2.3.4 Dopinglagen 

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. I § 1 kan vi läsa att denna lag 

gäller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och 

kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat 

eller tillväxthormon. 

Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål 

införas i landet, överlåtas, framställas, förvaras i överlåtelsesyfte, bjudas ut till 

försäljning, innehas eller brukas.  
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2.4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning baserat på kunskapsöversikter, metaanalyser 

och kvalitativa artiklar där samtligt material är refereegranskat. Materialet som 

presenteras nedan redogör för studiernas diskussionskapitel och resultat.  

 
2.4.1 Beteendenormer och droganvändning 

I Henneberger m.fl. (2019) har författarna gjort en kunskapsöversikt och innehållsanalys 

för likvärdiga processer som hittas inom olika universella skolbaserade program i syfte 

att förebygga droganvändning hos ungdomar i USA. Författarna har använt sig av 

nätverksteori och SNA (Social network analysis) för att undersöka rollen av 

kamratrelationer i prevention och interventions undersökningar.  

 

Nätverksteorin pekar på beteendernormers betydelse för att påverka mänskligt beteende. 

Beteendenormer är mönster, normer eller regler för mänskligt beteende.  

Studier som använt sig av SNA visar att användning av alkohol, tobak och marijuana är 

förknippat med högre status och popularitet hos ungdomar, dock är resultaten om 

rökning mixade.  

 

Exempelvis visar en studie att vara omtyckt i tonåren förutspådde alkoholanvändning 

men inte rökning och i en annan studie visade resultatet att populära ungdomar valde 

vänner som använde alkohol men inte marijuana eller tobak. Vidare har substansbruk, 

särskilt rökning, förknippats med en marginalisering från traditionella kamratrelationer. 

Missuppfattning av normer där ungdomar överskattar sina kamraters användning av och 

godkännande av ämnen har kopplats till ämnesanvändning i framtiden. Dessutom kan 

ungdomar överskatta populariteten hos kamrater som använder olika substanser och kan 

uppleva att mer omtyckta kamrater eller kamrater med högre status är mer benägna att 

använda substanser (Henneberger, 2019).  

 

Botvin (2000) och Botvin & Griffin (2007) antyder att ungdomars bild av sv samhällets 

ANDT användning är skev, att deras normativa uppfattning inte överensstämmer med 

hur den verkligen ser ut. Botvin (2000) presenterar ett sätt att nå detta problem. Det 

innefattar att eleverna själva får utveckla och genomföra egna undersökningar i deras 

närmaste miljö. Författaren menar att det skulle ge eleverna en realistisk översikt över 

ANDT användningens omfattning. Ungdomar skattar oftast det faktiska ANDT-bruket 

som högre än vad det är vilket kan förvränga deras uppfattning. Det riktas dock kritik 

om att det också kan vara overksamt om ungdomarnas undersökningspersoner har stor 

konsumtion och på så vis stärker den snedvridna uppfattningen.  

  
2.4.2 Skolan som naturlig miljö för prevention 

Botvin & Griffin (2007) har gjort en kvalitativ studie som presenterar vilka faktorer 

ANDT- preventiva program bör präglas av för att uppnå en verkningsfull prevention. 

Studien visar att ett bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak i tidiga tonåren sker 

i regel med jämnåriga eller något äldre kamrater samt i sociala situationer.  

 

I ungdomsåren etablerar man en personlig identitet och genom detta beskrivs 

ungdomarna som mer självständiga och oberoende av sina föräldrar. Ungdomars bruk 

av ANDT kan därför ses som ett av många beteenden i just etableringen av en personlig 

identitet. Några andra bidragande faktorer till ungdomars tidiga experiment kan vara 

påtryckningar från den närmsta sociala miljön i form av familj och vänner samt media. 

För att ha möjligheten att förhindra en tidig debut eller att minska användningen av 

alkohol, narkotika, dopning eller tobak hos unga krävs att insatser jobbar mot tidigare 
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tonåren där skolan också anses vara en naturlig miljö för preventiva insatser (Botvin & 

Griffin, 2007).  

 

Sharma & Branscum (2013) har i en kvantitativ studie granskat totalt 18 utvärderingar 

på ANDT-preventiva insatser/program som använts i skolan i framför allt USA. I 

studien har de även presenterat rekommendationer för framtida insatser. Av de 18 

utvärderingarna var det 12  som mätte beteendet rörande ANDT, 7 av dessa 12 påvisade 

en statistisk betydelsefull förändring på användningen av ANDT hos ungdomarna från 

innan påbörjad insats till efter avslutad insats. Resultatet i studien påvisar att skolan är 

en stor och betydelsefull del i genomförandet av preventiva insatser samt om de 

används i tidigt stadie kan en destruktiv utveckling hos ungdomarna motverkas (Sharma 

& Branscum, 2013).    

 

Även Stockwell, Gruenewald, Toumbourou & Loxleys forskningsöversikt (2005) 

beskriver författarna att undervisning i skolan har relativt hög effektivitet, där insatsen 

får 2 av 3 stjärnor och beskrivs som evidence for outcome efficacy. Även insatsen att ha 

tydliga lagar och policys reducerade användandet av exempelvis tobak, och får också i 

studien 2 av 3 stjärnor, med samma beskrivning som undervisning i skolan. Sist men 

inte minst beskriver författarna att få samhället att mobilisera sig som en effektiv insats, 

med det menar författarna att individer runt ungdomarna ska gå ihop mot användandet 

av ANDT, och exempelvis inte tillåta användning i deras hem, men även att inte ge 

ungdomar utrymme att kunna bruka ANDT utomhus, eller på andra offentliga platser. 

Det kan jämföras med Sveriges fenomen fältarbete, där pedagoger arbetar uppsökande 

mot ungdomar som har ett destruktivt handlande, och därmed krymper områden som 

ungdomen därmed kan exempelvis bruka narkotika. Att få samhällsmobilisation, får 

även enligt författarna 2 av 3 stjärnor i effektivitet med beskrivningen evidence for 

outcome efficacy.  

 

I Andréasson (2008) belyser författaren betydelsen av skolmiljön för skolungdomar 

samt hur den kan påverka ungdomarna i syfte att motverka narkotikabruk. Författaren 

menar att för att förebygga användning av narkotika visar sig utformningen av 

skolmiljön som helhet vara mer betydelsefull än utformningen av avgränsade 

pedagogiska metoder. Författaren presenterar en systematisk översikt som visar på att 

gott klimat i skolan har gynnsamma effekter på välbefinnande, förekomst av 

problembeteenden och skolprestationer. Man tar även upp en finsk studie som gjort på 

elever i årskurs 8 och 9 där studien visar på att förhållandena i skolan förklarade 15-20 

% av variationen välbefinnande vilket är avsevärt mer än vad som kan förklaras av 

elevernas sociala bakgrund (2 %), deras fritidsaktivitet (7 %) och av relationen till 

familj och vänner (10 %). 

 
2.4.3 Riskuppfattningar hos ungdomar 

Chauvin & Hermand (2006) har gjort en studie där man valt att tillämpa det 

psykometriska paradigmet som ofta används inom humanvetenskap för att bestämma 

subjektiv riskbedömning. Författarna beskriver att för att skapa förståelse om vad en 

riskuppfattning är krävs också en förståelse för begreppen risk och kris. Begreppet risk 

kan förstås  både på ett objektivt sätt men också på ett subjektivt sätt. Den subjektiva 

risken innefattar de förmodade konsekvenserna av en händelse samt den upplevda 

sannolikheten för att en oönskad händelse ska inträffa. Vidare betyder detta att 

individernas uppfattning om konsekvenserna sammanlänkade med de olika riskerna 

också är en betydande aspekt av en upplevd risk.  Den subjektiva risken är på det sättet 

som människor förstår eller bedömer risker.  
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Slovic (2010) talar  om risker i vardagen och menar att individer upplever risker fast 

man inte tänker på dem och reaktionerna för dessa risker är olika beroende på vilken typ 

av risk det är samt hur individen står i förhållande till risken. Risker som inträffar hela 

tiden kan bidra till att individen inte förstår hur riskfyllt något faktiskt kan vara samt att 

man inte tar riskerna på allvar. För att på bästa sätt kunna hantera risker krävs att det 

finns en förståelse för hur individer tänker om risker samt att komma till insikt i att 

deras tankar, beteenden och känslor bestäms av sociala, psykologiska, politiska och 

kulturella aspekter. 

 

I en studie där respondenterna deltagit i en större studie för att med hjälp av enkäter 

kunna redovisa skillnader mellan ungdomar och vuxna i riskuppfattningar. Artikeln 

förklarar att det finns stora skillnader mellan olika grupper av individer gällande deras 

uppfattningar om risker. Författaren förklarar vidare att tonåringar anses ofta vara 

optimistiska till att kunna undvika skador och att de ofta känner att dem är osårbara. 

Tonåringar upplevs också ofta ha benägenhet för att undvika hot och risker samt ses ofta 

som en åldersgrupp som tar mer risker än andra åldersgrupper (Cohn et al. 1995). 

 

Karlsson (2010) diskuterar och belyser problem med informationsbaserad, universell 

prevention. Författaren tar upp tre centrala kriterier för diskussionen: 1. Det måste 

finnas utrymme för förändring i individens riskuppfattningar för att informationen ska 

kunna uppnå effekt, 2. Att det måste finnas en tilltro till informationen från mottagaren 

för att den ska kunna vara effektiv, 3. Att mottagarnas inledande uppfattningar skiljer 

sig åt. Trots att punkt 1 och 2 måste uppfyllas för att insatsen ska vara potentiellt 

effektiv så står de oftast i motsatsförhållande till varandra. Författaren beskriver att 

preventiva ingripanden riktar sig mot faktorer som är kopplade till droganvändning och 

är förändringsbara.  Syftet med att förmedla substansrelaterad information är att öka 

ungdomars riskmedvetenhet och dessa faktorer som är kopplade till droganvändning 

och samtidigt är förändringsbara är ungdomars riskuppfattningar. Författaren förklarar 

vidare att utgångspunkten är att individer väljer att avstå narkotika efter att ha tagit del 

om riskerna som kommer med att inta narkotika. Detta syftar till en preventionsmetod 

som är informationsbaserad och förlitar sig blint på att faktan i informationen ska räcka 

för att välja att avstå. Dock saknar detta stöd i forskarkåren och författaren menar att 

dem flesta preventionsforskarna antyder att ingripanden som baseras på modeller som 

rör socialt inflytande är att föredra.  

 

(Karlsson, 2010) nämner också vikten av tilltro till informationen som sprids, och 

fortsätter att det har blivit mer uppenbart att vikten av tilltro är en ytterst central faktor 

för effektiv riskkommunikation. Informationskällor som anses vara tillförlitliga har 

större genomslagskraft än de källor som inte ses som tillförlitliga. På så vis spelar det 

ingen roll om det finns utrymme för förändring i ungdomars riskuppfattningar om inte 

informationskällan är tillförlitlig. För att skapa ännu mera tyngd i detta har ett stöd, i 

form av en stark korrelation redovisats mellan uppskattad effektivitet av 

antidrogkampanjer och uppskattad realism hos dessa. Författaren fortsätter vidare med 

att beskriva svårigheterna med att förändra riskuppfattningar som är skapade genom 

personliga erfarenheter samt hur dessa har stort inflytande på människors uppfattningar 

och beteenden. Författaren presenterar artiklar som visar att människor tillskriver 

personliga erfarenheter större informationsvärde än opersonlig information. Detta kan 

också tillämpas på individer som använder narkotika och får då förstahandsinformation 

om konsekvenserna av brukandet av detta.  
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Karlsson (2006) har gjort en studie som syftar till att undersöka ungdomars positiva och 

negativa uppfattningar om substansanvändning ur ett förebyggande perspektiv. 

Författaren förklarar att undersökningar som gäller riskuppfattningar ofta innehåller 

frågor om hur riskabelt olagliga droger, oskyddat sex och rökning osv. uppfattas. Trots 

frågor som rör olika ämnen så har ett könsmönster identifierats över olika risker. Detta 

mönster belyser att män tenderar att ha “lägre” riskuppfattningar än kvinnor, detta 

mönster verkar även existera hos ungdomar. Författaren presenterar också tidigare 

forskning som visar på att uppfattningen av risk varierar beroende på deltagande i det 

faktiska riskbeteendet. De som aktivt deltar i en viss aktivitet visar en utveckling mot att 

uppleva det som mindre riskabelt än de som inte gör det. Johnson, Richert & Svensson 

(2017) tar även upp en betydande riskfaktor - att vara av manligt kön. Män tenderar att 

missbruka rusmedel och finner sig i kriminalitet i avsevärt högre grad än vad kvinnor 

gör.  

 
2.4.4 Undervisning i ANDT 

Anderberg & Andersson (2013) är en praktiknära litteraturgenomgång vars syfte är att 

beskriva forskningsläget gällande ANDT-undervisning i grund och gymnasieskola. I 

rapporten poängterar författarna att deras eftersträvan är att bidra till den process och 

diskussion som syftar till att ta vara på den kunskapen som finns, och de erfarenheter 

som bildats samt att kunna använda detta på ett kreativt, kritiskt pedagogiskt sätt. I 

litteraturgenomgången presenterar författarna, förutom specifika undervisningsprogram, 

något som dem kallar för “aktiva ingredienser” i preventionen som är särskilt 

betydelsefulla inslag. Vidare presenterar författarna en  vanligt förekommande indelning 

om tre olika kategorier som skolprevention delas in i samt presenterar dess syfte. 

Informationsinsatser som syftar till att öka elevernas kunskaper inom området, affektiva 

metoder som syftar till att  förändra attityder hos eleverna samt psykosociala metoder 

som syftar till att förändra beteende.  

 

Anderberg och Andersson (2013) beskriver vidare att fokusera informationsinriktade 

preventiva insatser i skolan har visat sig inte ge någon annan effekt än just ökad 

kunskap inom området ANDT. Trots att denna typ av informationsinsatser visar sig har 

lite eller ingen effekt alls i det preventiva fokuset ges den fortfarande som enda inslag 

av prevention i vissa skolor. Likaså visar litteraturgenomgången att informationsinsatser 

med hög skrämselnivå kan leda till oförändrad alkoholkonsumtion för dem som dricker 

lite och för dem som som dricker mycket kan alkoholkonsumtionen öka. Författarna 

belyser dock att ökad kunskap inom ANDT kan vara en betydande del i den samlade 

preventionen och att det därför ligger av stor vikt att denna typ av prevention bedrivs.  

 

Affektiva metoder som syftar till förbättring av elevernas förmåga att fatta beslut och 

känslomässig utveckling har i internationella utvärderingar visat sig inte ge stöd åt att 

dessa typ av inslag skulle vara särskilt effektiva när det kommer till framtida alkohol- 

och narkotikaanvändning. Psykosociala metoder som syftar till att bygga upp 

ungdomarnas beteendeförmåga och motståndskraft mot användning av alkohol, 

narkotika, doping och tobak. Författarna presenterar vidare att denna typ av preventiva 

insatser kan ha positiva resultat, även när det kommer till beteendeförändring 

(Anderberg & Andersson, 2013). 

 

Något som författarna beskriver som återkommande i flertalet översikter och studier i 

deras litteraturgenomgång och som bedöms vara av avgörande betydelse är 

programmets interaktivitet, alltså att undervisningen innefattar övningar och 

förhållningssätt som syftar till att skapa delaktighet, tankeutbyte och engagemang i ett 
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sammanhang som inte får präglas av konfrontation. Program som innefattar och präglas 

av konversation och dialog som tar form i exempelvis rollspel som syftar till att träna 

förmågor och diskussioner i mindre grupper har visat sig ge avsevärt bättre resultat än 

mer traditionella undervisningsmetoder när det gäller framtida bruk av alkohol, 

narkotika, doping och tobak (Anderberg & Andersson, 2013). 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Under detta avsnitt kommer vi beskriva och diskutera kring de två teorierna, 

Bronfenbrenners systemteori och socialpedagogisk teori.  

 

3.1 Urie Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner liknar sin teori vid en rysk docka som man stegvis kan plocka isär, så 

man kommer in till den allra minsta dockan i mitten. Han menar att hans teori bygger på 

samma princip och att man närmar sig den allra innersta kärnan. Bronfenbrenner har, 

sin grund i en evolutionsteoretisk ansats som sedan blir fulländad med en utvecklad 

systemteori. Beskrivningen av denna ekologiska teori framkallar samband mellan 

organismens utveckling i samband med olika natursystem. Enligt Bronfenbrenners teori 

sker utvecklingen i relation till barnets närmaste miljö, i skola, grannskap och familj. 

Men för att skapa en förståelse kring vad som sker i denna närmiljö måste vi vidga 

vyerna. Barnets utveckling äger som sagt rum i relation till sin närmiljö men denna 

närmiljö påverkas i sin tur av de institutionella miljöer som barnet vistas i, dessa 

påverkas i sin tur av de samhällssystem som omsluter hela denna processen (Johansson, 

2012). 

 

Bronfenbrenner beskriver att utvecklingen sker stegvis och barnet lär sig gradvis hur 

denne ska hantera och och relatera till de olika systemnivåerna. Med andra ord beskrivs 

en gradvis socialisation och integration in i samhället. Här påpekar dock 

Bronfenbrenner att även om man går igenom olika ekologiska utvecklingskedjor har 

man alltid med sig rester från tidigare erfarenheter och upplevelser. Samtidigt som han 

menar att tidigare traumatiska upplevelser i barndomen kan prägla den fortsatta 

utvecklingen, menar han också att det finns goda möjligheter och chanser att reparera en 

eventuellt bristande utveckling (Johansson, 2012).  

 

Här skiljer Bronfenbrenner på mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Vilket omfattar 

hur det på varje nivå utvecklas system av värderingar, attityder och normer som också 

benämns som sammanhållna “kulturer”. På mikronivån, som är den lägsta nivån, 

omfattas familjer och grupper. Vid interaktion mellan flera olika mikrosystem skapas 

mesosystem. Som namnet avslöjar handlar exosystem om den yttre miljön medans 

makrosystem avser kultur och samhälle på ett mer övergripligt sätt. Bronfenbrenner 

beskriver att man med hjälp av detta sätt kan lägga fokus på vad som händer i varje 

enskild nivå men samtidigt studera samvariationer och samspel mellan de olika 

nivåerna. Bronfenbrenner menar att utveckling kan äga rum genom att lära sig hur dessa 

system fungerar samt hur dem påverkar individen. I Bronfenbrenners teori kan man 

koppla skolan till alla system. Teorin är viktig, eftersom det speglar ett sätt att förstå och 

kunna möta eleverna i skolan. Genom att ha förståelse för elevernas situation, byggs 

även en relation och en samvaro, där alla olika individer har en plats och känner 

meningsfullhet. I Mikrosystemet kan man hitta familjen, kamrater, skolpersonal och 

andra gruppers påverkan på eleven, medan i mesosystemet handlar det om hur de i 

mikrosystemet interagerar, det vill säga hur familjens, skolpersonalens och kamraters 
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uppfattningar, engagemang och intressen ser ut. I exosystemet återfinner man den yttre 

miljön, exempelvis skolmiljön, lokaler och hur resurser är fördelade på skolan. Sist 

hittar man diverse ledningsgrupper, men även skolpolitik i makrosystemet (Johansson, 

2012).  

 

3.2 Socialpedagogisk teori 

I Cederlund och Berglund (2017) förklaras det socialpedagogiska perspektivet som 

lärande och identitetsutveckling, som endast sker i relation till andra människor. Det är 

sociala sammanhang,  villkor, andra individer samt omgivning som formar 

förväntningar på både anpassningar och skillnader. I möten med andra blir “vi” till, och 

det gör att uppfattningen av oss själva “speglas”. I interaktion skapas en “självbild” och 

en “världsbild”, och vår kunskap om världen sker i den språkliga kontakten med andra 

människor. Det innebär synnerligen inte att individen går förlorad, utan snarare att 

genom att kunna tolka sociala koder och spelregler, i relation till intryck och personliga 

erfarenheten skapas individens berättelse, samt individens karaktär. Cederlund och 

Berglund (2017, s. 58) citerar då Gunnar Ekelunds (1938) mening om identitetsprocess;  

 

“Detta är att leva, vad är mer än att treva sig fram i ett sparsamt och hemligt ljus, 

att famla så varsamt mot dagen i öster, att tyda dess röster till vad det innebär, 

att bli den man är” 

 

Molin, Gustavsson och Hermansson (2008) presenterar Herbert Blumer (1972) som 

bland annat är känd för utvecklingen av teorin om den symboliska interaktionismen. 

Blumer menar att nya begrepp uppkommer och konstrueras i vad han själv nämner som 

konstruktionen av ett socialt problem i ett visst samhälle. Exempelvis begreppet 

“delaktighet” avser här en komponent i vår tids variant av socialpedagogikens klassiska 

problem. Det som Blumer intresserar sig för är hur ett socialt problem blir till och 

konstrueras. Blumers utgångspunkt är  att enbart vissa dysfunktioner och problematiska 

villkor som människor eller grupper lever under räknas som sociala problem i en viss 

tid. Blumers analys innefattar hur denna kvalificeringsprocess går till och han tar fasta 

på fem faser som ett potentiellt problem måste genomgå för att klassas som ett socialt 

problem: 1. Det måste uppmärksammas, 2. Det måste definieras, 3. Det måste 

legitimeras, 4. Åtgärder måste planeras för att lösa problemet och 5. Åtgärderna måste 

sättas i verket.  

 

Ekberg (2010) beskriver identitetsutvecklingen hos individer samt hur den kan ses ur ett 

interaktionistiskt perspektiv som en process som bevarar men också omvandlar 

identiteten. Författaren fortsätter vidare med att förklara att identitetsutvecklingen sägs 

vara en process som är ständigt pågående som egentligen aldrig upphör eller kan 

slutföras. Individens identitet kommer avgöra hur denne väljer att agera och handla i 

olika situationer. Identiteten växer fram och konstrueras i interaktion med andra 

människor men formas också efter normer och värderingar som ingår i den 

gemenskapen som finns i en eventuell grupp som individen ingår i.  

 

Socialpedagogiska utgångspunkter tar bland annat avstamp i inkluderings- och 

exkluderingsprocesser samt hur man kan skapa en förståelse kring detta (Cederlund och 

Berglund, 2017). Social problematik i form av missbruk och kriminalitet skapar en 

exkludering och ett stigma mot individer som hamnar i dessa kretsar. Därav anser vi att 

det behövs mer forskningar och studier gällande preventivt arbete för att möta 

problemen innan de uppstår och vidare kunna undvika social exkludering samt stigma. 
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Denna studie lutar sig mot dem socialpedagogiska utgångspunkterna som innefattar en 

förståelse för inkluderings- och exkluderingsprocesser. I denna studie kommer vi att 

fokusera på och undersöka hur eleverna på en utvald gymnasieskola uppfattar olika 

preventionsinsatser i syftet att förebygga användning av alkohol, narkotika, doping och 

tobak. Vårt jobb som socialpedagoger kommer vara att möta människor med olika typer 

av social problematik exempelvis kriminalitet eller missbruksproblematik. Att jobba 

preventivt i skolan mot dessa typer av social problematik kan ses som att angripa 

problemet från en annan vinkel och på så sätt kunna förebygga att barn och ungdomar 

hamnar i problematik som dessa.  

 

Vi har valt att använda oss socialpedagogisk teori i vår studie då den syftar till och 

belyser bland annat interaktion mellan människor samt vilken typ av utveckling som 

kommer ske i dessa interaktioner. Som socialpedagoger i framtiden kommer vi jobba 

mycket efter den socialpedagogiska teorin när det kommer till samtal, möten och andra 

interaktioner med olika individer. Socialpedagogisk teori är relevant på ett sätt för att 

skapa en delaktighet hos eleverna på så sätt att dem får känna att dem kan bidra med 

kunskap och information om ämnet samt få berätta och dela med sig av vilken typ av 

insats dem anser är den mest verkningsfulla. Vi vill också med hjälp av den 

socialpedagogiska teorin belysa elevernas/ungdomars sårbarhet i den åldersgruppen 

dem befinner sig i under gymnasieperioden. Likaså identitetsutvecklingen hos 

ungdomar och hur denne formas i interaktion med andra är också av relevans för vår 

studie då ungdomar/eleverna påverkas av människorna och regler/normer runt omkring 

sig. Vi väljer även att ta upp en kvalificeringsprocess enligt socialpedagogisk teori för 

att ett socialt problem ska bli uttalat, detta för att ännu mer belysa att användningen av 

ANDT är ett samhällsproblem samt att insatser görs för att lösa problemen som uppstår 

i samband med användningen av ANDT. 

 

4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka hur ungdomar i gymnasieskolan uppfattar olika former av 

preventiva insatser för att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping och 

tobak (ANDT). 

 

• Hur uppfattar ungdomar olika former av preventiva insatser? 

• Uppfattas insatserna olika i relation till kön eller gymnasieinriktning?  

 

Således är utgångspunkten med ovanstående frågeställningar att försöka besvara 

följande två hypoteser: 

 

1. Det föreligger skillnader mellan könen gällande hur flickor och pojkar uppfattar 

olika preventiva ANDT-insatser i skolan. 

2. Det föreligger skillnader mellan hur elever från olika gymnasieinriktningar 

uppfattar olika preventiva ANDT-insatser i skolan.  

 

5 Metod 
 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

I vår studie har vi använt oss av en kvantitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen syftar 

till att insamling och analys av data betonas av kvantifiering, att kopplingen mellan teori 
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och forskning är av ett deduktivt slag, att synen på verkligheten är objektivistisk samt 

att man som forskare har ett särskilt tycke för det naturvetenskapliga synsättet och 

specifikt för positivismen (Bryman, 2011).   

 

En stor fördel med kvantitativ metod är att det just är generaliserbart, med 

förutsättningen att undersökningen görs på ett stort och relevant urval det vill säga samt 

att underlaget blir större med fler antalet svaranden. En annan fördel med kvantitativ 

metod är även att man får ett lättöverskådligt material som går att bearbeta till grafer 

och diagram till skillnad från den kvalitativa metoden där man snarare behöver leta efter 

mönster, teman och kategorier. I Bryman (2011) tar författaren upp några kritiska 

synpunkter på kvantitativ forskning, och menar exempelvis att man gör variabler av vad 

andra människor tycker, känner eller upplever, och inte tar hänsyn till kontexten av 

varför en människa upplever och svarar som den gör. Eftersom man ständigt strävar 

efter hög reliabilitet och validitet i undersökningar med kvantitativ metod, menar vi att 

kvantitativ metod passar bättre i våra typer av frågor, mycket på grund av att kvalitativa 

svar kan behöva ha en kvantitativ grund att stå på. Det vill säga att göra en kvalitativ 

studie kan visa på tendenser och mekanismer, men för att kunna utesluta eller inkludera 

dessa mekanismer kan en kvantitativ grund att stå på vara bra för sammanhanget.   

 

 

Givetvis finns det flera fördelar med att arbeta med kvalitativ metod, där en av de kan 

vara att man strävar efter en djupare förståelse än vad en enkät kan bidra med. 

Kvalitativ metod är även mer tolkande eftersom respondenterna får uttrycka sig med 

sina egna ord och meningar.  

 

För att samla information och data till vår studie har vi använt oss av enkäter som 

ungdomar på en gymnasieskola har fått besvara, där frågeställningarna syftar till att ta 

reda på vilken preventiv insats mot alkohol, narkotika, tobak och doping som de 

uppfattar vara mest verkningsfull samt  att undersöka huruvida det föreligger 

signifikanta skillnader mellan de olika könen och val av gymnasieinriktning gällande 

hur de uppfattar olika ANDT-preventiva insatser för att sedan kunna analysera och 

kvantifiera informationen. Vi har valt att genomföra studien med en kvantitativ ansats 

eftersom det bidrar till en lätt överskådlig resultatdel där man tydligt kan se vilka 

preventiva insatser som ungdomarna ansåg/uppskattade vara mest verkningsfull och 

vidare kunna testa om det finns några signifikanta skillnader i det insamlade materialet 

med hjälp av Chi2-test. Fördelen med en kvantitativ ansats är som sagt att man får 

färdiga siffror som representerar dem olika preventiva insatserna vilket gör det lätt för 

läsaren att förstå hur eleverna uppfattar de olika preventiva insatserna. Nackdelen med 

en kvantitativ ansats kan tänkas vara att läsaren inte får någon bakgrundsinformation till 

varför siffrorna visar som dem gör, inte heller varför, i detta fallet, ungdomarna 

uppskattade en insats vara mer verkningsfull än dem andra.  

 
5.1.1 Positivismen 

Bryman (2011) talar om positivismen samt hur den som doktrin är svår att förklara och 

redogöra exakt vad den går ut på då begreppet används på två olika sätt i litteraturen. 

Det ena sättet som läggs fram är en beskrivande kategori som innefattar en ståndpunkt 

av filosofisk karaktär som återfinns i forskningen trots att man inte är helt ense om vad 

den omfattar eller vad den står för. För andra författare är positivismen ett reducerande 

och förenklande uttryck vars syfte är att beskriva en ytlig form av datainsamling som 

tillkommit snabbt och som inte förväntas bestå. Positivismen beskrivs vidare som en 
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kunskapsteoretisk ståndpunkt som talar för användningen av naturvetenskapliga 

metoder med syftet att studera den sociala verkligheten samt alla dess infallsvinklar. 

Positivismen sträcker sig också utöver något mer och beroende på vilken 

forskare/författare skiljer sig detta “något”. Dock upplevs dem flesta vara överens om 

att positivismen innefattar följande:  

 

• Det som anses vara kunskap är sådana företeelser och fenomen vi kan bekräfta 

med våra sinnen (Fenomenalism). 

• Syftet med teorin är att formulera hypoteser som ska prövas och vidare göra att 

det går att ta ställning till lagmässiga förklaringar (deduktivism).  

• Kunskap uppnås genom att fakta samlas in och som sen utgör grunden för 

lagmässiga regelbundenheter. 

• Vetenskapen ska vara objektiv, alltså värderingsfri.  

 

Positivismen beskriver två källor till kunskap som vi människor har, dess syftar till det 

som vi kan räkna ut med logik samt det som vi kan iaktta med våra sinnen. Positivismen 

betonar att vi inte ska förlita oss på traditioner och auktoriteter, spekulationer och 

känsloliv har inte heller något utrymme hos positivismen. Positivismen beskrivs vidare 

bestå av förmågan att kritiskt kunna undersöka och granska de påståenden och 

iakttagelser och endast luta oss emot de fakta som vi kan säkerställa med rimlig 

sannolikhet. Dessa fakta ska sedan på ett logiskt sätt analyseras för att kunna dra 

slutsatser av dem. Till logiken räknas också matematiken vilket innebär att vi ska 

kvantifiera våra fakta, göra statistik av dem så vi vidare kan dra generella/allmänna 

slutsatser av dem. Om man rensar bort all man trodde sig veta men som faktiskt 

egentligen inte vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap, “hård fakta”. Detta är, 

enligt positivismen lösningen på sanningsproblemet (Thurén, 2007). 

 

Positivismen kan bidra till ett objektivt sätt att försöka ta reda på vilka preventiva 

insatser som ungdomar uppskattar vara mest verkningsfulla. Objektiviteten kan vara till 

studiens fördel då det är en studie med kvantitativ ansats som syftar till att få fram 

siffror som ska göra det möjligt att läsa ut vilken preventiv insats ungdomarna 

uppskattade som mest verkningsfull samt om det föreligger signifikanta skillnader 

mellan hur eleverna uppfattar olika preventiva insatser beroende på kön eller val av 

gymnasieinriktning. Hade man istället valt att göra en kvalitativ studie hade 

positivismen inte haft ett syfte på samma sätt som den har i vår studie. En kvalitativ 

studie syftar till att ta reda på mer djupgående om varför och hur vissa insatser 

uppskattas vara bättre än andra. Vårt syfte är däremot att ta reda på “säker kunskap” om 

vilka insatser ungdomarna uppskattade som mest verkningsfulla. För att sedan även 

jämföra om resultaten mellan pojkar och flickor skiljer sig och hur/om det skiljer sig i 

uppfattning hos eleverna beroende på val av gymnasieinriktning. 

 

5.2 Planering och genomförande 

I vår studie har vi som tidigare nämnt använt oss av enkäter i pappersform som 

ungdomar i några gymnasieklasser i ett högskoleförberedande program och några 

klasser i ett yrkesförberedande program fått besvara, klasserna består av elever med 

olika könsidentiteter och etniciteter vilket bidrar till en mångfald men att åldrarna är 

något begränsade. Vårt urval består alltså av de eleverna som ingår i de 

gymnasieklasserna som vi har bestämt att dela ut enkäterna till, vidare innebär detta att 

vi endast kan generalisera vårt resultat till den skolans gymnasieklasser. Bryman (2011) 

betonar också vikten av att vi inte kommer kunna generalisera våra resultat vidare till 
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andra skolor på andra platser i Sverige då dem har andra förutsättningar, grunder och 

annat urval. 

 

I inledningen på enkäten har vi också skrivit med att medverkan är helt frivillig vilket 

innebär att om det är någon eller några elever som väljer att inte delta i enkäten eller om 

det är elever som inte befinner sig i klassrummet av någon anledning bidrar detta till ett 

bortfall som vi också presenterar i  den färdiga studien. Vårt mål med den kvantitativa 

metoden är att ha ett representativt urval som syftar till att på ett relevant sätt återspegla 

en miniatyr av populationen. 

 
5.2.1 Förberedelser 

Förberedelserna som har gjorts inför besöket hos klasserna är att vi skapade en enkät 

med 10 frågor där ungdomarna får skatta olika preventiva insatser mellan 1-10 där 1 är 

lägst och 10 är högst. Enkäten innefattar också en fråga där eleverna fått kryssa i vilken 

könsidentitet dem tillhör, en fråga där dem har besvarat vilket program de går. Sist på 

enkäten har vi även en fråga, där eleverna får svarsalternativen “ja” eller “nej”, på om 

de någon gång fått undervisning i ANDT. En annan del av förberedelserna är att vi har 

låtit två elever från vår egen klass samt en familjemedlem i samma ålder som 

respondenterna ta del av enkäterna för att få feedback om vad som kan förbättras på 

enkäterna samt få en uppfattning om hur lång tid enkäten tar att besvara. Enkäten 

uppfattas som relativt enkel att besvara och tar högst fem minuter av ungdomarnas tid 

vilket är ett medvetet val för att så många som möjligt ska vilja besvara den samt 

minska risken för att eleverna ska drabbas av “enkättrötthet”. “Enkättrötthet” syftar till 

att respondenten tröttnar på att svara på frågor och istället inte svarar på några frågor 

alls eller väljer att skynda igenom frågorna utan att lägga större vikt vid vad dem 

innebär (Bryman, 2011).  Författaren jämför även enkäter med strukturerade intervjuer 

och beskriver enkäter som ett formulär som tenderar att ha mindre antal öppna frågor 

för att istället jobba med slutna frågor då det är lättare att besvara denna typen av frågor 

självständigt. Författaren beskriver också vikten av att utforma enkäten på ett sätt som 

är lätt att förstå (Bryman, 2011). Vi har även tagit kontakt med programansvarig för att 

söka tillstånd om att genomföra enkäterna i några av skolans gymnasieklasser. Efter 

besvarade och genomförda enkäter samlade vi in enkäterna som vi delade ut för att 

sedan kunna sammanställa svaren samt vidare kunna kritiskt granska och analysera de 

resultaten som vi har samlat in.  

 
5.2.2 Urval 

Vi har valt att göra våra enkäter på en gymnasieskola, i ett högskoleförberedande 

program och i ett yrkesförberedande program. Vi har genomfört våra enkäter i 6 olika 

gymnasieklasser klasser, detta för att nå en större bredd av urval, samt att kunna jämföra 

om resultaten skiljer sig åt. Detta kan också vara till studiens fördel eftersom eleverna 

har mer erfarenhet inom området ANDT samt att dem kan se tillbaka 

på  högstadieperioden och hur den tiden har påverkat dem samt jämföra den tiden med 

tiden nu i gymnasieklassen. Vi valde även, som tidigare nämnt, att ha en fråga som 

berör vilken könsidentitet urvalet tillhör, detta är för att även här kunna jämföra om 

någon av könsidentiteterna skattar olikt i förhållande till vad någon av de andra 

könsidentiteterna gör. Vår förhoppning var att komma upp i ca 75-100 giltiga enkäter, 

då vi har räknat ungefär 20 elever i varje klass, samt 6-8 klasser gör då att vi säkerställer 

att få minst 75 besvarade enkäter. Bryman (2011) beskriver att urvalsstorleken ska vara 

beroende på hur stort samplingsfel man kan acceptera. Det vill säga ska man bygga 

urvalsstorleken på hur många som eventuellt inte kommer medverka/besvara ogiltigt på 
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enkäterna. Antal besvarade enkäter blev 89 stycken, där 62 var flickor och 27 pojkar. 

Totalt var det 69 besvarade enkäter från ett högskoleförberedande program och 20 

besvarade enkäter från ett yrkesförberedande program. 

 
5.2.3 Material och datainsamling 

Vi har valt att göra enkäter i pappersform (Se bilaga 9.2), där vi personligen har 

presenterat vår studie, delat ut och samlat in enkäterna. Detta är för att bidra till att 

eleverna känner sig motiverade och trygga med att besvara vår enkät, samt för att få så 

litet bortfall som möjligt.  Bryman (2011) beskriver även att fördelarna med enkäter är 

att det är snabbare att administrera samt att det är en billigare process än att göra många 

intervjuer. Författaren beskriver även att det är större bortfall när man använder sig av 

enkäter, och att om man uppnår över 85 % besvarade enkäter är det bra för studiens 

syfte. Vi valde därför att minimera det högre bortfallet med vår personliga närvaro, och 

strävade därmed efter att få så många besvarade enkäter som möjligt med denna metod. 

Det blev totalt 89 besvarade enkäter, i sex olika klasser från både ett 

högskoleförberedande program och ett yrkesförberedande program. Bortfallet blev totalt 

13 personer, och berodde på att dessa respondenter inte befann sig under lektionen vi 

skrev enkäterna på. Detta innebär att det var ett bortfall på 14.61 %, och att vi därmed 

klarade oss över de 85 % svarande som Bryman (2011) tar upp i sin litteratur.  

 
5.2.4 Bearbetning och analys 

Analysen skedde i enlighet med kvantitativ dataanalys med hjälp av det statistiska 

dataprogrammet SPSS där vi också utgår ifrån olika variabler. I vår enkät finns fråga 1-

10 som är uppskattningsfrågor, alltså där eleverna ska uppskatta hur verkningsfull eller 

inte verkningsfull en preventiv insats är mot användningen av ANDT. Eleverna kan 

skatta insatsen mellan 1-10 där 1 är lägst och 10 är högst. I bearbetningen och 

analysen  av de enkäter vi samlade in valde vi sedan att kategorisera svarsalternativen 1-

3 som “ej effekt”, 4-7 som “måttlig effekt” samt 8-10 som “stor effekt”. För att kunna ta 

reda på om det föreligger några signifikanta skillnader mellan pojkar respektive flickor 

samt skillnader mellan en högskoleförberedande gymnasieinriktning och en 

yrkesförberedande gymnasieinriktning gällande deras uppfattningar om ANDT-

preventiva insatser i skolan tar vi hjälp av ett Chi2-test. Vid detta test skapas en 

gemensam kategori för ME (måttlig effekt) och SE (stor effekt) för att sedan jämföra 

med kategorin EE (ej effekt) för att testa huruvida det föreligger signifikanta skillnader 

mellan kön och mellan gymnasieinriktningar gällande hur det uppfattar de olika 

preventionsinsatserna i skolan.   Bryman (2011) talar om olika typer av variabler där 

ordinalvariabler nämns. Detta beskrivs som variabler där kategorier kan rangordnas men 

där intervallerna mellan kategorierna inte är lika stora över hela skalan. Författaren 

beskriver också kvot-/intervallvariabler som enligt Bryman (2011) syftar till att 

avståndet mellan kategorierna är lika stort överallt. Vi har använt oss av en univariat 

analys som syftar till att kolla på en variabel åt gången. Där diagram, histogram och 

diagram vanligtvis används för att beskriva den kvantitativa data som framkommer ur 

studien. 

 
5.2.5 Kvalitetskriterier 

Relevanta kvalitetskriterier för vår kvantitativa studie kommer representeras av 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet beskrivs bestå av tre olika delbetydelser där syftet 

är att stärka och säkerställa den rörda studiens resultat. Den första delbetydelsen som 

nämns är stabilitet vilket syftar till det självklara sättet att testa stabiliteten hos ett mått 

och kallas för test-retest. Detta sätt att utföra test om stabilitet innebär att en grupp får 

genomföra testet vid en viss tidpunkt och får sedan ännu en gång genomföra testet fast 
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då vid ett senare tillfälle (Bryman, 2011).  Detta har inte att varit möjligt för våran del 

då vi har en tidsbegränsning och möjligheten att testa detta igen efter en längre tid inte 

finns. Det är inte heller aktuellt att använda oss av intern reliabilitet då vår enkät inte 

syftar till att lägga ihop varje respondents svar på respektive fråga för att få en 

totalpoäng. Den tredje delbetydelsen som Bryman nämner är interbedömarreliabilitet 

eller överensstämmelse mellan olika bedömare eller observatörer. Denna delbetydelsen 

syftar till subjektiva bedömningar i de fall där som rör observationer eller översättning 

av data till olika kategorier där flera observatörer är inblandade vilket också gör att 

risken för överensstämmelse mellan observatörernas olika tolkningar är för liten 

(Bryman, 2011).  

 

Validitet syftar till ett mått för begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. Bryman 

(2011) nämner olika former av validitet där samtidig validitet nämns. En form av 

validitet som vi kommer använda i studien är ytvaliditet (Bryman, 2011) som mäter hur 

begreppet som är aktuellt speglar innehållet. Här kan man låta externa experter bedöma 

om måttet fångar begreppet, något vi till viss del undersökt när ett par klasskamrater 

fick testa vår enkät, och de fick bedöma om enkäten var lättläst, lätt att förstå och så 

vidare (Bryman, 2011). 
 
5.2.6 Forskningsetiska överväganden 

Det etiska problem som dök upp redan vid idéskiss av studien var att vi ville ställa mer 

öppna och ingående frågor om vilka preventionsmetoder ungdomar ansåg var mest 

gynnsamma. Dels insåg vi snabbt att få ungdomar att reflektera över vilka 

preventionsmetoder som finns, reflektera vilka de anser är mest gynnsamma mot 

alkohol, narkotika, doping och tobak samt skriva detta på en enkät till vår studie skulle 

göra det svårt att få in 75-100 enkäter under uppsatstiden. Vi insåg även att fråga 

ungdomar sådana ingående frågor skulle kunna kritiseras, dels av föräldrar men även 

gentemot de fyra forskningsetiska kraven. Vi valde senare att endast låta ungdomar 

uppskatta ett antal preventionsmetoder som vi valt ut. Detta för att komma förbi de 

problem vi såg med den första idéen. Ett annat problem som dök upp i våran grundtanke 

med att genomföra enkäten i högstadieklasser var att vi inte hade vårdnadshavares 

godkännande på att eleven skulle genomföra enkäten. Vi valde därför att genomföra 

studien i gymnasieklasser för att undvika dem problemen. Vi anser dock att enkäterna 

inte är personligt kopplade, och därmed inte innehåller känslig personlig information 

(Vetenskapsrådet, 2019). 

 

Vi har sökt tillstånd hos berörd programansvarig för att få genomföra enkäter i klasser, 

vårt mål var att få mellan 75-100 svarande vilket möjligen innebär att vi behöver 

tillstånd för alla klasser i en årskurs. Lärare och elever har blivit informerade om de 

forskningsetiska kraven som ställs på oss som genomför undersökningen. Vi har innan 

vi delat ut enkäten berättat vårt syfte med studien, samt att medverkan var frivillig. Vi 

informerade också om att efter vi fått in enkäterna kommer vi inte skriva i vilken stad 

eller skola undersökningen gjorts på. Samt när enkäterna är genomförda, och 

sammanställda kommer dokumenten förstöras. Inga uppgifter på enkäten kan kopplas 

till någon individ, vilket även innebär att utomstående läsare inte kan identifiera 

uppgifterna utefter resultatet. Vi kan även garantera att uppgifterna inte kommer lämnas 

ut till kommersiellt bruk. Vi valde även att förtydliga några av de etiska kraven på 

enkäten. Detta för att eleverna ska känna sig säkra med att vi endast använder enkäterna 

i vår studie (Vetenskapsrådet, 2019). 
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6 Resultat 
I följande avsnitt kommer vi redovisa resultatet vi fick fram med hjälp av 

lättöverskådliga tabeller, avseende elevernas uppfattning om de olika ANDT-insatserna 

relaterat till kön och inriktning på gymnasieprogram. 

 

6.1 Skillnader mellan kön 

Undersökningen innefattar totalt 89 elever, varav 27 pojkar och 62 flickor, som 

besvarade enkäten. 

 
Tabell 1. Elevernas uppfattning om effekten av olika ANDT-insatser, flickor och pojkar. Data anges i 

procent. *EE=Ej Effekt, ME=Måttlig Effekt och SE=Stor Effekt.  
Totalt 
N=89 

Flickor 
N=62 

Pojkar 
N=27 

EE*   ME SE EE ME SE EE ME SE 
Rökförbud på skolområdet 
Temadagar i skolan med ANDT 
Utomstående föreläsare om ANDT 
ANDT i vanlig undervisning 
Utbilda föräldrar i ANDT 
Polisnärvaro i skolan 
Fältarbetare/nattvandrare 
Enskilt/grupparbete om ANDT 
Hög närvaro i skolan  

37 
28 
20 
25 
27 
21 
26 
22 
12 

37 
54 
54 
53 
54 
48 
45 
60 
37 

26 
18 
26 
22 
19 
30 
29 
18 
51 

42 
34 
21 
24 
31 
21 
24 
27 
14 

36 
48 
55 
55 
55 
45 
42 
60 
44 

23 
18 
24 
21 
14 
34 
34 
13 
42 

26 
15 
18 
26 
18 
22 
30 
11 
7 

41 
67 
52 
48 
52 
56 
52 
59 
22 

33 
18 
30 
26 
30 
22 
18 
30 
70 

 

Tabell 1 visar att de insatser som eleverna totalt sett uppfattar som mest verkningsfulla, 

alltså stor effekt,  är hög närvaro i skolan (51 %), polisnärvaro i skolan (30 %), 

fältarbetare/ nattvandrare (29 %), utomstående föreläsare (26 %) samt rökförbud på 

skolområdet (26 %).  Hög närvaro i skolan ansåg  majoriteten (51 %) av respondenterna 

en insats som har stor effekt. Insatsen blev därför även den som respondenterna ansåg ha 

störst effekt, och endast 12 %  av respondenterna svarade att insatsen var ej effekt.  

Likheter finns att hitta i insatsen temadagar med ämnet ANDT där både pojkar (18 %) 

och flickor (18 %) anser att insatsen har stor effekt i att jobba preventivt mot 

användningen av ANDT.  

 

Vidare kan vi i tabell 1 utläsa att eleverna totalt sett uppfattar enskilt/grupparbete om 

ANDT (60 %), temadagar i skolan med ANDT (54 %), utomstående föreläsare (54 %), 

utbilda föräldrar i ANDT samt ANDT i vanlig undervisning (53 %) ha måttlig effekt.  

Tabell 1 visar att rökförbud på skolområde var den insats som flest respondenter (37 %) 

svarade ej effekt på, dock var det även lika många respondenter (37 %) som ansåg att 

rökförbud på skolområde har måttlig effekt. Även i denna fråga ansåg några fler manliga 

respondenter (70 %) att insatsen hade stor effekt än de kvinnliga respondenterna (42 

%).  

Vidare kan vi utläsa att 60  % av flickorna anser att enskilt/grupparbete har måttlig 

effekt respektive stor effekt (13  %). Likaså anser 59 %  pojkarna att enskilt/grupparbete 

har måttlig effekt. Dock är det fler pojkar (30 %) som anser att enskilt/grupparbete inom 

ämnet ANDT har stor effekt. 

 

Vidare kan vi läsa i tabell 1 att flickorna anser att insatserna utomstående föreläsare 

(55  %), ANDT i vanlig undervisning (55  %) samt att utbilda föräldrar i ANDT (55 %) 

har måttlig effekt i syftet att jobba preventivt mot användningen av ANDT.  Tabell 3 

utvisar att pojkarna anser att temadagar i skolan med ämnet ANDT (67  %), 

enskilt/grupparbete inom ANDT(59 %) samt utomstående föreläsare (52  %) har måttlig 
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effekt i att jobba preventivt mot användningen av ANDT.  I insatsen utomstående 

föreläsare där pojkar (52  %) och flickor (55 %) anser att insatsen har måttlig effekt. 

Samma procent gäller för pojkar respektive flickor i insatsen att utbilda föräldrar inom 

ämnet ANDT.  

 

I resultatet presenterar också de ANDT-preventiva insatser som eleverna totalt sett 

uppfattar vara minst verkningsfulla, (ej effekt) och dem är: rökförbud på skolområdet 

(37 %), temadagar i skolan med ANDT (28 %), utbilda föräldrar i ANDT (27 %), 

fältarbetare/nattvandrare (26%) samt ANDT i vanlig undervisning (25 %).  

Fler likheter som går att utläsa mellan pojkar och flickor i tabell 1 är att både pojkar (26 

%) och flickor (24 %) uppfattar insatsen ANDT i vanlig undervisning som ej 

verkningsfull (ej effekt) likaså gäller för insatsen polisnärvaro i skolan där 22 % av 

pojkarna respektive 21 % av flickorna uppfattade insatsen som ej verkningsfull.  

 

Den sista frågan i vår enkät, visade att nästan 75 % av respondenterna hade fått någon 

form av undervisning i ANDT, antingen under gymnasiet eller under högstadiet. 

Undersökningen visade även att det var 76 % respektive 74 % av flickor och pojkar som 

fått ANDT-undervisning, och därmed visar inte vår undersökning på att det finns 

könsskillnader gällande om de fått undervisning i ANDT. 

 
6.1.1 Analys av skillnader mellan kön 

Skillnaden mellan flickor och pojkars uppfattning om de olika insatserna testas med 

stöd av Chi2-test. Vid denna analys skapas en gemensam kategori av Måttlig Effekt 

(ME) och Stor Effekt (SE) och jämförs med kategorin Ej Effekt (EE). 

 
Tabell 2. Analys av könsskillnader och uppfattning om ANDT-insatser. Data anges i procent. 

Könsskillnader prövades med Chi2-test (ns=ej signifikant).  
Totalt  
N=89 

Flickor 
N=62 

Pojkar 
N=27 

P-värde 

Rökförbud på skolområdet 
Temadagar i skolan med ANDT 
Utomstående föreläsare om ANDT 
ANDT i vanlig undervisning 
Utbilda föräldrar i ANDT 
Polisnärvaro i skolan 
Fältarbetare/nattvandrare 
Enskilt/grupparbete om ANDT 
Hög närvaro i skolan  

63 
72 
80 
75 
73 
78 
74 
78 
88 

58 
66 
79 
76 
69 
79 
76 
73 
86 

74 
85 
82 
74 
82 
78 
70 
89 
93 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

 

I resultatet som går att utläsa i tabell 2 finns inga signifikanta skillnader mellan 

huruvida pojkar och flickor anser att insatserna är verkningsfulla. Dock kan man utläsa 

att det finns relativt stor procentuell skillnad mellan pojkarnas och flickornas 

uppfattning om vilka insatser som kan ge en verkningsfull effekt. De insatserna där det 

framförallt finns en procentuell skillnad är: rökförbud på skolområde (flickor 58 % 

respektive pojkar 74 %), temadagar i skolan med ämnet ANDT (flickor 66 % respektive 

pojkar 85 %), att utbilda föräldrar i ämnet ANDT (flickor 69 % respektive pojkar 82 %) 

samt enskilt eller grupparbete om ANDT (flickor 73 % och pojkar 89 %). Dock 

framkommer även flera likheter i uppfattningen gällande bland annat utomstående 

föreläsare där 79 % av flickorna ansåg att insatsen hade måttlig effekt eller stor effekt, 

respektive 82 % av pojkarna som ansåg att insatsen hade måttlig effekt eller stor effekt. 

Även ANDT i den vardagliga undervisningen (flickor 76 % och pojkar 74 %) samt 

polisiär närvaro i skolan (flickor 79 % och pojkar 78 %) ansåg respondenterna att 
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insatserna hade måttlig eller stor effekt, och därmed fanns det tydliga likheter mellan 

insatserna. 

 

6.2 Skillnader mellan gymnasieinriktning 

Av de totala 89 respondenter var 69 elever studerande på ett högskoleförberedande 

program och 20 elever studerande på ett yrkesförberedande program. 

 
Tabell 3. Elevernas uppfattning om effekten av olika ANDT-insatser och gymnasieinriktning. Data anges 

i procent. *EE=Ej Effekt, ME=Måttlig Effekt och SE=Stor Effekt.  
Totalt 
N=89 

Högskolef. 
N=69 

Yrkesf. 
N=20 

EE*   ME SE EE ME SE EE ME SE 
Rökförbud på skolområdet 
Temadagar i skolan med ANDT 
Utomstående föreläsare om ANDT 
ANDT i vanlig undervisning 
Utbilda föräldrar i ANDT 
Polisnärvaro i skolan 
Fältarbetare/nattvandrare 
Enskilt/grupparbete om ANDT 
Hög närvaro i skolan  

37 
28 
20 
25 
27 
21 
26 
22 
12 

37 
54 
54 
53 
54 
48 
45 
60 
37 

26 
18 
26 
22 
19 
30 
29 
18 
51 

42 
20 
13 
28 
25 
25 
28 
17 
13 

36 
59 
59 
48 
51 
46 
46 
65 
33 

22 
20 
28 
25 
25 
29 
26 
17 
54 

20 
55 
45 
15 
35 
10 
20 
40 
10 

40 
35 
35 
70 
65 
55 
40 
40 
50 

40 
10 
20 
15 
- 
35 
40 
20 
40 

 

Totalt sett är det hög närvaro i skolan som eleverna uppfattar har störst effekt i syftet att 

jobba preventivt mot användningen av ANDT. Dock skiljer det sig lite procentuellt 

mellan de olika inriktningarna. 54 % av eleverna i en högskoleförberedande inriktning 

uppfattar hög närvaro i skolan ha stor effekt medans i en yrkesförberedande 

gymnasieinriktning var det 40 % av eleverna som uppfattade insatsen ha stor effekt. En 

anna skillnad som visar sig i tabell 3 är att 40 % eleverna med en yrkesförberedande 

gymnasieinriktning uppfattar insatsen rökförbud på skolan vara verkningsfull (stor 

effekt) och endast 22 % av eleverna med en högskoleförberedande gymnasieinriktning 

uppfattar den insatsen som verkningsfull (stor effekt) i syftet att förebygga 

användningen av ANDT.  

 

I tabell 3 kan vi utläsa att eleverna med högskoleförberedande gymnasieutbildning anser 

att insatsen utomstående föreläsare har måttlig effekt (59 %). likaså uppfattar de 

eleverna med en högskoleförberedande gymnasieinriktning att enskilt/grupparbete med 

ämnet ANDT har måttlig effekt (65 %). Tabell 3 visar också att 40 % av eleverna som 

valt en yrkesförberedande gymnasielinje anser att rökförbud på skolområdet har måttlig 

effekt likaså ansåg 40 % av eleverna att rökförbud på skolan har stor effekt i syftet att 

verka preventivt mot användning av ANDT. Vidare anser 40 % av eleverna att 

fältarbetare/nattvandrare har måttlig effekt liksom ansåg 40 % av eleverna att denna 

insatsen har stor effekt. Tabell 3 visar också att eleverna med en yrkesförberedande 

gymnasieinriktning anser också att hög närvaro i skolan har måttlig effekt (50 %) 

respektive stor effekt (40 %).  

 

I tabell 3 kan vi också utläsa att de insatserna som eleverna i ett yrkesförberedande 

program anser ej vara verkningsfulla (Ej effekt) är temadagar i skolan med ämnet 

ANDT (55 %), utomstående föreläsare inom ämnet ANDT (45 %) samt 

enskilt/grupparbete med ämnet ANDT (40 %) respektive måttlig effekt (40 %). Tabell 3 

presenterar också att 42 % av eleverna i ett högskoleförberedande program anser att 

insatsen som syftar till  rökförbud på skolområdet inte är verkningsfullt i syftet att 

motverka användning av ANDT.  
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Den sista frågan i vår enkät, visade som tidigare nämnt att nästan 75 % av 

respondenterna hade fått någon form av undervisning i ANDT, antingen under 

gymnasiet eller under högstadiet. Andelen från den högskoleförberedande inriktningen 

som fått undervisning inom ANDT är 78 %, medan andelen som fått ANDT-

undervisning i den yrkesförberedande inriktningen är 65 %. Det vill säga visar vårt 

resultat att fler som går en högskoleförberedande inriktning har fått undervisning inom 

ANDT. 

 
6.2.1 Analys av skillnad mellan gymnasieinrinriktning 

Skillnaden mellan de elever som studerar på ett högskoleförberedande program och  de 

elever som studerar på ett yrkesförberedande programs uppfattning om de olika 

insatserna testas med stöd av Chi2-test. Vid denna analys skapas en gemensam kategori 

av Måttlig Effekt (ME) och Stor Effekt (SE) och jämförs med kategorin Ej Effekt (EE). 

 
Tabell 4. Analys av inriktning på gymnasieprogram och uppfattning om ANDT-insatser. Data anges i 

procent. Könsskillnader prövades med Chi2-test (ns=ej signifikant).  
Totalt  
N=89 

Högskolef. 
N=69 

Yrkesf. 
N=20 

P-värde 

Rökförbud på skolområdet 
Temadagar i skolan med ANDT 
Utomstående föreläsare om ANDT 
ANDT i vanlig undervisning 
Utbilda föräldrar i ANDT 
Polisnärvaro i skolan 
Fältarbetare/nattvandrare 
Enskilt/grupparbete om ANDT 
Hög närvaro i skolan  

63 
72 
80 
75 
73 
79 
74 
78 
88 

58 
80 
87 
72 
75 
75 
72 
83 
90 

80 
45 
55 
85 
65 
90 
80 
60 
87 

ns 
<0.05 
<0.05 
ns 
ns 
ns 
ns 
<0.05 
ns 

 

I tabell 4 framgår det att det finns signifikanta skillnader mellan huruvida de två 

gymnasieinriktningarna uppfattar insatserna mot ANDT som verkningsfulla. 

Respondenterna från den högskoleförberedande inriktning anser i betydligt högre grad 

att bland annat temadagar i skolan med ämnet ANDT är mer verkningsfullt än vad de 

från den yrkesförberedande inriktningen anser (80 % respektive 45 %). De respondenter 

från den högskoleförberedande inriktningen anser även att utomstående föreläsare med 

ämnet ANDT är verkningsfullt i högre grad än de respondenter från ett 

yrkesförberedande program (87 % respektive 55 %). Sist anser de respondenter från den 

högskoleförberedande inriktningen att enskilt eller grupparbete om ANDT är 

verkningsfullt i större utsträckning, till skillnad från de respondenter från den 

yrkesförberedande inriktningen (83 % respektive 60 %).  

 

Det finns även relativt tydliga skillnader gällande rökförbud på skolområde, där 80 % 

av respondondenterna från ett yrkesförberedande program anser att insatsen har måttlig 

effekt eller stor effekt, jämförelsevis med respondenterna från den högskoleförberedande 

inriktningen där 58 % anser att insatsen har måttlig effekt eller stor effekt. Även 

insatserna ANDT i den vardagliga undervisningen samt polisiär närvaro har relativt stor 

skillnad, där 85 % respektive 90 % av respondenterna från den yrkesförberedande 

inriktningen anser att insatserna har måttlig effekt eller stor effekt, till skillnad från 

respondenterna från den högskoleförberedande inriktningen där 72 % respektive 75 % 

av respondenterna ansåg att insatserna har måttlig effekt eller stor effekt. I resultatet kan 

man även se att det finns en likhet i uppfattning gällande hög närvaro i skolan, i båda 

gymnasieinriktningarna. I den högskoleförberedande inriktningen ansåg 90 % att 
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insatsen har måttlig effekt eller stor effekt respektive i den yrkesförberedande 

inriktningen ansåg 87 % att insatsen har måttlig effekt eller stor effekt. 

 

7 Avslutande diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring studiens metodologiska 

utgångspunkter, vad som gick bra och vad som hade kunnat göras på ett annat sätt. 

Vidare kommer vi att föra en diskussion kring resultatet där vi presenterar dem mest 

signifikanta resultaten och jämför det med vad tidigare forskning säger. Avslutningsvis 

kommer vi att presentera förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien har en kvantitativ grund, vilket har enligt oss gett ett stort urval av 

respondenter,  och varit tidseffektivt om man jämför med om vi skulle gjort en 

kvalitativ undersökning med lika många svarande. Vi ansåg att en kvantitativ 

undersökning skulle passa vårt arbete, eftersom vi ville kartlägga ett så stort område 

som möjligt under vår begränsade tid med detta arbete. Vårt syfte var att kunna 

undersöka vilka preventiva insatser som ungdomar anser mest verkningsfulla, och detta 

uppnådde vi enklast med en kvantitativ metod, eftersom det hade krävt många intervjuer 

för samma resultat.  

 

När vi utformade enkäten la vi stort fokus på att enkäten skulle vara lättförstådd, snabb 

att genomföra samt utan chans att kunna identifiera en specifik individ utifrån dennes 

svar på enkäten. Vi anser att vi lyckades bra på dessa punkter, men insåg under tiden 

enkäterna skrevs i klasserna, att vi borde förtydligat att enkäten skulle skrivas på egen 

hand. Att eleverna diskuterade fritt kring frågorna på vår enkät, kan ha påverkat svaren 

men vi ser det ändå som en positiv sak, då eleverna starkt visade att det var intressant att 

diskutera. Detta kan dock vara betydande för och kan ha påverkat vad vårt resultat visar. 

Exempelvis kan ungdomarna diskuterat vad dem anser och sen valt att välja samma som 

kompisen bredvid istället för att individuellt svarat på enkäten och det dom ville svara 

innan diskussionen med kompisarna gick igång.  Vi anser även att det var viktigt att 

använda 1-10 som skattning, trots att vi senare valde att bilda grupper av siffrorna 

(verkningsfullt, något verkningsfullt och icke verkningsfullt), eftersom vi framförallt 

såg i bearbetningen i SPSS att flera kvinnliga respondenter oftare använde “mellan-

siffrorna”, medan de manliga respondenterna främst använde siffrorna 1, 5 och 10.  

 

Vi lät två klasskompisar samt en familjemedlem i samma ålder som respondenterna 

besvara enkäten innan vi fortsatte med att dela ut dem till eleverna. Vårt mål var att 

skapa en enkät som var lätt att förstå och gick snabbt att besvara. Vi anser delvis att vi 

lyckades med detta då det tog ca fem minuter för eleverna att besvara frågorna dock så 

var vissa frågor lite krångliga för eleverna att förstå. I några klasser fick vi förtydliga 

vad vi menade med vissa insatser. Exempelvis fick vi förklara frågan om “hög närvaro i 

skolan skyddar ungdomen mot användning av ANDT”. För oss som läser till 

socialpedagogik är det självklart för oss att hög närvaro i skolan är en skyddsfaktor men 

eleverna upplevdes ha svårt att förstå hur den kopplingen var gjord. Men efter ett 

förtydligande i frågan upplevdes dem ha lättare att förstå samt besvara frågan.  

 

Vi valde medvetet att personligen besöka klasserna och dela ut enkäterna och sedan 

samla in dem igen. Dels för att vi ville minimera bort det eventuella bortfallet som hade 

blivit vid en enkät över mail eller internet och dels för att vi ville informera om de 
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forskningsetiska principerna. Vi tillgodosåg informationskravet dels i missivbrevet som 

alla programansvariga fick, i vårt första telefonsamtal med de programansvariga, 

eleverna fick information om syftet innan de började skriva enkäten, samt valde vi att 

förtydliga att studien är frivillig att medverka i vår enkät (se bilaga II). Vi ville försäkra 

oss att eleverna visste att de själva fick bestämma över sitt deltagande genom att 

förtydliga det på enkäten och genom att berätta det innan vi delade ut enkäten, enligt 

samtyckeskravet. När vi utformade enkäten valde vi att utforma den på ett sätt som 

gjorde att ingen kunde identifiera vilken elev som skrivit vilken enkät. Genom att även 

här förtydliga att svaren är anonyma och att skola/stad som enkäten gjort i skulle 

anonymiseras (se bilaga II) försäkrade vi oss om att upprätthålla den forskningsetiska 

principen om konfidentialitetskravet. För att uppnå nyttjandekravet valde vi att förstöra 

enkäterna efter vi dokumenterat de i programmet SPSS. Även nyttjandekravet, att 

elevernas svar endast skulle användas i vår undersökning, förtydligade vi i enkäten (se 

bilaga II). Vi ville även få möjlighet att berätta lite kort om vår studie och belysa varför 

elevernas deltagande och svar är viktiga för att vi ska kunna genomföra vår studie.   

 

Vi anser att gymnasieungdomar var en relevant grupp att genomföra enkäten på för vårt 

forskningssyfte, eftersom de både kunde reflektera över vilka insatser som skett på 

högstadiet och gymnasiet. Dock var urvalet på gymnasiet mer besvärligt, då om man 

hade genomfört enkäten på ett högstadium, hade möjligen de flesta (framtida) program-

valen inför gymnasiet kommit med, medan vi fick ta ett beslut om vilka program vi 

skulle tillfråga på gymnasiet. Vi valde slutligen att fråga alla program på en lokal 

gymnasieskola, och helt enkelt ta det högskoleförberedande program samt 

yrkesförberedande program som svarade först, låta slumpen avgöra. Dessvärre blev de 

manliga representanterna möjligen lite underrepresenterade, och gör det svårt att dra 

några generella slutsatser på hur resultaten skiljer sig mellan könen. För att kunna 

generalisera hade vi dock behövt genomföra studien i fler skolor i olika kommuner, 

vilket inte hade varit möjligt att genomföra under denna studiens gång, dock kan man se 

denna studien som en förstudie, där man kan dra nytta av de fördelar och nackdelar vi 

stötte på under uppsatsskrivandet. Önskvärt för att undvika dessa problem hade givetvis 

varit att genomföra enkäterna i fler program och i fler klasser, men då vi nådde vårt mål 

75-100 svarande (89 deltog i studien), hade mindre än 15 % bortfall, och hade lite 

tidspress eftersom skolorna hade andra aktiviteter, då eleverna precis kommit tillbaka 

från sportlov, så valde vi att känna oss nöjda med de 89 deltagare som medverkade.  

 

Vår grundtanke var från början att genomföra studien i högstadieklasser men då det var 

problematiskt att komma runt kravet om målsmans godkännande att eleven skulle delta 

i studien valde vi istället att genomföra studien i en gymnasieklass. Detta tror vi kan 

vara till studiens fördel då det kan vara fler som har fått ANDT undervisning i 

gymnasiet samt att dem är några år äldre vilket innebär mer erfarenheter.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet redovisade att det var 75 % av vår urvalsgrupp som fått någon typ av 

undervisning i ANDT, dock visade det inte några större skillnader mellan könen 

gällande om de fått undervisning i ANDT då 76 % av flickorna respektive 75 % av 

pojkarna. Det gick dock att läsa ut skillnader mellan gymnasieinriktningar då 78 % av 

de elever som valt en högskoleförberedande gymnasieinriktning fått undervisning i 

ANDT och endast 65 % av eleverna som valt en yrkesförberedande gymnasieinriktning 

fått någon typ av undervisning i ämnet ANDT.   
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I resultatet framkom att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan pojkar och 

flickor i deras uppfattning om insatser mot ANDT-användning. Dock finns det en viss 

procentuell skillnad på exempelvis insatser som rökförbud på skolområde, temadagar i 

skolan med ämnet ANDT, utbildning för föräldrar i ämnet ANDT samt enskilda eller 

grupparbeten med ämnet ANDT. Det framkom även att det finns en likhet om 

uppfattning gällande insatserna utomstående föreläsare med ämnet ANDT, ANDT i den 

vardagliga undervisningen samt polisiär närvaro i skolan mellan pojkar och flickor. 

Vidare beskriver resultatet att det finns en signifikant skillnad mellan huruvida 

högskoleförberedande och yrkesförberedande inriktning anser hur verkningsfulla 

insatserna temadagar med ämnet ANDT, externa föreläsare med ämnet ANDT samt 

enskilda eller grupparbeten som handlar om ANDT.  

 

Det finns även procentuell skillnad mellan inriktningarna gällande rökförbud på 

skolområde, ANDT i den vardagliga undervisningen samt polisnärvaro i skolan. 

Slutligen visar resultatet att det även finns en likhet mellan de två inriktningarna om 

insatsen hög närvaro i skolan. Avslutningsvis visar vår studie på att hög närvaro i skolan 

är den insats som respondenterna anser är mest verkningsfull, medan rökförbud på 

skolområde är den insats som respondenterna anser är minst verkningsfull. De 

resterande insatserna ansåg respondenterna var något verkningsfullt (måttlig effekt) likt 

som den tidigare forskning även visar på. 

 

Resultatet som framkom efter sammanställningen av enkäterna visade att av de 

preventiva insatserna som gjordes i skolan mot användningen av alkohol, narkotika, 

doping och tobak ansåg eleverna att hög närvaro i skolan skyddade bäst. Våra 

förväntningar stämde väldigt mycket med resultatet vi fick, eftersom hög skolnärvaro är 

en viktig skyddsfaktor likaså var det den insatsen som eleverna uppfattade som mest 

verkningsfull i syftet att förebygga användning av ANDT. Även eftersom vi läst en del 

forskning innan, förstod vi att många insatser endast är något verkningsfulla, och 

framförallt beror på hur mottagaren behandlar informationen. Detta innebar dels att vi 

förväntade oss att respondenterna också skulle anse att de flesta insatser är just något 

verkningsfulla, men även att vi förväntade att eleverna skulle svara någonstans i mitten 

av skalan, eftersom det är ett “bekvämt” svar.  

 

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som tas upp av Johnson, Richert & 

Svensson (2017) som diskuterar olika risk- och skyddsfaktorer. Författarna presenterar 

bland annat dålig anpassning i skolan och lokalsamhället som både en risk- och 

skyddsfaktor. Skyddsfaktor på så vis om anpassningen och samhörigheten i skolan är en 

positiv utveckling och gynnar individen. Det kan även bli en riskfaktor om detta sker i 

negativ utveckling. Författarna tar även upp personlig och social kompetens som en 

skyddsfaktor för att undvika debut av alkohol. Personlig och social kompetens är en 

förutsättning för att social anpassning ska ske i positiv utveckling. Författarna nämner 

även att skyddsfaktorer kan ha en kompensationseffekt för högriskgrupper vilket 

innebär att exempelvis framgång i skolan kan kompensera för brister inom andra 

områden.  

 

Johnson, Richert & Svensson (2017) förklarar att prevention bör grundas i kunskaper 

om substansers funktioner och betydelser de har för ungdomar samt informera om 

riskerna som finns med ett substansbruk. Vidare förklaras att prevention också bör vara 

inriktad på att skapa delaktighet, bekräfta, producera möten mellan könen, konstruera 

möjligheter till kreativitet osv.  
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Ett sätt att skapa kreativitet, möten mellan könen och skapa delaktighet samtidigt som 

information om risker, funktioner och konsekvenser av att substansbruk presenteras är 

att exempelvis ha enskilt eller grupparbete i skolan inom ämnet alkohol, narkotika, 

doping och tobak. Vidare kan det också skapa en diskurs mellan eleverna om hur deras 

egna alkohol, narkotika, doping och tobaksvanor ser ut. vilket i sin tur kan bidra till att 

en faktiskt bild av dem verkliga ANDT- vanorna mellan eleverna. Tidigare forskning 

har visat att elevernas uppfattning om kamraterna ANDT-vanor är skeva och inte 

stämmer överens med hur vanorna faktiskt ser ut. Enskilda eller grupparbeten inom 

ämnet ANDT är en preventiv insats som görs i skolan vi besökte. Resultatet visade dock 

att endast 18 % av alla eleverna ansåg att insatsen har stor effekt respektive måttlig 

effekt (60 %) i att förebygga användningen av ANDT. 

 

Resultatet redovisade också att externa föreläsare som preventionsmetod var något 

verkningsfullt och det var också den insatsen som fick minst antal av ej verkningsfullt 

(ej effekt) tillsammans med hög närvaro i skolan. Detta stämmer inte överens med 

tidigare forskning som presenteras i Johnson, Richert & Svensson (2017) där författaren 

nämner att externa föreläsare inte fungerar som preventionsmetod. Detta kan bero på att 

externa föreläsare blir som en föreläsning, alltså en envägskommunikation som sker vid 

enstaka tillfällen. Viktigt att poängtera när det talas om externa föreläsare, är även att 

det är svårt att gruppera externa föreläsare i en grupp. Om en extern föreläsare inte 

involverar publiken, visar exempelvis Johnson, Richert & Svensson (2017) att det inte 

fungerar som en preventionsmetod, men om en föreläsare däremot engagerar publiken, 

och för ett resonemang tillsammans med de, skulle preventionsmetoden möjligen ha 

någon effekt. Det skulle därför ge fråga 3 (bilaga II), mer rättvisa om vi grupperat 

externa föreläsare som med eller utan involvering av publik, det vill säga om 

preventionsmetoden ska verka som en en- eller tvåvägskommunikation. 

Preventionsmetoder som syftar till att inte föra dialog med ungdomarna visar sig ha 

ingen eller väldigt liten effekt enligt författarna. Att externa föreläsare har ingen eller 

väldigt liten effekt i syftet att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping 

och tobak presenteras också i Karlsson (2010) som menar att problemen med universell 

prevention i form av exempelvis externa föreläsare är att förlita sig på att ungdomarna 

kommer att avstå att prova ANDT baserat endast på att dem är medvetna om riskerna 

med att prova. Detta är en informationsbaserad preventionsmetod som förlitar sig blint 

på faktan som finns.  

 

I vår undersökning visade respondenterna även att utbilda föräldrar har måttligt effekt 

(54 %) och 19 % av eleverna ansåg att det hade stor effekt medan författarna Stockwell, 

Gruenewald, Toumbourou & Loxleys (2005) menar att utbilda föräldrar endast har en 

(av tre) stjärnor i deras interna uppskattnings-system, och beskrivs som evidence for 

implementation. 

 

Även under rökförbud på skolområde skiljer sig resultatet mellan respondenterna och 

Stockwell, Gruenewald, Toumbourou & Loxleys (2005), menar författarna att lagar, 

regler och policys har evidence for outcome efficacy och därmed har två av tre stjärnor i 

det interna uppskattnings-systemet. Författarna menar att exempelvis lagen om att 

cigaretter inte får säljas till minderåriga påverkar åtgången, och därmed även 

efterfrågan. Då kan man även se en koppling att skolor som har rökförbud i skolans 

område, minskar naturliga platser att röka cigaretter på, som således leder till att 

eleverna måste anstränga sig mer för att nå en “godkänd” plats att röka på. 

Respondenterna i vår undersökning menar dock att rökförbud på skolområde är icke 
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verkningsfullt, ej effekt (37 %) likaså ansåg 37 % av eleverna att insatsen hade måttlig 

effekt. 

 

Stockwell, Gruenewald, Toumbourou & Loxleys (2005) menar även författarna att låta 

samhället mobilisera sig är en relativt bra insats. Insatsen har i forskningsöversikten två 

av tre stjärnor i det interna uppskattnings-systemet, och beskrivs som evidence for 

outcome efficacy. Även här beskriver författarna att man ska minska på de naturliga 

platser som finns för ungdomar att bruka ANDT, och att vid en fungerande samhälls-

mobilisation bör det därför ske en minskning av ANDT. Under frågan hur bra 

vandrande fältarbetare/nattvandrare under kväll/nattetid motverkar användandet av 

ANDT, menade majoriteten av respondenter (45 %) i vår studie att det har måttlig 

effekt. Det var även väldigt jämnt mellan ej effekt (26 %) och stor effekt (29 %). Det går 

även att koppla till polisiär närvaro i skolan, där även här majoriteten svarade att 

insatsen har måttlig effekt  (48 %) bland respondenterna. Även om man möjligen främst 

vill ha polisiär närvaro i skolan på grund av att eleverna ska få en relation med 

poliserna, kan även de minska på de naturliga platser som ungdomar vanligtvis brukar 

ANDT på.  

 

I resultatet av vår studie framgår det också att det finns signifikanta skillnader mellan 

hur eleverna som valt en yrkesförberedande gymnasieinriktning och eleverna som valt 

en högskoleförberedande gymnasieinriktning uppfattar de olika preventiva ANDT-

insatserna som görs i skolan. Det vi kan utläsa är att det är fler av eleverna som valt en 

högskoleförberedande gymnasieinriktning än de eleverna som valt en 

yrkesförberedande inriktning som uppfattar temadagar i skolan med ämnet ANDT, 

utomstående föreläsare i ämnet ANDT samt enskilt eller grupparbete med ämnet ANDT 

som mer verkningsfulla i syftet att motverka användning av ANDT. Detta kan bero på 

flera saker men vår teori, baserat på ett socialpedagogiskt perspektiv, är att de eleverna 

som valt en högskoleförberedande gymnasieinriktning är mer inställda på och vana vid 

att exempelvis delta i föreläsningar, delta i enskilt/grupparbete inom olika ämnen just 

för att en högskoleförberedande linje innefattar mestadels studier medans en 

yrkesförberedande gymnasieinriktning inte består av lika mycket studier utan innefattar 

även mycket praktik inom ämnet eleverna har valt. Elever som har valt en 

högskoleförberedande gymnasieinriktning har lättare att anpassa sig till och finna 

tillhörighet, gemenskap och delaktighet i denna typ av preventiva insatser i större 

utsträckning än de eleverna som valt en yrkesförberedande gymnasieinriktning. Detta 

kan också belysas ur ett socialpedagogiskt perspektiv på så vis att eleverna ingår i 

samma klass/gymnasieinriktning och därmed ingår i samma gemenskap. Denna 

gemenskapen präglas av olika normer, uppfattningar och tankebanor vilket vidare också 

påverkar  eleverna i samma klasser att ge relativt lika svar och att det därmed visar på 

signifikanta skillnader mellan de yrkesförberedande klasserna och de 

högskoleförberedande klasserna i vårt resultat.  

 

Vidare visade resultatet att det inte finns några signifikanta skillnader mellan hur de 

olika könen uppfattar de preventiva ANDT-insatserna som görs i skolan, men att det 

finns relativt stora procentuella skillnader trots att storleken på denna undersökning inte 

är så stor. Det kan indikera på att det hade funnits könsskillnader mellan uppfattningen 

av ANDT-insatserna i en större undersökning, med fler respondenter. Ett annat resultat 

vi även fick fram i vår undersökning, var att färre elever på ett yrkesförberedande 

program får eller har deltagit i ANDT-undervisning. Då 65 % av de respondenter från 

den yrkesförberedande inriktningen tagit del av ANDT-undervisning, innebär det att 

nästan en tredjedel inte har fått (och/eller inte medverkat) under sådan undervisning.  I 
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den högskoleförberedande inriktningen hade 78 % av eleverna fått och medverkat i 

undervisning om ANDT, och även om faktumet även här kvarstår, att en femtedel av 

eleverna på en högskoleförberedande inriktning inte heller fått eller tagit del av ANDT-

undervisning, så finns det en ej signifikant men relativt stor procentuell skillnad mellan 

inriktningarna. Det hade dock även här, varit möjligt att en större undersökning visat på 

signifikans i just denna frågan. Vidare går resultatet att diskutera genom att de elever 

som medvetet ej medverkat i sådan undervisning, möjligen inte känner en delaktighet 

och gemenskap. Likt som vår tidigare forskning visar (Anderberg och Andersson 2013) 

författarna att en bra ANDT-undervisning bygger på engagemang och delaktighet, och 

om elever som inte känner av denna typ av gemensamhet samt aktivt deltar, kan syftet 

med ANDT-undervisning fallera. Viktigt att poängtera i denna fråga är dock att det inte 

går att fastslå i vår undersökning om eleverna aldrig har fått erbjudande om ANDT-

undervisning, eller om de inte fått erbjudande om det, sedan de började gymnasiet.  

 

7.3 Teoridiskussion 

Som vi tidigare nämnt, kan man därför koppla Bronfenbrenners teori eftersom den går 

att applicera på alla individer som rör sig i sociala sammanhang. I många 

organisationer, myndigheter, olika former av vård och så vidare, kan man se individens 

handlande efter Bronfenbrenners teori. Detta gör även att det är lättare att identifiera och 

arbeta uppsökande om någon av systemen hamnar ur balans och/eller är ofullständiga. 

Eftersom det är mycket viktigt i teorin att alla system fungerar i en symbios, kan man 

som exempelvis socialpedagog eller annan professionell ibland se om individens system 

är instabila, till exempel om individen uppvisar tidiga tecken på alkohol- och 

drogmissbruk, kan det i sin tur bero på att individens familjesituation är dysfunktionell, 

det vill säga obalans i mikrosystemet. ANDT som är studiens centrala del går delvis att 

koppla till Bronfenbrenners system. Då ANDT från början är en nationell 

handlingsplan, som således har arbetas ner till en regional respektive kommunal 

strategi, som ger i sin tur den yttre miljön aspekter att förhålla sig till, som till sist 

hamnar hemma hos familjer och andra grupperingar, exempelvis när föräldrar går på 

föreläsningar om ANDT som vi tagit upp som en insats i enkäten.  

 

I vår studie finns flera dokument, handlingsplaner, och andra former av beslut som går 

att koppla till Bronfenbrenners systemteori, och viktigt just i Bronfenbrenners 

systemperspektiv är att förstå hur många led som dessa beslut, planer och dokument går 

igenom innan det hamnar hos just, elever i skolan. Detta kan man ur en synvinkel se 

som ett rättslig process, att dessa handlingar granskas i så många instanser, och av så 

många människor som är experter på just sitt ämne. Ur en annan synvinkel kan man 

diskutera kring “ju fler kockar, desto sämre soppa”. I denna undersökning valde vi 

skribenter att utgå ifrån elevernas perspektiv, just för att undvika många kockar. 

Elevernas uppfattning har i vår undersökning stämt till stor del, överens med den 

tidigare forskningen som tagits upp i avsnitt 2.4, om vilka preventiva insatser som är 

just mest verkningsfulla. Även ungdomarnas uppfattning går till viss del att applicera i 

Bronfenbrenners systemteori. Då elevernas uppfattningar från början möjligen kan 

bygga på familjens, kamraters, personals och andra individers åsikter, värderingar och 

uppfattningar likt i mikrosystemet. Under tidigare avsnitt (3.1) diskuterar vi skribenter 

att det är i mesosystemets del som mikrodelen interagerar , och genom att då applicera 

elevernas uppfattning i denna del, kan man se kopplingar till att om exempelvis 

föräldrar är negativt inställda på ANDT-undervisning som bedrivs av skolpersonalen, 

eftersom de själva har ett alkoholmissbruk, kan denna värdering ibland även återfinnas 

hos eleven. I exosystemet kan elevernas uppfattningar beröras av de yttre 

omständigheterna, exempelvis om det råder personalbrist på elevens skola, eller om 
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miljön inte är trygg nog för att eleven ska få chans, att utvecklas och lära sig nya 

färdigheter och kunskaper. Sista systemdelen är makrosystemet, där man återfinner 

skolpolitik, ledningsgrupper och dylikt. Vilket på lång sikt, även det påverkar elevernas 

uppfattning om exempelvis ANDT-undervisning.  

 

I den socialpedagogiska teorin återfinns begrepp som delaktighet, gemenskap och 

interaktion, något som vi även på längre sikt fast med andra begrepp kan återfinna i 

Bronfenbrenners systemteori. I både mikro- och mesosystemet kan vi hitta den 

gemensamma nämnaren interaktion. I de båda systemet menar Bronfenbrenner att 

elevers uppfattning bygger på interaktion, likt i den socialpedagogiska teorin som 

bygger på att vi individer interagerar för att nå ett samförstånd, för att känna delaktighet 

och gemenskap i något utanför vårt mikro- och mesosystem. Genom att kombinera 

dessa två teorier menar då vi skribenter, att vi kan förstå elevernas syn på att inte 

medverka i exempelvis den ANDT-undervisning som bedrivs på deras skola. Som 

tidigare nämnt kan det bero på att något i elevens systemteori som är dysfunktionellt, 

och/eller att lärarna misslyckas i sin kommunikation (interaktion) till eleven som är 

frånvarande. Detta kan leda till att eleven inte känner en tillhörighet till skolan, och 

därför väljer att hitta denna gemenskap och tillhörighet någon annanstans, exempelvis i 

en kriminell krets.   

 

På ett socialpedagogiskt sätt kunna öka elevernas delaktighet i skolan samt känna 

ytterligare att deras kunskaper är betydelsefulla och viktiga och på så vis öka chanserna 

för ungdomarna att känna tillhörighet och samhörighet med skolan skulle kunna vara att 

göra dem mer delaktiga i sin undervisning exempelvis genom att eleverna får vara med 

och planera sin undervisning, att dem får vara med och planera hur och vad som ska 

läras ut samt på vilket sätt.  

 

I undersökningen som vi har genomfört har vi tagit avstamp i ett socialpedagogiskt 

perspektiv som bland annat syftar till att få ungdomarna att känna sig delaktiga i sin 

undervisning inom ANDT men också andra ämnen. Med vår studie kan vi belysa vilka 

preventiva ANDT-insatser som ungdomar uppfattar som verkningsfulla samt om det 

föreligger några skillnader mellan könen men också skillnader mellan eleverna som går 

en yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieinriktning. Att undersöka 

ungdomars egna uppfattningar om preventiva ANDT-insatser i skolan kan bidra till att 

dem upplever att deras åsikt och kunskap inom området är relevant vilket det också är i 

vår undersökning.  

 

För att öka elevernas känsla av tillhörighet och delaktighet ligger det till fördel att 

eleverna får vara delaktiga i planering av deras egen undervisning samt hur den 

undervisningen ska gå till. Enkäterna som vi har använt oss av i vår studie syftar främst 

till att att ta reda på ovanstående frågeställningar. Dock finns annat att utläsa av svaren 

som eleverna har gett oss. Frågorna i enkäten innefattar olika typer av undervisning 

exempelvis utomstående föreläsare inom området ANDT som mest syftar till att sitta 

och lyssna och kanske ställa några frågor medans enskilt/grupparbete inom ämnet 

ANDT syftar mer med att jobba aktivt om frågor som berör ämnet samt diskutera och 

utbyta tankar med sina klasskamrater för att på så sätt komma vidare i arbetet. Vidare 

bidrar det också till att eleverna kan få ta del av undervisning som dem själva varit med 

och utformat. 

 

Vår undersökning visade att den preventiva insatsen/skyddsfaktorn som eleverna ansåg 

vara den som var mest verkningsfull i syftet att jobba preventivt mot användningen av 
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ANDT var hög närvaro i skolan, alltså om eleverna har hög närvaro i skolan skyddar det 

mot användandet av ANDT. Vidare kan man utläsa att eleverna är medvetna om att det 

gynnar dem att ha hög närvaro i skolan men att dem vidare kanske inte reflekterat över 

vad hög närvaro innebär. Att vända på frågan och istället fråga varför en elev väljer att 

inte vara i skolan kan belysa orsakerna till frånvaro. Där är svaret säkert väldigt 

individuellt, men i största utsträckning syftar till att eleven inte känner tillhörighet eller 

gemenskap i skolan som kan vara en konsekvens av att eleven inte upplever att den kan 

matcha de kunskapskrav som ställs i skolan eller att individen har diagnoser som ännu 

inte diagnostiserats och därför inte heller får den hjälp och det stöd som behövs i 

undervisningen. Detta i sin tur kan vidare bidra till att eleven upplever skolmiljön som 

jobbig och påfrestande istället för att skolmiljön är ett ställe att känna tillhörighet och då 

vidare kunna utvecklas tillsammans med andra.  

 

Det socialpedagogiska perspektivet syftar också till att lärande och identitetsutveckling 

endast sker i relation och tillsammans med andra individer sam att vi  i möten med 

andra “blir till”. Likaså tar socialpedagogiken avstamp i interaktionsprocesser som vi 

har valt att använda oss av i denna studien. I enkäten som vi har använt oss finns 

exempelvis utomstående föreläsare med som syftar mer till en envägskommunikation än 

en dialog men där finns också enskilt/grupparbete inom ämnet ANDT som syftar till 

dialog och interaktion mellan eleverna för att komma fram till en bra och relevant 

slutprodukt. Eleverna som deltagit i vår undersökning ansåg att både utomstående 

föreläsare och enskilt/grupparbete inom området ANDT har måttlig effekt i syftet att 

jobba preventivt mot användningen av ANDT. Anderberg & Andersson (2013)  belyser 

att informationsbaserade preventiva insatser i form av exempelvis utomstående 

föreläsare samt att  denna typ av insats ofta inte har någon annan önskad effekt än just 

att öka kunskapen inom området, som dock är viktig i den samlade preventionen. 

Tidigare forskning har också visat att preventiva insatser och övningar som syftar till 

dialog, interaktion, tankeutbyte och engagemang utan konfrontativa inslag har visat sig 

ha bättre effekt när det gäller framtida bruk av ANDT (Anderberg & Andersson, 2013).  

 

7.4 Slutsatser och implikationer 

Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i en gymnasieskola uppfattar olika 

former av preventiva insatser för att förebygga användningen av alkohol, narkotika, 

doping och tobak, samt ta reda på om det föreligger några signifikanta skillnader mellan 

kön och mellan val av gymnasieinriktning gällande hur eleverna uppfattar olika 

preventiva insatser. Av studiens resultat kan vi utläsa att det föreligger signifikanta 

skillnader mellan hur elever från olika gymnasieinriktningar uppfattar olika preventiva 

ANDT-insatser i skolan. resultatet visade också att det inte föreligger signifikanta 

skillnader mellan könen gällande hur eleverna uppfattar  olika ANDT-preventiva 

insatser.  

 

De slutsatser vi har kunnat dra utifrån föreliggande studie är att trots att pojkarna var så 

få, jämfört med flickorna, var de enade i sina svar. Pojkarna ansåg att följande insatser 

verkningsfulla i större utsträckning än vad flickorna gjorde: rökförbud på skolområde 

killar (33 %) flickor (23 %), utomstående föreläsare inom ämnet ANDT pojkar (30 %) 

flickor (24 %), ANDT i vanlig undervisning Pojkar (26 %) flickor (21 %), utbilda 

föräldrar i ANDT pojkar (30 %) flickor (14 %) samt hög närvaro i skolan pojkar (30 %) 

flickor (13 %). Detta kan bero på flera anledningar exempelvis att dem har samarbetat 

under tiden dem svarade på enkäterna men det kan också tyda på att det finns en 

gemensam uppfattning i gemenskapen om vad dem anser vara mest verkningsfullt i 

arbetet mot användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. Utöver ovanstående 
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slutsats är det svårt att dra några slutsatser men vi anser ändå att det är intressant 

utgångspunkt för vidareforskning inom området.  

 

Resultatet redovisade att den skyddsfaktor som eleverna ansåg fungera bäst i att 

motverka användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak var hög närvaro i skolan 

vilket också kan användas som en preventiv insats. Liksom tidigare forskning har visat 

så kan det vara en riskfaktor lika väl som en skyddsfaktor. Detta anser vi är av stor vikt 

att utnyttja i kommande utformanden av preventiva insatser. Att utforma preventiva 

insatser i skolan som en tvåvägskommunikation visar både tidigare forskning och delvis 

respondenternas resultat, att vi i framtiden ska avstå från skrämselpropaganda och 

istället föra en dialog tillsammans med ungdomarna är också av god idé för ett bättre 

framtida arbete inom prevention. Vi kan dock se att detta tas i åtanke med tanke på att 

den specialpedagogiska praktiken växer och fler professionella anställs som 

socialpedagoger på skolor och liknande för att jobba mot att få ungdomar att stanna i 

skolan. 

 

Som vi har belyst i avsnittet tidigare forskning och bakgrund finns det en viss 

problematik med den informationsbaserad universella preventionen som skolorna oftast 

bedriver. Dels använder sig skolan oftast av informationsbaserade universella 

preventionsmetoder och dels att den universella preventionen är generell till hela 

klassen utan veta om eller på vilken nivå det finns utrymme till förändring hos 

individerna. Den informationsbaserade preventionen förlitar sig också på att eleverna 

ska avstå att prova ANDT endast baserat på kunskapen om om konsekvenserna  som 

kan bli av att prova ANDT vilket också blir problematiskt i den utsträckningen att 

mottagaren måste besitta en tilltro till den informationen som delges i preventionen 

vilket vidare betyder att om eleven redan befinner sig  ett stadie där individen upplevt 

de positiva effekterna av en substans och anser att det endast finns positiva effekter av 

att bruka substansen blir det svårt att motivera den typ av prevention.  

 

I bakgrunden tar vi också upp risk- och skyddsfaktorer då det är av betydelsefull 

relevans i vårt arbete som socialpedagoger men också generellt i livet att vara medveten 

om vad det är samt hur det kan påverka individer. Alla har risk- och skyddsfaktorer men 

i vilken utsträckning är oftast väldigt individuellt och kan återfinnas på många ställen 

genom livet. Vissa risk- och skyddsfaktorer har visat sig i tidigare forskning ha större 

påverkan än andra samt att vissa kan vara varandras motpoler. Exempelvis hög närvaro i 

skolan som återfinns i vår enkät, kan vara en skyddsfaktor om eleven har just hög 

närvaro. Likaså kan det vara en riskfaktor om eleven istället har hög frånvaro i skolan. 

En annan risk/skyddsfaktor är anknytningen till familjen och hur relationerna inom 

familjen ser ut. Finns det exempelvis låg grad av anknytning till familjen kan hög 

närvaro i skolan fungera som en kompensation.  

Vi vet också att ju fler riskfaktorer en individ besitter desto större risk att utveckla 

ogynnsamma och destruktiva beteenden samt att ju fler skyddsfaktorer en individ har 

desto mindre risk att utveckla denna typ av beteenden.  

 

Resultatet av vår studie visade att eleverna totalt sett var överens om att hög närvaro i 

skolan var en viktig del i det preventiva arbetet för att motverka bruk av alkohol, 

narkotika, doping och tobak. Det var totalt 51 % av eleverna som ansåg att hög närvaro 

i skolan har stor effekt i syftet att motverka bruk av ANDT och endast 12 % ansåg att 

insatsen ej hade effekt. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv kan detta betyda att det är 

lite mer än hälften av eleverna som har en hög anpassningsgrad till skolan, alltså en 
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plats där dem kan känna delaktighet och gemenskap som leder till att dem upplever 

tillhörighet.  

 

För att undersöka ämnet vidare hade det varit intressant att göra en större undersökning 

med ett mer jämnt antal pojkar och flickor, i fler än två program med syfte att försöka få 

med fler preventiva insatser i enkäterna som innefattar en tvåvägskommunikation med 

eleverna för att se hur/om det skiljer sig mot dem svaren som har fått fram. Likaså en 

undersökning där eleverna hade fått skatta effektiviteten i olika skyddsfaktorer i 

enkäten, det hade  varit intressant i hur svaren hade skiljt sig åt eller visat liknande dem 

resultaten vi fick fram i denna studien.  

 

Slutligen vill vi även poängtera Johnson, Richert & Svenssons (2017, s. 335) citat: ”att 

komma för sent, så tidigt som möjligt”, möjligen är en beskrivning över hur prevention 

fungerar idag. Att vi, i vår framtida roll som socialpedagoger, ska komma för sent så 

sällan som möjligt, och i en bästa av världar endast ska kunna syssla med universell 

prevention. Vi anser därför, att barn och ungdomar är en samhällsgrupp som är värd att 

arbeta preventivt med, eftersom om vi bygger många starka barn, behöver vi inte laga så 

många trasiga vuxna. 
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9 Bilagor 

 

I Missivbrev 
 

 Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

  

                                                                                                             Växjö 6/2-20 

  

                                                                                             

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Socialpedagogik, inriktning ungdoms- 

och missbruksvård” 120 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om vilka 

preventiva insatser som ungdomar på gymnasiet anser är mest effektfulla. 

  

Vårt intresse rör att se vilka preventiva insatser som ungdomarna i klasserna uppskattar 

vara mest effektfulla i syfte att förebygga användning av ANDT. Samt att se vilka 

likheter/ skillnader det finns mellan dem olika programmen och likaså 

likheter/skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

När det gäller detta anser vi att ungdomarnas kunskap/erfarenhet skulle vara mycket 

intressant/värdefull att få ta del av, då vi kan bilda oss en uppfattning om vilka 

preventiva insatser som görs i klasserna samt vilka av dessa som ungdomarna anser som 

värdefulla/effektfulla 

  

För att få göra detta vill vi skicka enkät till ca 3-4 klasser vardera, i ett 

högskoleförberedande program, och ett yrkesförberedande program. Eleverna kommer 

få skatta från 1-10 på olika preventiva insatser, och enkäten kommer ta ca 10 minuter att 

genomföra.  

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

  

Vi kommer att kontakta er per telefon v. 8 för att bestämma vidare dag som passar 

elevernas schema, om ni är intresserade.  

  

  

        Med vänlig hälsning 

                                         

                                                                Jennifer Andersson 

                                                                         Emma Alzén 

  

Handledare: Berth Hagel 

Examinator: Margareta Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Missiv till programansvarig på … 
  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

  

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, 

vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta 

att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte 

delta längre. 

  

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

  

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

  

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

  

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

  

  

                                                                     Jennifer Andersson 

                                                                      Emma Alzén   

  

Växjö 6/2-20 

  

Handledare: Berth Hagel 

Examinator: Margareta Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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II Enkät 
 

Vi som gör denna undersökning heter Jennifer Andersson och Emma Alzén. Vi kommer 

från Linnéuniversitetet och går vårt sista år till socialpedagoger. Vi håller just nu på att 

skriva vårt examensarbete och skulle behöva er hjälp! Vi skriver om vilka förebyggande 

insatser mot användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak ungdomar från 

gymnasiet tycker är mest effektfulla.  

 

Medverkan är frivillig och svaren är helt anonyma. Vi kommer inte skriva om vilken 

skola, eller stad som undersökningen gjorts i, samt svaren kommer endast användas i 

vårt arbete. 

 

Vilket kön har du?  

▢ Kvinna ▢ Man ▢ Annat alternativ 

 

Gymnasieprogram?  

 

 

 

Ringa in en siffra efter hur effektfull du anser aktiviteten vara. 1 = lägst och 10 = högst! 

 

1. Rökförbud på skolområde 

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst) 

 

2. Temadagar i skolan med ämnet alkohol, narkotika, doping och tobak 

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst) 

 

3. Utomstående föreläsare med ämnet alkohol, narkotika, doping och tobak 

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst) 

 

4. Ämnet alkohol, narkotika, doping och tobak i den vardagliga 

undervisningen 

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst) 

 

5. Utbilda föräldrar i ämnet alkohol, narkotika, doping och tobak 

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst) 

 

6. Polisnärvaro i skolan 

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst) 

 

7. Vandrande fältarbetare/nattvandrare under kväll/nattetid      

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst)            
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8. Enskilt eller grupparbete i ANDT           

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst)     

 

9. Hög närvaro i skolan    

 

(Lägst)   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   (Högst)  

 

10. Har du fått någon undervisning inom ANDT? (ANDT = Alkohol, 

narkotika, doping och tobak) 

 

              ▢ Ja ▢ Nej 

 

 

Tack för din medverkan!  

/ Jennifer Andersson och Emma Alzén 
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