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Sammanfattning Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektiv 

undersöka hur år 6-9-lärare upplever skolans drogförebyggande 
arbete. Sexton intervjuer genomfördes med år 6-9-lärare som 

arbetat heltid sedan 2002. Intervjuerna analyserades med hjälp 
av en kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier som beskrev hur 

lärare upplevde skolans drogförebyggande arbete framkom: Att 
bidra till elevers självinsikt, Skilda förutsättningar och Lärares 

grad av engagemang. Dessa utgör tillsammans det övergripande 
temat: Ambivalens i stöd, samverkan och struktur. 

Informanterna beskrev att arbete med värdegrund i skolorna är 
positivt och att det uppskattas av både elever och personal. En 

oenighet framkom beträffande hur stort ansvar som bör läggas 
på lärare i drogförebyggande sammanhang och vilken personlig 

inställning som är önskvärd. Informanterna beskrev också olika 
grader av engagemang i det drogförebyggande arbetet. Ingen av 

informanterna upplevde LAST’N-projektet som negativt utan 

väntade sig en vidareutveckling av det påbörjade arbetet. 

Forskning bör fortsättningsvis bevaka hur det 
drogförebyggande arbetet fortlöper, samt även leda till 

utformning av en handlingsplan som kan fungera som mall för 
de olika skolornas handlingsplaner. Riktlinjer bör tas fram för 

att involvera all skolpersonal samt andra arenor så att 
ungdomarna får en enhetlig värdering och attityd från 

samhället. 
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Abstract The aim of this study was to investigate how 6-9
th

 grade 

teachers experience drug preventions in schools from a public 

health aspect. Sixteen interviews were carried out with 6-9
th
 

grade teachers that had been working full time since 2002. The 

interviews were analysed through a qualitative content analysis. 
Three categories appeared that described how teachers 

experienced drug preventing work at their school: To promote 
self awareness among students, Different conditions and 

Teachers grade of commitment. Together these categories 
constitute a theme: Ambivalence in support, cooperation and 

structure. The informants described that value education in 
schools are positive and that it is appreciated by both pupils and 

staff. Disunity showed regarding the amount of responsibility 
put on teachers in drug preventing work and what personal 

attitudes that are desirable. The informants also described 
different extent of commitment in the drug preventing work. 

None of the informants experienced the LAST’N project as 

negative but were expecting a further development. Research 

should continuously be carried out, which can lead to the 
design of a plan of action that can be used as model for the 

different schools’ plans of action. To help the adolescents to get 
united values and attitudes from the society, guidelines should 

be made and thereafter involve all of the staff at schools and 
other arenas. 
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Introduktion 

 

Många av nutidens och framtidens största orsaker till sjukdom och död kan reduceras 

anmärkningsvärt genom att förebygga ett antal relaterade beteendefaktorer. Dessa 

faktorer initieras i tonåren och påverkas sedan av sociala och politiska omständigheter. 

Faktorerna är: tobaksbruk, våldsbenägenhet, alkohol- och droganvändning, kost- och 

hygien, stillasittande livsstil och sexuellt beteende som orsakar oönskade graviditeter 

samt sjukdomar (WHO, 2007). 

 

Det finns stora belägg för att allvarliga och kroniska beteendeproblem som uppvisas av 

barn i skolåldern, härstammar från beteendemönster som kan fastställas redan under 

tidig barndom. Förskolebarn som uppvisar signifikanta beteendeproblem, till exempel 

aggressivitet, har en 50-procentig risk att få framtida problem så som drogberoende, 

depression och våldsbenägenhet. Utan tidig problemidentifiering och utan nödvändiga 

preventioner/interventioner för barn i riskzonen, är det sannolikt att dessa beteenden 

fortsätter att utvecklas (Hester et al, 2004). 

 

Komro och Toomey (2002) visar att drogförebyggande projekt i skolor ger positiva 

resultat. Ännu bättre resultat verkar dock ett integrerat förhållningssätt ge, alltså att 

kombinera interventioner i skolor med till exempel interventioner i idrottsföreningar, 

tillsammans med föräldrar eller på annat sätt i stadsdelen eller kommunen. Detta tros 

bero på att människans beteende påverkas av tre domäner: människans egenskaper, 

nuvarande sociala situation och kulturen i miljön som människan lever i.  

 

Även Wolfsberg (2006) beskriver att kombinerade interventioner ger bäst resultat ur ett 

drogförebyggande perspektiv. Detta beror på att en bredare publik fångas upp under en 

längre tid, och inte enbart i skolan. Vidare diskuteras också hur skolorna uppmanas att 

resonera kring det drogförebyggande arbetet. Det äldre synsättet där skolor genom att 

implementera ett fåtal aktivitet eller att ta in endast en föreläsare per år, och sedan tror 

sig kunna på verka eleverna, anses förlegat. Istället rekommenderas en kombination av 

olika idéer, strategier, initiativ och aktiviteter som kan samverka för att åstadkomma ett 

positivt och hållbart resultat. 
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Korkmaz (2007) menar att lärare kan ha tre skilda perspektiv som utgångspunkt för sin 

undervisning. Dessa är föräldraperspektiv, skolperspektiv och lärarperspektiv. Lärare 

ska kunna ta ansvar för alla tre perspektiv, detta genom att föra en dialog med de 

inblandade parterna och även kunna ställa anspråk på både föräldrar och skola om 

ärenden som rör eleverna. Genom att samverka dessa tre perspektiv uppnår eleverna 

bättre resultat i skolan. 

 

Det svenska utbildningssystemet består av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola 

och vuxenutbildning. De ingår i ett system där riksdag och regering fastställer nationella 

mål och riktlinjer, i skollag och läroplaner. I kommunerna fördelas resurserna utifrån 

lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas. Utifrån detta väljer 

verksamheterna/skolorna ett arbetssätt som passar dem. Skolverket följer sedan upp, 

utvärderar och granskar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 

vuxenutbildning (Skolverket, 2007). 

 

Enligt Statens offentliga utredningar (2002) är det viktigt att förhindra och minska 

ungdomars bruk av tobak, alkohol och narkotika. Omgivningens inställning till rökning 

påverkar ungdomars benägenhet att börja röka. Vidare diskuteras att vuxnas 

alkoholvanor har en direkt inverkan på ungdomars attityd till alkohol, vilket till exempel 

innebär att ungdomar dricker mer ansvarslöst om de ser att vuxna gör det. 

 

I Kungsbacka kommun är det projektet LAST’N som är handlingsprogrammet för 

läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika. LAST’N-projektet skall förtydliga 

kommunens definition av droger samt förhållningssätt utifrån perspektiven Upptäcka – 

Förebygga/Åtgärda – Ansvar (Kungsbacka kommun, Närsjukvården & Polisen, 2003).   

 

Vidare i studien kommer ordet droger användas som ett övergripande begrepp för 

läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika. 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektiv undersöka hur år 6-9-

lärare upplever skolans drogförebyggande arbete. 
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Bakgrund 

 

LAST’N-projektet 

LAST’N-projektet startade år 2000 när en styrgrupp bestående av tjänstemän och 

förtroendevalda inom Kungsbackas kommunala förvaltningar, primärvården och 

polisen, tillsammans arbetade fram ett alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram 

(Kungsbacka kommun, Närsjukvården & Polisen, 2003). Förutom nio inriktningsmål 

innehåller programmet en strategi för att förebygga bland annat alkohol- och 

drogkonsumtion. Strategin grundar sig på tre stöttepelare: Upptäcka, 

Förebygga/Åtgärda och Ansvar. Arbetet med LAST’N-projektet bygger i hög grad på 

att skolpersonal, idrottsledare och andra vuxna, uppmärksammar signaler från barn och 

ungdomar. När signaler uppkommit är det viktigt att frågor vågar ställas och en viss 

inblandning görs för att sedan agera. Handlingsprogrammet lägger tonvikten på 

förebyggande insatser riktade främst till barn och ungdomar upp till 20 år. Programmet 

lyfter också fram föräldrarna och föräldraskapets betydelse bland annat för barn och 

ungdomars alkohol- och drogvanor. Utveckling av samarbetet mellan kommunens 

förvaltningar, organisationer, polis, landsting och andra myndigheter, är också en viktig 

del i arbetet med LAST’N-projektet (Kungsbacka kommun, 2007). 

 

Alla invånare i Kungsbacka har ett delat ansvar när det gäller att upptäcka, förebygga 

och vidta åtgärder inom LAST’N-projektets olika områden. Föräldrar anses ha ansvar 

för familjen men även förskola, grundskola, gymnasieskola, mödrahälsovården, 

barnhälsovården och ungdomsmottagningen skall informera, utbilda och arbeta fram bra 

rutiner samt goda förebilder när det gäller att bekämpa drogmissbruk. I tillägg till detta 

har även till exempel fritidsförvaltningen, föreningar, kyrkan, apoteken och 

försäkringskassan en viktig uppgift i att förmedla en positiv livsstil till barn och 

ungdomar. Polisen har till uppgift att samarbeta med och informera både skola och 

företagare, då de har kunskaper om på vilket sätt droger kommer till Kungsbacka och 

vad som är ”populärt” vid olika tillfällen. Det är även tänkt att köpmän och 

restaurangägare ska ta sitt ansvar genom att försvåra för minderåriga att få tag på och ha 

tillgång till tobak och alkohol. Dessutom uppmanas gympersonal att vara uppmärksam 

på bruket av anabola steroider (Kungsbacka kommun, Närsjukvården & Polisen, 2003). 
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Socialstyrelsen (2005) visar att alkoholkonsumtionen bland ungdomar har tilltagit de 

senaste tio åren. Bland ungdomar har berusningsdrickande och snusande ökat medan 

andelen rökare har minskat något. 

 

Eftersom människor i alla åldrar kommer i kontakt med missbruk har LAST’N-projektet 

delat upp Kungsbackas befolkning i fyra grupper: 0-5 år, 6-11 år, 12-19 år samt 20 år 

och äldre (Kungsbacka kommun, 2007). Eftersom denna studie riktar sig till lärare för 

elever som är 12-16 år hamnar fokus på den tredje gruppen. När ungdomarna är i den 

åldern gäller det att upptäcka och förebygga det egna missbruket. På varje skola i 

kommunen finns ett eller flera LAST’N-ombud i personalen vars uppgift är att 

implementera detta i skolmiljön och hos de övriga i personalen (Kungsbacka kommun, 

Närsjukvården & Polisen, 2003). 
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Figur 1: Exempel på hur LAST’N-projektet är uppbyggt på sina stöttepelare ’Upptäcka – 

Förebygga/Åtgärd – Ansvar’ beträffande narkotika för 12-19-åringar (Kungsbacka kommun, 

Närsjukvården & Polisen, 2003). 
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De övergripande visionerna med det drogförebyggande LAST’N-projektet är att: 

Kungsbacka skall bli narkotikafritt, att debutålder för alkohol och tobak senareläggs, att 

totalkonsumtionen av alkohol och tobak minskas, att läkemedelsberoendet hämmas och 

att riskerna med sniffning och nya preparat uppmärksammas. I samband med att 

LAST’N-projektet genomförs krävs samtidigt att det blir en distinkt återkoppling till de 

handlingsplaner och aktivitetsprogram som varje enhet har jobbat med och mot de mål 

som fastställts. Uppföljning till program och planer kopplade till målen ska ske löpande 

och ska årligen redovisas för kommunfullmäktige, primärvårdsnämnden och 

polisstyrelsen. Utvärdering ska ske fyra år efter initiering i skolorna vilket denna studie 

delvis bidrar med. Uppföljningen anses nödvändig för att fortlöpande kunna följa 

verksamheten och för att se om projektet fortskrider med avsedd verkan (Kungsbacka 

kommun, Närsjukvården & Polisen, 2003). 

 

Attityder ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

Enligt Sjödén (2001) kan attityd definieras som ”känslomässig inställning”. Människan 

har attityder mot praktiskt taget allt i sin omgivning såsom andra människor, grupper 

och sociala skeenden. Attityder kan skilja sig och vara både positiva och negativa men 

sammanbinds ändå av tre kriterier. Dessa kriterier är: vi får kunskaper genom egna 

erfarenheter eller på annat vis, attityderna är känslofärgade vilket innebär att vi tycker 

bra eller dåligt om olika saker och händelser samt att attityden leder till en benägenhet 

att handla på ett visst sätt. En attityd kan skifta genom att ett eller flera av dessa 

kriterier förändras. Om ett av kriterierna förändras påverkas ofta de andra i samma 

riktning. Många attityder lärs in tidigt genom primärgrupper som familjer och kompisar. 

Andra faktorer som påverkar människans attityd är social miljö, media och reklam 

(ibid). 

 

Håkonsen (1994) beskriver att begreppet attityd kan belysas ur tre skilda aspekter: 

kognition – affekt – beteende. Vidare menar Levander (2003) att den kognitiva 

komponenten är de kunskaper vi har i en viss fråga. Den affektiva komponenten består 

av de känslor vi har gentemot någon eller något. Slutligen syftar beteendekomponenten 

eller handlingskomponenten på hur vi faktiskt agerar. Kognitionsaspekten ses som 

central ur ett attitydförändrande perspektiv medan den affektiva aspekten ofta ändras i 
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takt med ökad kunskap. Benägenheten att bete sig på ett visst sätt tilltar med ökad 

kunskap i det aktuella ämnet/området (Håkonsen, 1994). 

 

Attityder är ofta ambivalenta och svåra att förändra och enligt Levander (2003) är den 

affektiva (känslomässiga) komponenten mest motståndskraftig. En stark känsloladdning 

kan låsa fast attityder som ur den kognitiva (intellektuella) aspekten bara är fördomar. 

Är det känslomässiga mindre engagerat går det troligare lättare att ändra någons attityd. 

Individens attityder är dock nödvändiga, till exempel för att kunna organisera tankar och 

känslor på ett bra sätt. 

 

Värdegrundsarbete 

I värderingsövningar får deltagarna möjlighet att ta ställning, tänka efter, motivera sina 

ståndpunkter, uttrycka sina åsikter och lära sig att lyssna på andra. Genom att aktivt 

träna värderingar ökar medvetandet om olika val och vad som styr dem. 

Värderingsövningar syftar till att motverka en självbild där individen ses som ett offer. 

De syftar även till att öka medvetenheten om tankar och känslor samt ge tillfälle att 

bearbeta värderingar och attityder med målet att öka samstämmigheten mellan ord och 

handling (Byréus, 2001). 

 

Wennberg (2001) beskriver att emotionell intelligens eller Emotional Quotient (EQ), är 

förmågan att tolka och förstå sina egna känslor. När det kan göras på ett adekvat sätt 

kan individen också bättre tolka och förstå andra människors känslor. Om en person har 

hög eller låg EQ beror mycket på uppväxtmiljö och tidigare erfarenheter. Traditionellt 

har intelligens mätts enbart som intelligenskvot eller Intelligence Quotient (IQ). Det 

antyder dock bara vår fallenhet att tillgodogöra oss akademiska färdigheter och 

kunskaper. EQ kompletterar synen på intelligens. Som känslomässigt intelligent handlar 

det inte om att vara snällare, mer omtänksam eller mer empatisk än andra. Det handlar 

om att kunna känna efter, antingen det är negativa eller positiva känslor. Genom att vara 

duktig på att utöva EQ går det som individ att undvika att styras viljelöst av sina 

känslor. Människan behöver sin EQ i alla sammanhang, på jobbet, i skolan, som 

förälder och med sin partner. EQ är inget vi antingen har eller inte, utan EQ-förmågan 

går att träna upp. Det görs bland annat genom att arbeta med problem- och 

konflikthantering, att utveckla sin självkännedom och genom att ta ökat ansvar. 
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Eftersom känslorna styr vart vi riktar vår uppmärksamhet styr EQ också inlärningen, 

varför det är attraktivt att använda EQ i skolundervisning. Arbetet med EQ går inte 

emot den ordinarie undervisningen. I stället är målet att få mer arbetsro och bättre 

resultat i klassrummet. Skolor som undervisar i EQ har ofta fått som resultat att 

elevernas prestation i övriga ämnen blivit bättre (ibid). 

 

Påverkan och undervisning 

Varje stund påverkas människan av allt som når den genom sinnena i kombination med 

tidigare erfarenheter. Detta sker vare sig vi vill eller inte och valet av individens 

handlande lämnar dessutom ett spår inom oss. Påverkan är en ständigt pågående process 

hos varje människa. Uppfostran är ett av de vanligaste och mest effektiva sätt att 

påverka ett barn. Andra faktorer som påverkar är till exempel skola, kamrater och 

massmedia. Påverkan är även en förutsättning för att människan ska kunna existera i en 

grupp (Sjödén, 2001). 

 

Faktorer som påverkar risken för tobaksdebut och fortsatt tobaksbruk är attityder till 

tobak i familjen, attityder och vanor hos kamrater, sociala normer som förmedlas av 

lärare och andra vuxna i vardagsmiljön, tillgänglighet och ungdomarnas egen 

personlighet (Statens folkhälsoinstitut, 2004). 

 

De flesta som börjar röka är i åldern 13-15 år och det är ytterst få som börjar efter 20 års 

ålder. Vad som styr om de unga väljer en hälsosam livsstil beror på omgivningen: 

familjen, skolan, kamraterna och samhället. Om omgivningen är otillräcklig eller om de 

unga har dålig självkänsla, ökar risken för att de använder tobak, alkohol och andra 

droger. Föräldrar kan påverka sina barn att börja röka på olika sätt. Detta kan 

exempelvis ske genom att föräldrar eller syskon röker hemma, att ungdomarna tillåts att 

röka, att cigaretter får ligga framme eller genom att föräldrarna bjuder. Ökad 

tillgänglighet ökar risken för att ungdomarna ska bli vanerökare (Pellmer & Wramner, 

2002). 

 

Skolverket genomförde 1999 en kvalitetsgranskning av svenska skolors arbete med 

alkohol, tobak och narkotika. Många brister framkom och framför allt påpekades att den 

traditionella undervisningen är för ensidigt inriktad mot att endast informera om 
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riskerna med droger i allmänhet. Det anses viktigt att, förutom att förmedla fakta, även 

rikta in arbetet gentemot värderingar, attityder och att träna eleverna på att hantera 

situationer som de kan möta i verkligheten. Undervisningen får störst effekt om olika 

undervisningsmetoder blandas. Detta kan vara specialarbeten, studiebesök, rollspel och 

att bjuda in specialister som föreläser i aktuellt ämne. Vidare bör undervisningen ske på 

ett sådant vis att de ungas erfarenheter vävs in (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 
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Metod 

 

Forskningsansats 

Då avsikten med denna studie var att undersöka hur år 6-9-lärare upplever 

drogförebyggande arbete användes kvalitativ metodik. När forskaren söker djupare 

förståelse om företeelser, interaktioner och händelser används företrädelsevis kvalitativa 

metoder (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa intervjuer karakteriseras bland annat av 

att intervjuaren ställer okonstlade och raka frågor och på dessa frågor får man 

komplexa, uttrycksfulla svar (Trost, 2005). Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa 

intervjun försöker finna kvalitativ kunskap uttryckt med ett vardagligt språk och att den 

inte har kvantifiering som syfte. 

 

Data i form av intervjuer analyserades genom innehållsanalys. Metoden användes förr 

främst till att beskriva innehållet i olika typer av kommunikation på ett systematiskt, 

objektivt och kvantitativt vis. Detta har utvecklats och medfört att även latent innehåll i 

texter kan tolkas med denna metod (Graneheim & Lundman, 2003). En innehållsanalys 

går ut på att identifiera, koda och kategorisera olika variabler i det insamlade materialet 

(Krippendorff, 2003). I analysen förekommer alltid någon grad av subjektiv tolkning då 

kontentan av en text och verkligheten kan uppfattas på olika sätt. I det insamlade 

materialet söker forskaren efter dels ett latent och dels ett manifest innehåll. Den latenta 

innebörden framkommer genom tolkning av olika tendenser i materialet och är inget 

som sagts rakt ut. Det kan vara underförstådda meningar och tolkningar efter interaktion 

mellan forskare och informant. Det manifesta innehållet är det konkreta och synliga i en 

text och genom att analysera båda delarna förstärks resultatet av studien (Neuman, 

2003; Krippendorff, 2003). Både det latenta och manifesta innehållet innefattar en 

tolkning som är avhängig av både djup och abstraktion (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Informanter 

Studien genomfördes vid fyra av Kungsbacka kommuns grundskolor. För att få en 

övergripande uppfattning om upplevelsen av det drogförebyggande arbetet gjordes ett 

slumpmässigt urval (Neuman, 2003; Trost, 2005). I samråd med Kungsbacka kommun 

beslöts att endast årskurs 6-9-lärare skulle intervjuas och att lärarna på de fyra 

slumpmässigt utvalda skolorna skulle vara hälften män och hälften kvinnor i olika 
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åldrar. De 16 personer som tillfrågades skulle ha varit anställda vid skolan minst sedan 

2002 och sedan dess inte varit lediga i form av till exempel föräldraledighet eller 

tjänstledighet samt att de inte skulle vara LAST’N-ombud.  

 

Kungsbacka kommun kontaktade rektorerna vid de aktuella skolorna för att informera 

om studien, dess syfte och genomförande. Dessutom informerades de om att några ur 

personalen slumpmässigt skulle väljas ut för intervju och för detta tillfälle behövdes 

hjälp med lämpligt rum för att genomföra intervjuerna. Efter detta fick informanterna 

även brev som innehöll information om studiens syfte samt en blankett för skriftligt 

samtycke (se Bilaga 2). 

 

Alla de 16 tillfrågade ställde upp och tillsammans med författaren bestämdes sedan tid 

och plats per telefon för när intervjuerna skulle äga rum. Undersökningsgruppen kom 

därmed att bestå av 16 personer. Det var åtta kvinnor och åtta män som inte var 

LAST’N-ombud och som varit fast anställda vid skolan minst sedan 2002 samt som 

därefter inte varit långtidslediga. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer utförda av författaren. 

Semistrukturerade intervjuer är den mest förekommande formen av kvalitativ intervju 

teknik (Johannesen & Tufte, 2003). En intervjuguide användes för att kontrollera att alla 

frågeställningar behandlades under intervjutillfället. En intervjuguide utgör en mall som 

intervjuaren utgår ifrån men som ändå ger utrymme för intervjuaren att ställa spontana 

frågor vilket gör intervjun mer lik en vanlig konversation (Neuendorf, 2002). De frågor 

som behandlades under intervjuerna var: Hur upplever Du det drogförebyggande 

arbetet på Din skola? Vad gör Du själv konkret för att förebygga droganvändning 

bland eleverna på Din skola? Kan du beskriva en situation där LAST’N-projektet har 

påverkat Ditt arbete? Hur upplever du att detta arbete fortskrider på Din skola? Hur 

ser framtiden ut? Dessa frågor kompletterades med uppföljningsfrågor: Hur menar du? 

Kan du utveckla det lite mer? Intervjuerna tog 25-40 minuter att genomföra och de 

genomfördes på en plats som godkänts av informanten. Intervjuerna spelades in på 

mp3-spelare och skrevs sedan ut ordagrant av författaren. 
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Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2003). Ett helhetsbegrepp och förståelse eftersträvades i varje intervju för att upptäcka 

det centrala meningsinnehållet. Första steget innebar en noggrann genomläsning av alla 

transkriberade intervjuer. Efter detta fortsätter forskaren att forma betydelseenheter som 

består av ord, meningar och utsagor vilka har ungefär samma innebörd (Graneheim & 

Lundman, 2003). Meningsinnebörden i dessa mindre enheter tolkades utifrån den 

konkreta betydelsen och utifrån det sammanhang de förekom i. I nästa steg 

sammanfogades utsagorna och fokus riktades mot själva innebörden i citaten. Därefter 

utformades så kallade betydelseenheter som innebar att uttalanden med samma innebörd 

sammanfördes. I den efterföljande processen är reduktion och kondensation två centrala 

begrepp. Att reducera texten, men ändå behålla dess ursprungliga kärna kallas 

kondensering (Coffey & Atkinson, 1996). Den sista processen innebär att materialet 

abstraheras. Då skapas koder, kategorier och teman ur materialet och detta förmedlas i 

form av övergripande begrepp och beskrivningar. Skapandet av kategorier är det mest 

centrala i kvalitativ innehållsanalys (Cavanagh, 1997). En kategori är en grupp som 

innehållsmässigt har något gemensamt. Kategorierna ska vara skilda från varandra och 

återge olika perspektiv av undersökningsområdet (Graneheim & Lundman, 2003). Inga 

data ska passa in i mer än en kategori och inte heller bli placerad mellan två olika 

kategorier. Vanligtvis skapas också underkategorier för att vidare kunna utveckla och 

klarlägga innehållet i kategorierna (Johannesen & Tufte, 2003). För att förtydliga de 

nyss skapade kategorierna belyses dessa med citat som är tagna direkt från det 

insamlade materialet (Neuendorf, 2002). Ett tema arbetades fram och står för den 

underliggande meningen i de skapade kategorierna och kan därmed uttrycka en 

innebörd för det latenta innehållet i materialet (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Kategoriernas utformning ändrades flertalet gånger under pågående process. Se figur 2. 
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Tema 
 

Ambivalens i stöd, samverkan och struktur 
 

Kategori Att bidra till elevers självinsikt Skilda förutsättningar Lärares grad av engagemang 
 

Under-

kategori 

 

Att förmedla 

värderingar 

 

Att våga stå 

för sin åsikt 

 

Att ha en 

framåtskridande 

inställning 

 

Att ha en 

avvaktande 

inställning 

 

Att hålla sig 

uppdaterad 

 

Att ha bristande 

motivation 

 

Koder 
 

Kunna ta ställning 

Tänka efter själv 

Uppmuntra 

varandra 

Får leva på sitt eget 

sätt 

Respektera-regler 

Värdegrundsarbete 

 

Reagera utifrån 

scenarion 

Våga ta avstånd 

Att tala om när 

saker inte är bra 

Mer skinn på 

näsan 

Undvika 

grupptryck 

 

Börja i tid 

Genomsyra många 

ämnen 

Mycket information 

från LAST’N 

Bra, aktuellt material 

är viktigt 

Dialog med barnen nu 

för tiden 

 

Varför väcka den 

björn som sover? 

Ta det när det blir 

aktuellt 

Ej samma sociala 

möjligheter 

Rädsla för att 

väcka nyfikenhet 

Mest föräldrarnas 

ansvar 

 

Vetskap om 

LAST’N-ombud 

och samordnare 

Viktigt med 

lättförstådda 

handlingsplaner 

Göra alla delaktiga 

Efterlyser mer 

aktivitet från 

kommunen 

Årlig information 

för skolpersonal 

 

Ovilja att vara 

med i LAST’N-

grupp 

Känner inte till 

LAST’N 

Slumrande 

verksamhet 

Litar på andra 

Bortprioriteras 

Inaktiva 

LAST’N-ombud 

 
 

Figur 2: Exempel på koder från en innehållsanalys om drogförebyggande arbete i aktuella skolor, som i 

sin tur ledde till underkategorier, kategorier och ett tema. 

 

 

Vidare bildades ett tema för att beskriva det latenta innehållet i materialet. Detta 

utkristalliserades genom att finna en gemensam nämnare i de tre kategorierna som på ett 

överskådligt sätt kunde sammanfatta kategoriernas innebörd. 

 

Etiska aspekter 

Informanterna informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte och 

genomförande, samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

angiven orsak. De gav också ett skriftligt samtycke till att medverka i studien. 

Konfidentialitet försäkrades genom att de inspelade mp3-filerna kodades med nummer 

och därmed inte kunde relateras till enskild informant. Materialet förvaras inlåst i 

brandsäkert utrymme och skall endast användas i denna studie. Detta innebär att hänsyn 

tagits till Vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska principer: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
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Resultat 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som representerar det 

latenta innehållet i materialet: Ambivalens i stöd, samverkan och struktur. Tre 

kategorier och sex underkategorier beskrev det manifesta innehållet av LAST’N-

projektets betydelse. Se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Tema, kategorier och underkategorier som beskriver hur drogförebyggande arbete upplevs av 

år 6-9-lärare. 

 

Att bidra till elevers självinsikt 

Genom att stimulera eleverna till att bli mer säkra och för att uppnå ett bättre 

självförtroende arbetar skolorna på olika sätt med värderingsövningar och EQ. Då lär 

sig eleverna att stå för sin egen åsikt, att värdera andra människor och att stå emot 

 

Ambivalens i stöd, samverkan och struktur 

 

Att bidra till 

elevers självinsikt 

 

Skilda förutsättningar 

 

Lärares grad av 

engagemang 

Att 

förmedla 
värderingar 

Att våga 

stå för sin 
åsikt 

Att ha en 

framåt- 

skridande 
inställning 

Att ha en 

avvaktande 
inställning 

Att hålla sig 

uppdaterad 

Att ha 

bristande 
motivation 
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grupptryck. Kategorin innefattade två underkategorier: ”Att förmedla värderingar”, ”Att 

våga stå för sin åsikt”. Informanterna var eniga om att stärkande pedagogik såsom 

värderingsövningar var bra att arbeta med i klasserna. De upplevde att eleverna då lärde 

sig förstå människors olikheter och att acceptera dessa. Som ett delmål gällde det att få 

eleverna att tillämpa detta beteende i skolan, men ett mer övergripande syfte var att 

eleverna skulle stärkas och ha dessa värderingar alltid och inte bara i skolan. Ökad 

självkänsla hos eleverna stimulerade dem att på ett positivt sätt våga stå upp för sin 

åsikt. Att lära sig att visa respekt för varandra och varandras egendom var något som 

upplevdes viktigt att arbeta med. Det är upp till varje skola att forma sina egna regler 

och se till att arbetet följs upp. Om detta genomsyrar utbildningen från ett tidigt stadium 

ökar tryggheten och risken för grupptryck minskar. 

 

Skilda förutsättningar 

Kategorin beskrev hur informanterna reagerade och resonerade på skilda vis i en given 

fråga. Flertalet var eniga om att det inte är lärares jobb att ta ansvar för eleverna efter 

skoltid. En viktig aspekt var att informanter upplevde att stödet från kommunen och 

LAST’N-projektet hade minskat och detta skapade missnöje. Underkategorierna 

benämndes: ”Att ha en framåtskridande inställning” och ”Att ha en avvaktande 

inställning”. Informanterna i den först nämnda underkategorin upplevde LAST’N-

projektet positivt och menade även att det drogförebyggande arbetet på senare år blivit 

mer modernt och effektivt samt att det pågår uppdateringar i ämnet. Dock tycker de 

flesta informanterna att ansvaret i dessa frågor ska ligga hos föräldrarna och inte hos 

skolan. Informanterna i den andra underkategorin ansåg att arbete satts igång alltför 

tidigt när eleverna var för unga. Enighet rådde om betydelsen av att rätt förutsättningar 

gavs. En del upplevde nuvarande förutsättningar som goda och en del som dåliga. Det 

är önskvärt att få kontinuerlig uppbackning av kommun och LAST’N-projekt så att 

arbetet kan fortskrida. Fler resurser, inklusive externa experter, efterlystes eftersom 

informanterna upplevde att de ska hinna göra mer än vad de har tid och ansvar för. 

Användbara och lättöverskådliga handlingsplaner efterlystes då tid inte fanns för att läsa 

och använda sig av nuvarande, ibland väldigt stora kompendier. 
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Lärares grad av engagemang 

Här beskrevs informanternas skilda inställning till drogförebyggande arbete och i hur 

stor utsträckning inblandade parter tar sitt ansvar i detta arbete. Informanternas 

upplevelser skildes kraftigt åt vilket vittnar om att varje individs personliga inställning 

och intresse styr framgången för ett lyckat arbete. Vidare beskrevs styrkor och svagheter 

hos kommun, rektorer och föräldrar. Underkategorierna benämns: ”Att hålla sig 

uppdaterad” och ”Att ha bristande motivation”. Vissa av informanterna upplevde det 

drogförebyggande arbetet som positivt och givande samt att det ständigt genomsyrade 

utbildningen. De ansåg att det drogförebyggande arbetet var tydligt och att det fanns en 

bra grundtanke samt stöd från kommunen. Informanterna menade att de visste hur de 

skulle agera i eventuella situationer som skulle kunna uppstå. Andra upplevde det 

drogförebyggande arbetet som inaktivt och bortprioriterade detta arbete eftersom kraven 

på allt som skulle göras ansågs för höga. Det fanns informanter som knappt kände till 

LAST’N-projektet och som hellre litade till att andra skulle engagera sig, då de inte 

ansåg sig behöva en uppdatering i ämnet. Vidare menade de att det inte fanns tillräckligt 

med tid avsatt till detta och att det inte var deras ansvar. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

I syfte att undersöka hur år 6-9-lärare upplevde det drogförebyggande arbetet på sina 

respektive skolor och därmed få en djupare förståelse i hur LAST’N-projektet påverkar 

lärare genomfördes intervjuer som analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Datainsamlingens och dataanalysens säkerhet kan i kvalitativa studier 

med fördel fastställas med hjälp av begreppen tillämplighet, överensstämmelse, 

trovärdighet och noggrannhet. 

 

Av hänsyn till studiens syfte ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest tillrådlig. 

Valet av forskningsansats beror till största del på hur forskningsproblemet valts och 

definierats av författaren. Undersökningsgruppen ansågs lämplig eftersom alla 

informanter uppfyllde de bestämda kriterierna. Undersökningsgruppen bestod av 16 

lärare som med hjälp av respektive skolor slumpmässigt valdes ut. Gruppen utgjordes 

av hälften kvinnor och hälften män vilka alla hade varit aktiva lärare i kommunen, utan 

avbrott sedan 2002. 

 

Med avsikt att möjliggöra en tillitsfull intervju genomfördes intervjuerna i ett avskilt 

rum på informantens arbetsplats. Avskildhet är att föredra och författaren uppfattade att 

intervjuerna uppfyllde sitt mål. För att säkerställa att samtliga frågor behandlades vid 

intervjutillfället användes en intervjuguide. Författaren hade tidigare ingen erfarenhet av 

att intervjua, men det hela fungerade bra från början. Den enda förändringen var att 

ordningsföljden på frågorna varierade lite under de olika intervjuerna, detta för att få ett 

bättre flyt i intervjuerna.  

 

Datainsamling, transkribering och analys genomfördes av författaren själv, därför bör 

trovärdigheten anses som god. I analysprocessen stärktes överensstämmelse och 

noggrannhet genom att intervjucitat återgavs i original. Dessa citat fördjupar förståelsen 

och kontentan av de olika kategorierna och får naturligtvis inte förvrängas för att bättre 

passa in i sammanhanget. En växelverkan mellan data, koder, kategorier och slutligen 

ett tema försiggick under analysen för att få fram en så fullständig presentation som 

möjligt. Det är viktigt att forskaren förhåller sig objektiv under arbetets gång även om 
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data framträder som en social process genom forskaren. Objektiviteten kan ha påverkats 

av att informanterna, medvetet eller inte, gissat sig till vad författaren önskade för svar. 

Noggrannheten och ärligheten stärks slutligen av att studiens resultat presenteras med 

hjälp av en modell som utvecklats över tema och kategorier. Handledaren, som har 

erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder fungerade som medbedömare under 

skapandet av intervjuguiden och under hela analysprocessen. Det insamlade materialet 

motsvarade förväntningarna, men en viss mättnad upplevdes vid analysen, det vill säga 

att ingen ny data framkom efter 12 analyserade intervjuer. 

 

Begreppet trovärdighet användes för att beskriva pålitligheten av datainsamlingen och 

dataanalysen, att de genomförts på ett trovärdigt sätt. Intervjuarens roll är att försöka 

skapa en trygg miljö för informanterna samtidigt som situationen skulle kännas 

avslappnad och så normal som möjligt (Krippendorff, 2003). Fördel kan finnas i att 

intervjuerna ägde rum i respektive informants skola. Ett skriftligt samtycke har 

inhämtats från informanterna som dessutom har informerats om studiens syfte, om hur 

informationen samlas in, bearbetas och handhas. De har dessutom fått tillfälle att ställa 

frågor, samt fått dem besvarade. De var även medvetna om att de när som helst, utan 

särskilt angiven orsak, kunde avbryta intervjun. Anonymitet och konfidentialitet 

garanterades genom att intervjuerna redovisades på ett sätt som inte kunde härledas till 

någon enskild informant. Insamlat material förvaras i låst och brandsäkert utrymme. 

 

Resultatdiskussion 

En aspekt där informanterna kan ha påverkat resultatet är om de har uppdaterat sig om 

sin skolas drogförebyggande arbete från att de informerades om studien till att intervjun 

ägde rum. Det skulle vara intressant att undersöka om resultatet blev lika om 

informanterna från början inte visste vad studien behandlade utan att de fick veta det 

först vid intervjutillfället. Det går dock emot informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2006) vilket hade kunnat resultera i att de tackade nej till att delta. 

 

Att bidra till elevers självinsikt 

Den första kategorin beskrev arbetet med att på olika plan stimulera eleverna att bli mer 

säkra, respektfulla och uppnå ett bra självförtroende. Enigheten var stor kring att arbete 

med värderingsövningar och EQ upplevdes positivt. Giudice (2007) beskriver vikten av 
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att som kommun och skola ha en klar och tydlig vision om vad som skall uppnås och 

varför. Det anses viktigt att arbeta utifrån ett värderingsperspektiv som involverar 

klassrumsmiljö, policy, samarbete skola – kommun, skolkultur och övriga 

beslutstaganden. Vidare rekommenderas att involvera både elever, skolpersonal och 

föräldrar i det värdegrundande arbetet. Detta är något som Kungsbacka kommun har 

lyckats väl med då en tydlig vision finns med det drogförebyggande arbetet 

(Kungsbacka kommun, Närsjukvården & Polisen, 2003) och skolorna aktivt arbetar 

med värdegrundsarbete. Även Kim (2004) menar att både IQ och EQ bör stimuleras i 

skolan för att optimera elevernas utveckling. Självkänsla och att acceptera sig själv 

anses vara en produkt av att vara emotionellt intelligent. Att undervisa på detta sätt är 

positivt för ökad samarbetsförmåga och för ömsesidig respekt eleverna emellan 

(Wennberg, 2001). 

 

Inom skolvärlden anser informanterna att respekt är något att sträva efter, både lärare 

och elever emellan samt för varandras åsikter, egendom och sociala status. Meningen är 

att skolorna ska följa de handlingsplaner som varje skola själv har tagit fram, vilka 

innehåller bland annat aspekten att respektera varandra (Kungsbacka kommun, 2007). 

Eftersom informanterna ansåg detta viktigt var det något som satte sin prägel på den 

aktuella studien. Covell och Howe (2001) beskriver hur bland annat respekt ingår som 

en viktig grundpelare i arbetet med att stärka elever. De menar även att utbildning som 

syftar till att lära eleverna rätt och fel, så kallade värderingsövningar, kan vara bland de 

bästa metoderna att tillgå gällande värdegrundsarbete. Detta fungerar på skolorna som 

ingår i studien och uppskattas av alla inblandade parter. Även om värdegrundsarbetet 

verkar fungera rekommenderas ändå fortsatt arbete inom området. Det gäller att hela 

tiden förbättra och förnya metoder för att på bästa möjliga vis kunna undervisa, 

samverka och påverka eleverna i, ur ett drogförebyggande perspektiv, rätt riktning. 

 

Håkonsen (1994) menar att benägenheten att bete sig på ett visst sätt ökar med kunskap 

i det aktuella området. Alltså borde kunskap om värderingar, respekt och droger kunna 

påverka eleverna att få en striktare syn på droganvändning. Attityder påverkas bland 

annat av kognitionskomponenten (Levander, 2003). Det innebär att fortsatt 

undervisning i att respektera och värdera andra människor skulle kunna ge ökad 

kunskap vilket i sin tur skulle kunna leda till attitydförändringar. En sådan 
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attitydförändring skulle kunna bidra till minskat grupptryck vilket kan leda till minskad 

användning av droger. 

 

Skilda förutsättningar 

Resultatet i denna kategori beskrev att det fanns en oenighet i upplevelser och 

resonemang gällande det drogförebyggande arbetet på skolorna. Informanterna som 

individer känner inget ansvar för eleverna efter skoltid men som en del i samhället 

hoppas de att eleverna även på fritiden får nytta av skolans inställning till och utbildning 

i ämnet. Komro och Toomey (2002) diskuterar att drogförebyggande strategier i 

skolorna ger positiva resultat men att de ändå inte är tillräckliga utan det krävs insatser 

från samhället för att även göra interventioner för ungdomar efter skoltid. Detta är något 

som Kungsbacka kommun borde ta till sig av och utveckla. Genom att involvera 

idrottsföreningar, fritidsgårdar, kulturevenemang och föräldrar mer aktivt än vad som 

görs i nuläget, tros ännu bättre resultat kunna uppnås. 

 

Flertalet informanter upplevde en brist hos kommunen och LAST’N-projektet gällande 

stöd och uppföljning. Detta anses negativt och är något som kommunen borde fundera 

över. Kanske behövs satsning på ytterligare en tjänst inom LAST’N-verksamheten? En 

del av informanterna upplevde även att projektet initierades bra i början och att tanken 

med det hela är uppskattad, men att det efterhand ebbade ut. Det behövs årliga 

uppdateringar för att hålla personal ajour vilket även kommer eleverna till pass. På så 

sätt ändras förhoppningsvis inställningen till det drogförebyggande arbetet även hos 

dem som egentligen inte anser sig har tid och ork till det. Sjödén (2001) beskriver att 

attityder ofta ändras om någon av de tre ingående komponenterna; kunskap, 

känslofärgade attityder och benägenhet att handla, påverkas och detta kan gälla för 

lärare likväl som för elever. Repetition av informationen leder förhoppningsvis till en 

tankeställare även för dem som i nuläget är oengagerade. För att på ett effektivare vis 

kunna nå ut till eleverna är fler resurser efterfrågade eftersom informanterna upplever 

att de har för mycket att göra på för lite tid. I enlighet med Statens folkhälsoinstitut 

(2005) kan det även vara positivt att ta in experter utifrån för att kunna belysa delar av 

utbildningen och arbetet lite extra. Det framkom även att informanterna önskade 

hanterbara och lättförstådda handlingsplaner istället för vissa av de befintliga som var 

tjocka kompendier och som sällan lästes. Det är positivt att varje skola ansvarar för sin 
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egen handlingsplan men vissa generella riktlinjer borde skapas, till exempel att 

maximera den till tre sidor och att göra den lättöverskådlig. 

 

En positiv aspekt som framkom var att många upplevde att det drogförebyggande 

arbetet förändrats de senaste åren genom att det nu är mer varierat och inte så fakta- och 

skrämselinriktat. Statens folkhälsoinstitut (2005) beskriver att en kombination av många 

olika utbildningsinsatser är det bästa för ett positivt och bestående resultat varför detta 

är något att hålla fast vid och utveckla. Även LAST’N-projektet upplevdes positivt av 

flertalet informanter och de hade kunskaper om projektet i sig och även hur deras egen 

skola angrep drogproblematiken. Korkmaz (2007) belyser vikten av att som lärare 

engagera sig för både elever, föräldrar och skolan eftersom eleverna då uppnår bättre 

studieresultat vilket också denna studie visar. Detta är något som en del av 

informanterna, men tyvärr inte alla gör. 

 

Interventioner för att primärt kunna påverka droganvändning bör starta i mellanstadiet 

och utvecklas i högstadiet eftersom det är under denna period som eleverna är som mest 

påverkbara (Sjödén, 2001). Utbildningen bör leda till att påverka beteenden snarare än 

ren faktautbildning samt att stödgrupper av elever, för elever, kan bildas. Ett sådant 

arbete kräver också support av samhället och där har Kungsbacka kommun varit 

innovativa som tog initiativet till att starta LAST’N-projektet. Detta är helt i enlighet 

med regeringens uppdrag till Statens folkhälsoinstitut (2007), som behandlar utveckling 

av skolornas drogförebyggande arbete. Detta bekräftas till viss del i denna studie där de 

informanter som kände till LAST’N-projektet upplevde det som positivt. Hos några av 

de informanter som inte upplevde LAST’N-projektet som positivt fanns en avvaktande 

attityd till det drogförebyggande arbetet. De ansåg att de inte vill ta upp drogrelaterade 

ämnen för eleverna innan de knappt visste vad det handlade om. Här fanns också en 

tendens till att informanterna tyckte att det var föräldrarnas ansvar och inte skolans. 

Återigen, en integrerad lösning anses vara mest effektiv, då skola, föreningar, kommun, 

föräldrar med flera samverkar för att påverka det drogförebyggande arbetet i positiv 

riktning (Wolfsberg, 2006). 

 

Lärares grad av engagemang 

Resultatet i den tredje kategorin skildrar informanternas åsikter och inställning till 

LAST’N-projektet och även hur de upplever att kommunen tar sitt ansvar i det 
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drogförebyggande arbetet. Skilda åsikter framkom vilket bland annat vittnar om 

antingen brister i egen motivation och inställning, brister hos kommun/skola eller en 

blandning av dessa. Vissa av informanterna beskrev LAST’N-projektet som en 

slumrade verksamhet och att det var lättare att förlita sig på att andra skulle engagera 

sig. Korkmaz (2007) visar att lärares inställning och engagemang är viktigt för att 

eleverna ska uppnå goda akademiska resultat. Vidare beskriver Sharma och Kanekar 

(2007) att droganvändning ofta hänger samman med sämre skolresultat. Detta borde 

stämma till eftertanke för lärare att ta sitt arbete på största allvar samtidigt som bästa 

möjliga förutsättningar borde ges från skola och kommun. Även Hester et al. (2004) 

menar att barn och ungdomar som är i riskzonen för att drabbas av beteendeproblem är 

beroende av tidig problemidentifikation samt rätt insats av prevention och intervention. 

Det gäller att ta tag i problem innan det är för sent och inse att det ger positiva resultat i 

längden. Inställningen skiftar hos lärare och det är skrämmande att en del inte orkar 

eller har lust att ta tag i dessa problem. Kanske beror det på okunskap och i så fall krävs 

mer och tydligare information från LAST’N-projektet och kommunen i övrigt. 

 

Ett flertal informanter tyckte att LAST’N är ett väl fungerande projekt och att dess 

arbete ständigt pågår med en bra informationsspridning. De har kunskap om och är 

insatta i sin skolas riktlinjer för hur man skall bete sig och angripa eventuella problem 

som kan ha med ämnet droger att göra. Om en incident inträffade agerade informanterna 

snabbt, ofta med påföljd att informera föräldrar. Återigen belyses vikten av att 

samarbeta över gränserna och alltså blanda in föräldrar och andra arenor som 

ungdomarna träffas på utanför skolan (Komro & Toomey, 2002, Wolfsberg, 2006).  

 

Även Macaulay, Griffin, Gronewold, Williams och Botvin (2005) menar att effektiva 

föräldrainsatser visar goda resultat beträffande ungdomars droganvändning. Detta 

kräver dock att föräldrarna visar intresse och är beredda är lägga ner tid och 

engagemang i frågan. Pirskanen, Pietilä, Halonen och Laukkanen (2006) beskriver att 

många olika faktorer samverkar i samspelet att försöka få ungdomar att inte börja 

använda droger. Det är bland annat föräldrars inställning, kompisars påverkan, attityder, 

självförtroende och inte minst påverkan från vuxna i skolan. Om detta inte stärks 

hemifrån spelar lärare och annan skolpersonal stor roll i ungdomars beteende. 
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Eftersom så skilda åsikter framkommit är det tydligt att engagemang och intresse i dessa 

frågor skiljer men det anses ändå viktigt att fortsätta informera skolpersonal och 

föräldrar löpande. Vissa menade att det aldrig kan bli för mycket och att regelbunden 

uppföljning fungerar som en väckarklocka. 

 

Ambivalens i stöd, samverkan och struktur 

De tre beskrivna kategorierna bildar det latenta temat: Ambivalens i stöd, samverkan 

och struktur. Ambivalens och oenighet är något som genomsyrar alla tre kategorier. 

Detta påvisas tydligt genom att informanterna ofta upplevde företeelser olika och hade 

skilda åsikter om saker. Exempel på detta är olika åsikter om när och struktur för hur 

drogförebyggande arbete bör ske samt i samverkan med vem. Informanterna beskrev 

också att stödet från skola och kommun skulle kunna bli bättre, mer tydligt och mer 

frekvent. Dock upplevdes även detta olika vilket återigen pekar på skilda upplevelser 

och oenighet. 

 

I övrigt kan det påpekas att projekt är något som enligt Tonnquist (2005) endast pågår 

under en förutbestämd tid, detta för att effektivisera projektet och kunna göra resultaten 

mätbara för att underlätta utvärderingar. Om resultaten är goda kan implementeringar 

göras för att åstadkomma önskade förändringar. LAST’N-projektet har inget slutdatum 

vilket försvårar utvärderingsförloppet och det kan även bidra till ointresse för projektet 

då det kan uppfattas något otydligt. 
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Konklusion/Implikationer 

 

Studien resulterade i tre kategorier som beskrev hur lärare uppfattade det 

drogförebyggande arbetet: Att bidra till elevers självinsikt, Skilda förutsättningar och 

Lärares grad av engagemang. Dessa tre kategorier formar det övergripande temat: 

Ambivalens i stöd, samverkan och struktur. Informanterna beskrev att arbete med 

värdegrund i skolorna var positivt och att det uppskattades av både elever och personal. 

Olika grader av engagemang i det drogförebyggande arbetet framkom också. Ingen 

upplevde LAST’N-projektet som negativt utan istället fanns önskemål om en 

vidareutveckling av det påbörjade arbetet för att kunna involvera fler aktörer. Resultatet 

visade på fördelar med aktivt, varierande och genomsyrande drogförebyggande arbete 

så fortsatt arbete bör stärka en utveckling av detta. Dessutom borde en lättöverskådlig 

handlingsplan tas fram. För att inte tappa förtroende och för att inte endast uppfattas 

som ett försöksprojekt hos skolorna och andra arenor, föreslås en avslutning av 

projektet för att istället starta upp och arbeta in LAST’N som ett obligatoriskt moment. 

Slutligen borde ansträngningar göras för att involvera skolpersonal och andra arenor så 

att ungdomar får en enhetlig värdering och attityd från samhället. 
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Introduktion 

 

WHO (2007) beskriver att ohälsosamma livsstilar som tas i bruk i skolåldern har en 

tendens att följa med individen in i vuxenlivet, till exempel stillasittande, dålig kost och 

droganvändning. 

 

I USA är alkoholbruk bland skolelever ett folkhälsoproblem och alkohol den vanligaste 

drogen bland äldre barn och ungdomar. Försök har gjorts att minska användningen av 

droger i dessa grupper. Exempel på detta är skolbaserade interventioner, ej schemalagda 

aktiviteter, preventionsprogram som involverat föräldrarna samt ytterligare 

interventioner som har påverkat lagar och regler, till exempel åldersgränser. Många 

interventioner har kombinerat dessa tillvägagångssätt för att nå så positiva resultat som 

möjligt (Komro & Toomey, 2002). 

 

Forskning (Connel, Dishion, Yasui & Kavanagh, 2007; Wolfsberg, 2006) har visat att 

skolbaserade drogförebyggande interventioner är nödvändiga men att de, på grund av 

problemens komplexitet, inte är tillräckliga. Vidare beskrivs att integrerade 

interventioner och preventioner är nödvändiga för att minska användningen av olika 

droger. Strategier som inkluderar två eller fler komponenter, exempelvis prevention i 

både skola och i kommun, har visat sig ge större inflytande över skolelevers beteende i 

drogfrågor än vad komponenterna har var och en för sig (ibid). 

 

Inom Socialdepartementets folkhälsoområde i Sverige finns ett särskilt ansvar för 

satsningar som syftar till att skapa goda utgångspunkter för hälsofrämjande 

levnadsvanor i befolkningen. De arbetar exempelvis med insatser för att förhindra 

alkoholskador och narkotikamissbruk, minska tobaksbruket och för att främja fysisk 

aktivitet (Socialdepartementet, 2007). 

 

Statens folkhälsoinstitut fick 2005 i uppdrag av den svenska regeringen att förmedla 

information om hur grundskolans alkohol- och drogförebyggande arbete kan stärkas. 

Uppdraget ska bedrivas av flera myndigheter och dessa har tillsammans tagit fram en 

implementeringsplan för arbetet. Regeringen har anslagit fem miljoner kronor för 

genomförandet av projektet. Arbetet ska pågå till årsskiftet 2007/2008 då en slutrapport 
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lämnas till regeringen. Målen för detta uppdrag är att alla kommuner ska nås av 

information om värdet av en alkohol- och narkotikapolicy i skolan, att samtliga 

skolledare nås av kunskap om värdet av en ny inriktning på alkohol- och 

narkotikaförebyggande insatser i skolan, att kommuner tar ansvar för att stimulera 

skolor i detta arbete, att olika former av fortbildning i förebyggande arbete görs 

tillgängligt för lärare och annan skolpersonal, att framställa och sprida 

kunskapsunderlag och annat material som är nödvändigt i informations- och 

utbildningsprocessen, samt att skapa policies för att främja elevers hälsa och förebygga 

alkoholskador, drogmissbruk och andra riskbeteenden (Statens folkhälsoinstitut, 2007). 

 

Skolans uppdrag är att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. En av inriktningarna är att 

arbeta med det etiska perspektivet. Detta är av betydelse för många av de frågor som tas 

upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och 

främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden (Skolverket, 2006). 

 

LAST’N är Kungsbacka kommun, Närsjukvården och Polisens gemensamma alkohol- 

och drogpolitiska handlingsprogram. Namnet LAST’N utgörs av 

begynnelsebokstäverna i orden Läkemedel, Alkohol, Sniffning, Tobak och Narkotika 

(inklusive dopingpreparat), vilka är de substanser och preparat som 

handlingsprogrammet riktar in sig på (Kungsbacka kommun, 2007). 

 

LAST’N-projektets nio inriktnings- och resultatmål har utformats under rubrikerna 

drogfri uppväxt, minskat våld, stärkt tvärsektoriellt samarbete, begränsning i beroende 

av läkemedel, återhållsamhet med alkohol, information om sniffning och nya preparat, 

minskat tobaksbruk, vård och rehabilitering samt narkotika och dopingfri kommun 

(Kungsbacka kommun, 2007). 

 

Vidare skriver Kungsbacka kommun, Närsjukvården och Polisen (2003) att de 

övergripande visionerna i arbetet med LAST’N-projektet är att Kungsbacka ska bli 

narkotikafritt, att debutåldern, när det gäller alkohol och tobak, senareläggs, att 

totalkonsumtionen av alkohol och tobak minskas, att läkemedelsberoendet begränsas, 

att riskerna med sniffning och nya berusnings- och dopingpreparat uppmärksammas 

samt att dessa visioner inom snar framtid är verklighet. 
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LAST’N-projektets samordnare har genom informationsträffar utbildat skolpersonal om 

projektet och samtidigt lagt en grund för att varje skola ska ta fram en egen 

handlingsplan vad gäller projektets inriktningar. Detta innebär att alla skolor i 

Kungsbacka kommun skall ha en egen handlingsplan som all personal känner till och 

kan använda vid behov. 

 

Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektiv undersöka hur år 6-9-

lärare upplever skolans drogförebyggande arbete. 
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Metod 

 

Forskningsansats 

För att få en uppfattning om hur år 6-9-lärare upplevde skolans drogförebyggande 

arbete användes kvalitativ metodik. En innehållsanalys gjordes på data som samlats in 

genom semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys är en metod som kan användas 

både inom kvantitativ och inom kvalitativ forskning. Beroende på den mänskliga 

faktorn att text och verklighet kan uppfattas på olika vis, förekommer alltid ett visst 

mått av subjektiv tolkning i innehållsanalys. I det insamlade materialet söker forskaren 

efter dels ett manifest och dels ett latent innehåll. Det manifesta innehållet kan beskrivas 

som det iakttagbara i texten medan det latenta innehållet är de samband som kan 

innefattas i en tolkning av textens dolda budskap (Kondracki, Wellman & Amundson, 

2002). 

 

Informanter 

Studien genomfördes vid fyra av Kungsbacka kommuns grundskolor. För att säkerställa 

en så bred variation av information som möjligt gjordes ett slumpmässigt urval 

(Neuman, 2003). Hänsyn har tagits till olika bakgrundsvariabler så att intervjuerna har 

innefattat lika många män som kvinnor i spridd ålder, verksamma inom olika ämnen på 

de fyra slumpmässigt utvalda skolorna. Med hjälp av Kungsbacka kommun och de fyra 

skolornas rektorer informerades skolorna om studien, dess syfte och genomförande. 

Personalen informerades även om att de eventuellt skulle bli kontaktade för intervju. 

När de 16 informanterna valts ut fick de även brev som innehöll information om 

studiens syfte samt en blankett för skriftligt samtycke (se Bilaga 2). Eftersom alla de 16 

tillfrågade ställde upp kom urvalsgruppen därmed att bestå av 16 personer, varav åtta 

kvinnor och åtta män. De utvalda var inte LAST’N-ombud och hade varit 

heltidsanställda vid skolan sedan 2002 eller längre och sedan dess inte varit långvarit 

lediga. 

 

Datainsamling 

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes, det 

vill säga en mall som intervjuaren utgår ifrån, men som också ger utrymme för 

intervjuaren att ställa spontana frågor vilket gör intervjun mer lik en vanlig konversation 
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(Neuendorf, 2002). De frågor som behandlades under intervjuerna var: Hur upplever Du 

det drogförebyggande arbetet på Din skola? Vad gör Du själv konkret för att förebygga 

droganvändning bland eleverna på Din skola? Kan du beskriva en situation där 

LAST’N-projektet har påverkat Ditt arbete? Hur upplever du att detta arbete fortskrider 

på Din skola? Hur ser framtiden ut? Intervjuerna varade i 25-40 minuter och 

genomfördes på en plats som godkänts av informanten. Intervjuerna spelades in på 

mp3-spelare och transkriberades sedan ordagrant av författaren. 

 

Dataanalys 

Det första steget i en innehållsanalys är att forskaren, genom upprepad läsning och 

genomgång, skapar sig en helhetsbild av det insamlade materialet, (Downe-Wamboldt, 

1992). I en innehållsanalys sorteras text för att skilja ut ord eller uttalande som är av stor 

vikt för det som studeras (Baxter, 1991). Därefter koncentreras materialet till mindre 

enheter som utgörs av olika utsagor relaterade till undersökningens syfte. Dessa ord och 

uttalanden formar forskaren till betydelseenheter som består av meningar och utsagor 

som alla har ungefär samma innebörd (Downe-Wamboldt, 1992). I nästa steg 

kondenseras materialet vilket innebär att betydelseenheterna reduceras utan att de 

förlorar någon innehållsmässig kvalitet (Graneheim & Lundman, 2002). Den slutliga 

processen innebär att materialet abstraheras. Då skapas koder, kategorier och teman ur 

materialet och detta förmedlas i form av övergripande begrepp och beskrivningar. 

Kategorierna ska vara skilda från varandra och återge olika perspektiv av 

undersökningsområdet. Dessa kan ses som ett uttryck för den manifesta innebörden i 

texten (Johannesen & Tufte, 2003). För att förtydliga de nyss skapade kategorierna 

belyses dessa med citat som är tagna direkt från det insamlade materialet (Neuendorf, 

2002). Slutligen konstrueras ett tema för att foga samman de aspekter som framställts 

både inom och mellan de skapade kategorierna. Teman kan ses som ett uttryck för det 

latenta innehållet i ett material (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Kategoriernas form redigerades under analysarbetet. Under analysprocessen ledde 

exempelvis bland annat utsagan ”Ja det är väl både och. Ibland så får vi positivt och 

ibland så talar dom ju om att det inte är bra. Det tycker jag är positivt att dom vågar 

säga när det inte är bra. Att det inte är så att dom inte vågar säga det, utan att dom 

talar om när saker och ting inte är bra” till underkategorin ”Att våga stå för sin åsikt”, 
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vilken sedan ingick i kategorin ”Att bidra till elevers självinsikt”. Slutligen utformades 

ett tema för att beskriva det latenta innehållet i materialet. Detta utkristalliserades 

genom att finna en gemensam nämnare i de tre kategorierna som på ett överskådligt sätt 

kunde sammanfatta kategoriernas innehåll och innebörd. 

 

Etiska aspekter 

Informanterna informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte, genomförande 

och konfidentialitet samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

utan att orsak angavs. Materialet förvaras inlåst i brandsäkert utrymme. 
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Resultat 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som representerar det 

latenta innehållet i det insamlade materialet; Ambivalens i stöd, samverkan och struktur. 

Tre kategorier med sammanlagt sex underkategorier beskrev det manifesta innehållet av 

hur det drogförebyggande arbetet i skolan upplevs av år 6-9-lärare. Se figur 1. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Figur 1: Huvudtema, kategorier och underkategorier som beskriver hur drogförebyggande arbete 

upplevs av år 6-9-lärare. 
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Denna kategori karaktäriserades av arbete med att på olika plan stimulera eleverna till 

att bli mer säkra, respektfulla samt uppnå ett bra självförtroende. De intervjuade var 

eniga om relevansen av att arbeta med till exempel värderingsövningar och EQ. I dessa 

övningar fick eleverna ta ställning till olika saker, vågade stå emot grupptryck och lärde 
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sig att värdera andra människor samt deras åsikter och egendom. Genom att lära sig 

acceptera människors olikheter och genom att stå upp för sig själv tyckte lärarna att en 

bra grund för framtiden var lagd. Kategorin innefattade två underkategorier: ”Att 

förmedla värderingar” och ”Att våga stå för sin åsikt”. 

 

Att förmedla värderingar 

Fletalet informanter var överens om att olika värderingsövningar och andra övningar 

med stärkande pedagogik var positivt. Det framkom att det på senare år blivit mer 

aktuellt att arbeta på detta sätt i klasserna. Lärarna menade att det är viktigt att få 

eleverna att förstå att alla duger, oavsett personlighet, kompisar, val av kläder, intressen 

och så vidare. Målet är att kunna stärka eleverna som en helhet, alltså att värderingarna 

inte bara gäller i klassrummet utan dygnet runt och även i framtiden. Förmågan att visa 

respekt var för informanterna viktig. Detta innebar inte enbart respekt mot 

informanterna utan även elever emellan samt att respektera varandras egendom. 

Skolorna har format egna regler om vad som gäller på respektive skola och dessa regler 

ska alla, både personal och elever, ha kännedom om och följa. Informanterna upplevde 

att om eleverna från början lärde sig att visa respekt så ökade tryggheten och risken för 

grupptryck minskade. Denna underkategori förklarade informanternas upplevelse om 

hur de själva är med och påverkar klimaten gentemot och emellan eleverna. 

 

”Det går ut på mer att du ska liksom kunna känna efter vad du själv, att du ska kunna ta 

ställning till olika frågor. Och sen att det ska hjälpa dom då i olika situationer att 

liksom kunna säga nej” (intervju 13). 

 

”Ja, vi har ju värdegrundsarbete. Respekteraregler, respektera andra, respektera 

egendom och det är ju ett stort jobb som fortskrider faktiskt. Det är initierat uppifrån 

rektorerna och det genomsyrar hela skolan, så det jobbar vi ganska mycket med” 

(intervju 12). 

 

”Att istället lära barn att tänka efter: är det lämpligt att jag gör så? Hur påverkar det 

något? Att tänka efter före! Sen om man lyckas skapa en miljö där eleverna vågar vara 

trygga individer tillsammans med andra människor och inte känna att de måste göra,  

följa, så är det också drogförebyggande” (intervju 6). 
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Att våga stå för sin åsikt 

Många upplevde att en ökad självsäkerhet hos eleverna ledde till att de mer vågade stå 

upp för sin egen åsikt och person. Detta grundade sig till stor del på att informanterna 

själva upplevt det och på att eleverna själva delgett detta i utvärderingar och även 

uttryckt det i egna ord. Undervisningen innebar att eleverna varje vecka var inblandade i 

någon form av värderingsövning, ställningstagande, diskussion om grupper och 

grupptryck eller annan aktivitet som syftade till att individen vågade stå för sin åsikt. 

Denna underkategori förklarade informanternas perspektiv på hur eleverna 

responderade på ovan nämnda arbetsmetoder. 

 

”När det gäller ställningstagande och så, att de får öva på det och öva på sådana 

situationer. Så det har vi en hel del, och scenarion och sånt som de får reagera utifrån 

och så. Dom får liksom utifrån en figurativ situation ta ställning till saker och ting. De 

första niorna som gick ut härifrån, de lärde sig att prata för sig själva och fick mer 

skinn på näsan helt enkelt” (intervju 10). 

 

”Ja det är väl både och. Ibland så får vi positivt och ibland så talar dom ju om att det 

inte är bra. Det tycker jag är positivt att dom vågar säga när det inte är bra. Att det inte 

är så att dom inte vågar säga det, utan att dom talar om när saker och ting inte är bra” 

(intervju 1). 

 

Skilda förutsättningar 

Denna kategori beskrev hur informanten upplevde sin roll i arbetet beträffande 

drogförebyggande arbete på de aktuella skolorna. Kategorin innebar också en insikt i att 

informanterna upplevde saker olika och även resonerade på skilda vis i en given 

situation eller fråga. Att inte behöva ta ansvar för eleverna efter skoltid var många 

överens om. Vissa ansåg att LAST’N-projektet hade gett en positiv känsla och mycket 

gehör i starten men att det på senare tid ebbat ut, både informationsmässigt från 

kommunen och projektet i sig samt undervisningsmässigt mot eleverna. Det framkom 

även att en ökad kommunikation och fler resurser mellan kommun och skolor var 

efterfrågad eftersom lärarna upplevde att de hade mycket att göra men lite tid till att få 

saker gjorda. Det fanns även splittrade åsikter om när och på vilken sätt aktuell 

undervisning skulle ske. För att kunna förmedla undervisning på ett tillfredställande sätt 
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var informanterna eniga om vikten av att rätta förutsättningar gavs. Vissa av dem ansåg 

att förutsättningarna var goda och andra upplevde dem som sämre. Många var även 

överens om att det var önskvärt att kunna ta in experter utifrån för att informera 

eleverna. Att ha tillgång till lättförstådda handlingsplaner skulle underlätta arbetet. 

Kategorin omfattade två underkategorier; ”Att ha en framåtskridande inställning” och 

”Att ha en avvaktande inställning”. 

 

Att ha en framåtskridande inställning 

Många upplevde att det drogförebyggande arbetet förändrats under de senaste åren och 

menade att det blivit mer modernt. Ett flertal informanter upplevde LAST’N-projektet 

som positivt och visade sig även ha kunskap om sin skolas LAST’N-ombud samt 

arbetet denne sysslade med. Det förekom även aktiviteter som verkade 

ämnesövergripande vilket uppfattades som drogförebyggande. Arbete pågår löpande 

med att underhålla både sin egen och elevernas kunskap om drogförebyggande arbete i 

en modern tappning. Även om arbetet upplevdes positivt menade en del informanter att 

det kan bli ännu bättre, till exempel genom en mer lättöverskådlig handlingsplan och 

genom mer information. 

 

”Det är en stor skillnad, det är det. Förr då var det mer en, tycker jag liksom… Det här 

att man får svarta lungor när man röker, det var liksom mer en skräckpropaganda. Det 

var inte dialog på samma sätt med barnen, så det är stor skillnad och man har bättre 

material och det finns bättre filmer. Det finns, ja, jag tycker det är mera närmare 

verkligheten , än var det för förr” (intervju 13). 

 

”Vi försöker involvera alla ämnen på något sätt, musiken är med, dom pratar lite om 

rockhistoria och pophistoria och reggae till exempel där det liksom är en del av 

kulturen, droger. Bild till exempel, där pratas det mycket om det. Dom får måla sina 

egna drogaffischer och såna här grejer för att liksom markera och uttrycka vad dom 

känner på det sättet då, så att något ämne där vi inte använder det, vad kan det vara? 

Jag tror faktiskt att vi försöker så att ämnet ska genomsyra liksom alla ämnen 

verkligen” (intervju 10). 

 

”Jag kan tänka mig att det ger lite mer tyngd om det kommer in någon expert utifrån 

och talar” (intervju 14). 
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”Jag tycker man kan inte bara lasta över det på skolan, jag tycker det är samhället i 

stort. Det gör mig arg, att här ska skolan göra det och det och så får man inte 

tillräckligt med resurser. Då tycker jag att där borde kommunen kunna se till att alla 

lärare i Kungsbacka kommun får samma information en gång om året. Eftersom någon 

går på grav-vik och så kommer det någon ny och så går någon i pension” (intervju 8). 

 

Att ha en avvaktande inställning 

Ett flertal informanter tyckte det var onödigt med för mycket information om droger så 

länge eleverna är unga. De tyckte inte det gick fram på önskvärt sätt och menade att när 

barnen inte ens vet vad till exempel hasch är, så känns det inte bra att undervisa om 

detta. Att göra detta innebar ofta en känsla av ”att väcka den björn som sover”, vilket 

upplevdes negativt. Det upplevdes också att ansvaret ska ligga hos föräldrarna och inte 

hos skolan. 

 

”Vi upplever ju, speciellt kanske dom som har dom allra minsta barnen upplever väl, 

kanske att det kanske inte berör dem riktigt. Men däremot så får man ju reda på också 

när man kommer med drogmissbruk och sånt också att man… Vi tycker det är viktigt att 

höra dom här sakerna, tecken och sånt. För det är ju inte bara barnen utan även deras 

föräldrar så att man kan ja, vara vaksam om när man märker några tendenser just hos 

dom som har hand om dom på… Efter skoltid så att säga” (intervju 14).  

 

”Det är lite ’varför väcka den björn som sover’-mentalitet angående det. Det är väl 

något som man kanske tänker att när man märker att de börjar bli lite äldre, när det 

blir lite mer nyfikenhet kring detta. Att det är då man börjar ta reda på hur man ska 

förhålla sig till och hur man ska föra det vidare till eleverna” (intervju 7). 

 

Lärares grad av engagemang 

Kategorin skildrade informanternas olika inställning till och åsikter om LAST’N-

projektet, det drogförebyggande arbetet i allmänhet samt upplevelsen av hur kommunen 

tar sitt ansvar i dessa ämnen. LAST’N-projektet upplevdes olika av skilda informanter 

vilket vittnade om betydelsen av varje individs personliga ställningstaganden och 

intresse eller brist på detta. Vidare beskrevs styrkor och svagheter, både hos kommunen 
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och hos andra aktörer såsom rektorer och föräldrar. Kategorin omfattade två 

underkategorier; ”At hålla sig uppdaterad” och ”Att ha bristande motivation”. 

 

Att hålla sig uppdaterad 

Vissa upplevde det drogförebyggande arbetet och LAST’N-projektet som ett ständigt 

pågående arbete med en bra informationsspridning. De har kunskap om hur projektet 

fungerar på skolan och de arbetar själva i klasserna med punkter och riktlinjer från 

LAST’N-projektets handlingsplaner. De uppskattade och har vetskap om, hur och när 

insats skall göras när olika situationer inträffar. När något skedde agerade informanterna 

snabbt och aktivt, ofta med påföljd att informera föräldrar. Det talades även om en 

paraplyorganisation från kommun till skolor vilket vittnade om en övergripande 

förståelse av projektet. 

 

”På skolans hemsida finns det information där LAST’N har en speciell punkt och där 

läggs handlingsplaner och där ligger även en länk till kommunens LAST’N-sida då och 

där finns ju alla de här breven alltså som går ut, så att informationsmässigt tycker jag 

nog att vi informerar mycket” (intervju 3). 

 

” Jag upplever det drogförebyggande arbetet som aktivt. Dels kartläggande, med 

enkätundersökningar och så och information, både till föräldrar och elever, snabbt 

agerande när någon i personalen får reda på någonting. Då händer det saker snabbt” 

(intervju 2) 

 

”Och det här är väl över hela kommunen då, vi har ju LAST’N-samordnare anställda 

på kommunen. Ja, det är väl åtminstone två heltidstjänster va. Och dom har ju 

fortbildning med lärare så det finns en paraplyorganisation för detta. Och så har vi ju 

en i vårt arbetslag som är stridbar i de här frågorna” (intervju 15). 

 

Att ha bristande motivation 

En del informanter menade att det fanns en stor osäkerhet och okunskap i frågor om 

LAST’N-projektet och det drogförebyggande arbetet i övrigt. De beskrev projektet som 

en slumrande verksamhet, att det var lättare att förlita sig på andra och att området lätt 

bortprioriterades. De upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid avsatt till detta, att 

informationsflödet brustit och att de mer eller mindre inte kände till LAST’N-projektet. 
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En del visade inget intresse för ämnet och hoppades att andra skulle ta tag i det. De 

upplevde att det egentligen inte var deras ansvar och ansåg inte att de behövde hålla sig 

uppdaterade i ämnet. 

 

”Vi skrev väl handlingsplanen, jag tror det var för tre, fyra år sedan kanske. Och sen 

vet jag att det har varit reviderat en gång, tror jag det är efter det i alla fall” (intervju 

5). 

 

”Nej, jag tror inte det gör det. Den är, det har varit lite si och så att vilja vara med i 

den där gruppen också vet jag, just för att det känns så luddigt, man inte vet vad det 

innebär så vill man nog inte ta på sig det. För att man inte vet vad man ska göra 

kanske, jag känner så i alla fall” (intervju 11). 

 

”Ja, det hade nog behövts någon som var mer involverad i just det här LAST’N-

projektet. Jag vet inte ens om det är någon som driver det framåt, alltså som pratar om 

det, informerar oss andra om det. Det är nog det som hade behövts, tror jag” (intervju 

9). 
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Diskussion 

 

Datainsamlingen och dataanalysens säkerhet fastställdes med hjälp av begreppen 

tillämplighet, överensstämmelse, trovärdighet och noggrannhet. Med hänsyn till 

studiens syfte ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest tillrådlig. Innehållsanalys 

valdes utifrån hur forskningsproblemet har valts och definierats. Studiens tillämplighet 

anses vara god då informanterna valdes ut genom ett slumpmässigt urval med hjälp av 

ett flertal bakgrundsvariabler. Överensstämmelsen och rimligheten i data och tolkning 

var god utifrån de frågeställningar som användes vid datainsamlingen samt då analysen 

skett under översikt av och i samråd med handledaren, som har erfarenhet av arbete med 

kvalitativ metod. Trovärdigheten i studien stärks av att intervjucitat återgavs 

okorrigerade. Med samma intervjuare och transkriberare stärks noggrannheten eftersom 

risken för feltolkningar då minskar (Krippendorff, 2003). Slutligen förstärks 

noggrannheten av att studiens huvudtema presenteras med hjälp av den modell som 

utvecklats över de olika kategorierna och subkategorierna. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur år 6-9-lärare upplever drogförebyggande 

arbete. Det övergripande resultatet som framkom var att olika lärare uppfattar, arbetar 

med och engagerar sig på skilda vis vad gäller det drogförebyggande arbetet på de 

aktuella skolorna. Tre olika kategorier urskiljdes, vilka alla på sitt sätt skildrar resultaten 

som framkom efter analysen. Dessa tre var: Att bidra till elevers självinsikt, Skilda 

förutsättningar och Lärares grad av engagemang. Sammanlagt bildades också totalt sex 

underkategorier och tillsammans återfinns detta under det latenta temat: Ambivalens i 

stöd, samverkan och struktur. 

 

Resultatet visar att informanterna uppfattar liknande saker på skilda sätt, bland annat 

beroende på personlig inställning, kunskap, olika åsikter och intresse. Vad som ändå 

framstår gemensamt för informanterna är att alla är överens om att arbetet har med 

beteendeförändringar och attityder att göra. Med det menas inte bara elevernas attityder 

och benägenheter till förändring utan även informanternas. Sjödén (2001) beskriver att 

inställningen man har till källan är en viktig faktor för attitydförändring. I skolvärlden 

kan det vara bättre att någon utomstående expert håller föredrag om exempelvis droger 

än att lärarna själva alltid undervisar. Vad som även är viktigt att belysa är att hotfull 
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information, till exempel propaganda mot tobaksrökning som skrämmer med olika 

sjukdomar, ofta får en bumerangeffekt. Detta innebär att attityden förändras i riktning 

motsatt den avsedda (Sjödén, 2001). Alla informanter pratade positivt om 

värderingsövningar i klasserna. Värderingsövningar antas vara ett steg på vägen mot en 

eventuell attityd- och beteendeförändring. De används bland annat för att stärka 

eleverna, för att lära dem visa respekt och för att öva på att våga stå för sin åsikt. 

 

Resultatet av denna studie tyder på att det finns en oenighet inom projektet och dess 

aktörer. Flertalet av informanterna upplever att för mycket ansvar läggs på skolan utan 

att rätt resurser satsas för att kunna genomföra nödvändiga utbildningar och 

förändringar. Eftersom olika lärare fungerar på skilda vis sprider sig också åsikterna om 

var egentligen gränsen skall dras vid hur mycket ansvar som skall läggas på 

skolväsendet. Vidare beskrivs oenigheten av att en del lärare är mer intresserade av att 

jobba drogförebyggande än andra. Vissa av informanterna anser sig varken ha tid eller 

egentlig anledning till att låta det drogförebyggande arbetet genomsyra undervisningen. 

Ett visst mått av bristande engagemang kunde urskiljas trots påtryckningar från rektorer, 

LAST’N:s projektgrupp och från skolornas egna arbetsgrupper som verkar för dessa 

frågor. Enligt Covell och Howe (2001) är rättigheter, respekt och ansvar tre 

grundläggande aspekter för både elever och lärare. Genom att inte följa accepterade 

handlingsplaner, till exempel LAST’N-projektets, visar inte skolor, lärare och elever 

den respekt och det ansvar som eftertraktas. Resultatet beskriver också att det finns de 

informanter som finner det viktigt att arbeta drogförebyggande och de uppskattar den 

hjälp de har fått av LAST’N-projektet. En del informanter beskriver det 

drogförebyggande arbetet som mer aktivt än andra och detta antas ha att göra med att 

vissa av skolorna har eldsjälar som jobbar med detta. Finns det en eller ett par aktiva 

människor verkar det vara lättare att nå ut till den övriga personalen. Oenigheten visar 

sig också i skillnader mellan informanter där vissa vill verka förebyggande och andra 

vill verka mer avvaktande och istället ta tag i eventuella problem när det blir aktuellt. 

Även detta grundar sig i vilken inställning personalen har till drogförebyggande arbete. 

Wolfsberg (2006) anser att prevention av denna art är mer än bara ett projekt, då 

lyckade preventioner består av både policy och attityd, och utan den ena eller andra 

faktorn blir resultaten vanligtvis inte eftersträvansvärda. Frågan är om det skulle ge 

någon inverkan att utse en eller två intresserade personer på varje skola som får en 

grundlig utbildning om LAST’N-projektet. Detta för att dessa personer i ett senare 
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skede som väl insatta och motiverande skulle kunna påverka den övriga personalen i en, 

ur ett drogförebyggande perspektiv, positiv riktning. 

 

LAST’N-projektet är initierat av Kungsbacka kommun, Närsjukvården och Polisen. 

Projektet har nio inriktningsmål och även en strategi för att förebygga drogkonsumtion. 

Strategin utgår ifrån begreppen upptäcka, förebygga/åtgärda och ansvar (Kungsbacka 

kommun, 2007). Dessa strategier överensstämmer med strategierna som Statens 

folkhälsoinstitut fick i uppdrag av regeringen att påverka och informera om. För att 

framgångsrikt kunna närma sig dessa mål antog vissa informanter att det krävs ännu 

mer resurser; bland annat från projektledarna, kommunen och Polisen. Många 

informanter upplevde att stödet från Polisen i drogrelaterade frågor hade minskat, varpå 

Polisen svarade att det helt enkelt inte finns tillräckligt med resurser. Detta anses vara 

ambivalent då Polisen är med i det ursprungliga handlingsprogrammet som initierade 

LAST’N-projektet. 

 

Informanter upplevde att projektet fortfarande var i startfaggorna när det i själva verket 

ändå hade hållit på under en viss tid. Detta visar att attitydförändringar är något som tar 

tid och måste arbetas in i grupperna. En viktig uppgift hos de inblandade parterna bör 

därför bli att skapa verksamhetsplaner som tydliggör för alla vad som värderas högt och 

på vilket sätt detta ska utföras. Levander (2003) diskuterar att det ofta är svårt att 

påverka och ändra attityder, framför allt om de anses viktiga eller om dessa har stelnat. 

Det anses emellertid inte vara en omöjlighet. 

 

Komro och Toomey (2002) och Rohrbach et al (1994) menar att interventionsprogram 

ofta ger positiva resultat men för att få bestående inverkan räcker det inte att enbart 

använda sig av skolbaserade interventioner utan en mer omfattande ansträngning ses 

som nödvändig. Detta kan vara att göra liknade interventioner där föräldrar, 

fritidsgårdar, idrottsföreningar och liknade också inkluderas. Vidare menar de att ju fler 

komponenter som blandas in, desto bättre drogförebyggande resultat kan väntas. 

 

Studien visar att informanterna har skilda åsikter om och erfarenheter av LAST’N-

projektet, både i fråga om engagemang, utbildning och inställning. I ett större 

sammanhang ses LAST’N-projektet som ett verktyg mellan individ och samhälle som 

behöver utvecklas. Ingen av informanterna upplevde LAST’N-projektet helt negativt 
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utan de tvivel som finns beror mest på bristande information, för lite resurser och för 

dålig regelbunden återkoppling. Många informanter var positiva till projektet och 

menade att en utveckling av projektet är nödvändig för att kunna förbättra det 

drogförebyggande arbetet. 

 

Som en röd tråd genom studien löper en iakttagelse om ambivalens och skilda 

uppfattningar gällande det drogförebyggande arbetet och dess struktur och samverkan 

vilket speglas i resultatets övergripande tema. Mer stöd från kommun och skolor samt 

en ökad tydlighet i frågan anses önskvärt av informanterna. 

 

I ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att synliggöra och lyfta fram de projekt och 

ansträngningar som görs för att arbeta drogförebyggande, i detta fall LAST’N-projektet. 

Studiens modell skulle kunna användas som utgångspunkt för att visa sambandet mellan 

lärare och samhälle, under påverkan från de olika kategorierna. Viktigt är också att inte 

stanna vid skolorna utan även se till att LAST’N-projektet syns och finns med hos till 

exempel idrottsföreningar och fritidsgårdar dit eleverna rör sig efter skoltid. På så sätt 

utsätts eleverna för samma värderingar under större delen av dagen. Ytterligare ett led i 

arbetet är att involvera föräldrar så att även samma attityder existerar i hemmen. Det 

skulle vara intressant att i framtida studier undersöka hur samverkan mellan skola, fritid 

och hem inverkar på elevernas och lärarnas attityder och inställning till 

drogförebyggande arbete. Det skulle även vara intressant att undersöka hur eleverna 

upplever det drogförebyggande arbetet. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till informant 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Svensson och jag studerar Folkhälsovetenskap vid Högskolan i 

Halmstad. I samarbetet med Din kommun kommer jag under 2006/2007 att skriva en 

magisteruppsats i ämnet Folkhälsovetenskap där syftet är att beskriva hur anställda 

lärare på utvalda skolor upplever LAST’N-projektet. För att kunna skapa mig en 

uppfattning om det valda ämnet skulle jag vilja träffa Dig och samtala om hur Du 

upplever LAST’N-projektet. Intervjun beräknas ta cirka en timme och den spelas in på 

band. Den skrivs sedan ut ordagrant av mig för att analyseras under handledning av 

Lektor Gun Paulsson vid Högskolan i Halmstad. Givetvis är det frivilligt att ställa upp 

och allt som sägs behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig får reda på 

vad just Du har sagt. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Svensson Handledare: Gun Paulsson 

Karl Gustavsgatan 13 Högskolan i Halmstad 

411 25 Göteborg 301 85 Halmstad 

emmasofiasvensson@hotmail.com Gun.Paulsson@hos.hh.se 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är 

även medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

intervjun utan att ange orsak. 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i intervjustudie angående upplevelser om 

LAST’N-projektet. 

 

Ort, datum ___________________________________________ 

Namnunderskrift _____________________________________ 

Namnförtydligande ___________________________________ 
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