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Våra förväntningar 
Först och främst var vi intresserade av att förstå hur olika myndigheter använder sina 
skattepengar för att förebygga narkotikamissbruk och kommunicera antidrogbudskap bland 
ungdomar. Vi ville också undersöka om de sätt som används idag är effektiva och anpassade 
efter målgruppen.    
 
Vi mindes ANT-dagarna från vår skoltid och var nyfikna på om något hade förändrats sedan 
dess. Vi ville också undersöka om det som myndigheter och skolor gör för att förebygga 
narkotikakonsumtion är effektivt och framförallt hur myndigheternas visioner 
konkretiserades i skolmiljön. 

Med denna uppsats vill vi belysa ett stort kommunikationsproblem som kan leda till större 
samhällsrelaterade problem. För även om det handlar om något så allvarligt som att få 
ungdomar att avstå från att testa så handlar det först och främst om kommunikation. Det 
verkar inte finnas något bevis för att myndigheterna har den kunskap som krävs för att 
förebygga problem och lägger därför istället stora belopp på rehabilitering och vård. I 
många fall är situationen så resignerad att kartläggning av missbruket är det enda som görs.  

Ambitionen med vår uppsats bestämde vi, skulle bli att, först förstå hur kommunikationen 
ser ut idag och hur skoleleverna uppfattade den informationen. Det visade sig dock svårare 
än vi trott. Det fanns nämligen inte så mycket information längre. Den årliga ANT-dagen är 
nästan obefintlig (då lärarna inte tyckte att den gav effekt) och har ersatts med, ja ingenting 
faktiskt. Så det var med dom förutsättningarna vi gav oss in i det här. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag används skattepengar för att finansiera kartläggandet av ungdomars olika 
typer av missbruk. I många undersökningar, bland annat återkommande statistik från 
Socialstyrelsen1 och CAN (Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning)2, 
beskrivs ungdomars drogkonsumtion. Vad som däremot saknas är någon som tar ansvar för 
hur antidrogbudskap bör utformas om den på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna 
ändra ungdomars attityder och minska experimentlustan med droger.  
 
Frågeställningar: Hur sker kommunikationen av antidrogbudskap till ungdomar idag? Hur 
uppfattas kommunikationen och budskapen av den tilltänkta målgruppen? 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att kartlägga i vilken utsträckning antidrogbudskap 
kommuniceras till ungdomar men också hur denna kommunikation ser ut. Vi ska även 
kartlägga ungdomars attityder och tankar kring de olika kommunikationsformerna och 
budskapen som förmedlas om riskerna med experimenterande och missbruk av narkotika. 
Detta analyseras därefter utifrån ett kommunikationsperspektiv.  
 
Avgränsningar: Vi valde att begränsa oss till att undersöka gymnasieungdomars attityd i 
Stockholms innerstad. Detta eftersom målpopulationen3 �ungdomar� generellt skulle 
innebära ett allt för stort arbete. Det fanns dock två skäl till att vi valde just populationen 
innerstadsungdomar. För det första utgår vi från att tillgängligheten och användandet av 
narkotika är högre i innerstaden (detta har vi fått indikationer på genom vår förstudie4) och 
för det andra är �innerstaden� som begrepp är en tydlig geografisk avgränsning (området 
inom tullarna). 
 
Tillvägagångssätt: För att kartlägga vilka organisationer som kommunicerar 
antidrogbudskap till ungdomar använde vi både primär- och sekundärdata. Insamlingen av 
data och våra analyser har till stor del skett parallellt. Detta eftersom det inte har funnits 
tillräckligt med material att tillgå sedan tidigare i ämnet och att varje nytt steg i processen av 
vår uppsats bygger på förståelse från den förra. 

Resultat: I dagsläget kan vi utifrån vår enkät och våra personliga intervjuer konstatera att 
cirka 40 % av våra respondenter inte får några antidrogbudskap alls trots att det finns flera 
potentiella kommunikationskanaler för att nå dessa ungdomar. Myndigheterna tycks inte 
heller ha någon plan för hur man ska nå dessa gymnasieungdomar. Antidrogbudskap som 
kommuniceras på ANT-dagar eller liknande projektdagar måste ske mer frekvent för att ge 
effekt. Så är inte fallet idag. Dessutom anser ungdomarna att innehållet i antidrogbudskap 
måste uppdateras för att det ska som viktig och relevant kommunikation. 

                                                
1 http--www.socialstyrelsen.se-NR-rdonlyres-944C3AA8-F8AA-48CE-8586-8B2901AFF4B2-3652-
20051079.pdf 
2 www.can.se 
3 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 19 
4 Besök på Östra Real, samtal med kurator Åsa Gotte och sjuksyster Eva Westin 



 

 4

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ........................................................................................................................6 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................6 
1.2 Problemdiskussion .....................................................................................................7 
1.3 Frågeställningar .........................................................................................................8 
1.4 Syfte ..........................................................................................................................9 

2. Metod ...........................................................................................................................10 
2.1 Insamling av data och information ...........................................................................10 
2.2 Enkätundersökning...................................................................................................11 

2.2.1 Urval och population .........................................................................................11 
2.3 Enkätens utformning ................................................................................................12 
2.4 Personlig intervju .....................................................................................................13 
2.6 Källkritik..................................................................................................................14 
2.7 Metodkritik ..............................................................................................................14 

3. Teori .............................................................................................................................17 
3.1 Kommunikation .......................................................................................................17 
3.1.1 Mottagarens roll i kommunikationen .....................................................................17 
3.1.2 Emotionell och rationell argumentering.................................................................18 
3.1.3 Meddelandet i den sociala spridningsprocessen .....................................................19 
3.1.4 Kommunikationsmodeller och viktiga begrepp......................................................19 
3.1.5 Medium.................................................................................................................20 
3.1.6 Koder ....................................................................................................................21 
3.1.7 Feedback...............................................................................................................21 

4. Empiri ...........................................................................................................................22 
4.1  Organisationer och myndigheter..............................................................................22 

4.1.1 MMN - mobilisering mot narkotika ...................................................................22 
4.1.2 Socialstyrelsen ..................................................................................................22 
4.1.3 CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning..........................23 
4.1.4 FMN - Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika..................................23 
4.1.5 Preventionscentrum Stockholm � Precens..........................................................23 
4.1.6 Drogportalen .....................................................................................................23 
4.1.7 Drugsmart .........................................................................................................24 
4.1.8 Local Hero ........................................................................................................24 
4.1.9 ENS ..................................................................................................................24 

4.2 Intervjuer med myndigheter, verk och organisationer (förebyggande åtgärder och 
kommunikation).............................................................................................................25 

4.2.1 Ulf P. Lundgren, tidigare generaldirektör, Skolverket ........................................25 
4.2.2 Leif Linde, tidigare generaldirektör, Ungdomsstyrelsen.....................................25 
4.2.3 Ewa Persson Göransson, före detta statssekreterare på Socialdepartementet ......26 
4.2.4 Agneta Dreber, tidigare generaldirektör, Folkhälsoinstitutet ..............................26 
4.2.5 Ann-Marie Begler, tidigare på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)........................26 
4.2.6 Kerstin Wigzell, tidigare generaldirektör, Socialstyrelsen..................................26 

4.3 Sammanfattning av intervjuerna med myndigheter...................................................27 
4.4 Redovisning och analys av enkätresultat och personliga intervjuer ...........................27 

4.4.1 Redovisning av resultat från enkätundersökning ................................................28 
4.4.2 Analys för vidare bearbetning............................................................................29 
4.4.3 Redovisning av resultat från personliga intervjuer .............................................30 



 

 5

5. Analys & diskussion....................................................................................................32 
5.1 Analys av intervjuer med myndigheter och verk.......................................................32 

5.1.1 Trovärdighet......................................................................................................32 
5.1.2 Fokus hos myndigheterna ..................................................................................32 
5.1.3 Koder ................................................................................................................32 
5.1.4 Emotionella och rationella argument .................................................................33 

5.1.5 Svårt att mäta effekten av kommunikation.............................................................33 
5.1.6 Medium i antidrogbudskapskommunikation ......................................................33 
5.1.7 Shannon & Weavers tre problemnivåer..............................................................34 

5.2 Analys av enkät och personliga intervjuer ................................................................34 
5.2.1 Ingen kommunikation........................................................................................34 
5.2.2 Den kommunikation som sker ...........................................................................34 
Föräldrar ....................................................................................................................35 
Kompisar ...................................................................................................................35 
Den sociala spridningsprocessen ................................................................................35 
Aktivt informationssökande .......................................................................................36 
Emotionella eller rationella argument .........................................................................36 
Snedfördelning i ANT-dagarnas innehåll ...................................................................36 

6. Slutsats ........................................................................................................................37 
7. Källförteckning.............................................................................................................40 

7.1 Skriftliga källor ........................................................................................................40 
Tryckta källor ................................................................................................................40 

8. Bilagor..........................................................................................................................42 
Bilaga 1. Artiklar ...........................................................................................................42 
Bilaga 2. Enkät ..............................................................................................................49 
Bilaga 3. Sammanställning av enkätresultat i diagram och tabeller .................................51 
Bilaga 4. Frågor inför personliga intervjuer....................................................................54 



 

 6

1. Inledning 
I det första avsnittet beskriver vi de delar som ligger till grund för vår uppsats. Vi 
börjar med att beskriva hur narkotikasituationen ser ut idag och vilka preventiva 
åtgärder organisationer och myndigheter prioriterar. Detta ligger sedan till grund 
för hur vi formulerat vårt problem och vårt syfte. I avsnittet finns också en 
avgränsning och en disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 "Regeringens övergripande mål är ett narkotikafritt samhälle. Enligt den nationella 
narkotikahandlingsplanen bör insatser riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika i 
syfte att minska nyrekrytering till missbruk, förmå fler missbrukare att upphöra med sitt 
missbruk och minska tillgången på narkotika."5 
 
I nuläget uppnår inte regeringen sitt uppsatta mål då ungdomar fortsätter pröva narkotika i Sverige. 
Det finns dock många länder i Europa där narkotika är mer vanligt förekommande. För att illustrera 
detta har vi tagit del av två tabeller samt gjort en förstudie som redovisas närmare i metodavsnittet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram visar erfarenheten av olika 
narkotikasorter bland ungdomar 16-24 år som 
prövat narkotika 2003. Den är baserad på 
telefonintervjuer av 3002 personer, där 18% 
uppgav att de hade prövat narkotika.6  

 
Som vi kan se ovan är den mest utbredda narkotikasorten bland ungdomar cannabis (marijuana och 
hasch) medan amfetamin och ecstasy är mindre vanligt. Minst vanligt är kokain och heroin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrammet visar narkotikaerfarenhet bland skolelever 15-16 år i Europa 2003.7 
                                                
5 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings handlingsplan, direktiv från regeringen 
6 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, rapport nr 75 
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I diagrammet ovan illustreras antalet ungdomar som prövat narkotika i några av 
Europas länder. Det är tydligt att färre ungdomar i Sverige prövat narkotika jämfört 
med övriga europeiska ungdomar. Det är endast länderna Turkiet, Rumänien och 
Grekland där färre ungdomar har prövat narkotika än i Sverige. Högst andel 
ungdomar som prövat narkotika finns i Tjeckien och Schweiz.  
 
Idag används skattepengar för att finansiera kartläggandet av ungdomars olika 
typer av missbruk. I många undersökningar, bland annat återkommande statistik 
från Socialstyrelsen8 och CAN (Centralorganisationen för Alkohol- och 
Narkotikaupplysning)9, beskrivs ungdomars drogkonsumtion. Lägesbeskrivningar 
från Socialstyrelsen ska klargöra hur ungdomar ser på missbruk och 
narkotikavanor.10 Ett problem är dock att flertalet rapporter om droger inbegriper 
både alkohol och narkotika som problemområden vilket gör att alkoholfrågor ofta 
dominerar materialet. Både alkohol och narkotika kan alltså klassas som narkotika. 
 
Skolan och dess personal har ett preventivt ansvar då elever genom sin skolplikt är 
bundna till skolan. Inom skolan har personalen, enligt skollagen och förordningar 
för grundskolan och gymnasiet, skyldighet att samverka med skolelevens föräldrar 
om lärare misstänker missbruk. Grundregeln är att föräldrar ska kontaktas om allt 
inte står rätt till.11  
 
Vad som däremot saknas är någon som tar ansvar för hur antidrogbudskap bör 
utformas om det på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna ändra ungdomars 
attityder och minska experimentlustan med droger eller narkotika. Det är viktigt att 
myndigheterna definierar tydliga mål för att i efterhand kunna mäta huruvida en 
insats varit framgångsrik. Men i praktiken är det många gånger svårt att uppställa 
klart specificerade mål. Ett skäl kan vara att regeringen eller de olika 
myndigheterna vill uppnå flera mål samtidigt. Ett annat skäl är att det är mycket 
enklare att mäta konsumtion och missbruk av narkotika hos ungdomar än deras 
attityder och effekterna av olika sorters antidrogbudskap.  

 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Budskapen vad gäller alkohol och narkotika måste i större utsträckning än idag 
"skräddarsys" utifrån skilda målgruppers behov och förutsättningar, säger Ewa 
Persson Göransson, före detta statssekreterare på socialdepartementet.12 
 
Ungdomar anses vara den mest köp- och konsumtionsbenägna gruppen i dagens 
samhälle. Företagen slåss om ungdomarnas uppmärksamhet och vill att just deras 
produkter eller tjänster ska intressera denna grupp. De uppmanas att konsumera, 
vilket är motsatsen till vad antidrogbudskap uppmanar till. Svårigheten ligger 

                                                                                                                                                
7 The ESPAD Report 2003: Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. 
8 http--www.socialstyrelsen.se-NR-rdonlyres-944C3AA8-F8AA-48CE-8586-8B2901AFF4B2-3652-
20051079.pdf 
9 www.can.se 
10 ibid  
11 skollagen (1985:1100) 
12 se bilaga 1 
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därmed i att konkurrera med de företag som med stora marknadsföringsbudgeter tar 
stort utrymme i ungdomarnas liv. Enligt undersökningar som CAN 
(Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning) har genomfört har 
man kommit fram till följande gällande ANT-undervisning (informationsdag om 
alkohol, narkotika och tobak) i skolan. 
 
�Det åligger skolan att informera eleverna om olika beroendeframkallande medel 
och deras skadeverkningar. Några detaljerade föreskrifter om innehåll eller antal 
timmar finns emellertid inte. På gymnasiet är det än mer upp till skolorna att 
bestämma om dem vill ha någon ANT-undervisning vilket innebär att ANT-
undervisning är betydligt mindre vanligt än i årskurs 9. Ungefär 40 procent av 
eleverna i årskurs 9 svarade att de inte haft någon undervisning om alkohol, 
narkotika och tobak under läsåret, motsvarande bland gymnasisterna var 61 procent 
bland pojkarna och 69 bland flickorna (tabell 53). Bland dem som fått ANT-
undervisning var det vanligaste svaret �någon enstaka timme�. I årskurs 9 var det 
cirka var fjärde elev som uppgav att de haft ANT-undervisning någon enstaka 
timme, motsvarande i gymnasiet var ungefär var sjätte elev.�13 
 
Flera personer som vi har talat med bekräftar att vi befinner oss i ett paradigmskifte 
mellan ett föråldrat sätt att kommunicera på (ANT-undervisning, före detta 
missbrukare med mera) och ett mer modernt sätt som ännu inte fått fotfäste (som 
forum på hemsidor). Problemet är att organisationerna befinner sig mittemellan 
regeringen och ungdomarna och i slutänden är det ungdomarna som blir lidande, då 
de varken får ta del av budskap genom traditionella kommunikationsvägar eller de 
mer moderna kommunikationssätten. Skolorna hoppas att organisationerna ska 
agera och organisationerna vill att skolorna ska göra något. Det är ett moment 22. 
Så vad kan vi göra?  
 
Flera av de kommunikationsstrategier vi tagit del av, oavsett om det varit äldre 
(som idag anses förlegade) eller de mer moderna (som ännu inte hunnit få fotfäste), 
tycks sällan utgå ifrån ungdomarnas villkor och förutsättningar (de har med andra 
ord inte kommunicerats på mottagarens villkor).  

 
 

1.3 Frågeställningar 
 
- Hur sker kommunikationen av antidrogbudskap till ungdomar idag? 
 
- Hur uppfattas kommunikationen och budskapen av den tilltänkta målgruppen? 
 
Avsändare: myndigheter 
 
Mottagare: ungdomar mellan 14 och 19 år. 
 
Kommunikation: antidrogbudskap 

                                                
13Drogvanor i gymnasiets år 2 2004, CAN, Rapport nr 87 Stockholm, 2005 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att kartlägga i vilken utsträckning antidrogbudskap 
kommuniceras till ungdomar men också hur denna kommunikation ser ut. Vi ska 
även kartlägga ungdomars attityder och tankar kring de olika 
kommunikationsformerna och budskapen som förmedlas om riskerna med 
experimenterande och missbruk av narkotika. Detta analyseras därefter utifrån ett 
kommunikationsperspektiv.  
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2. Metod 
I detta avsnitt beskriver och motiverar vi de val av metoder som har använts i vår 
uppsats. Vi framför också kritik och anmärkningar mot dessa metoder samt de 
källor som vi har använt.  
 
 

2.1 Insamling av data och information  
 
Inledningsvis ville vi få en förförståelse för tre, för uppsatsen, väsentliga områden; 
skolmiljön (där man enklast når ungdomar), organisationerna som kommunicerar 
antidrogbudskap samt ungdomarnas syn på dessa budskap och kommunikation.  
 
Till att börja med vill vi veta hur gymnasieskolan ser ut idag. Vi gjorde därför ett 
besök på Östra Real, i Stockholms innerstad, där vi träffade kurator Åsa Gotte och 
sjuksyster Eva Westin för att prata om skolan i allmänhet och droganvändning 
bland ungdomar i synnerhet. Vi gjorde också en rundvandring på skolan där vi 
pratade med ungdomar om deras vardag och samlade in det material om narkotika 
som fanns tillgängligt.  
 
För att kartlägga vilka organisationer som kommunicerar antidrogbudskap till 
ungdomar använde vi både primär14- och sekundärdata15. Vi började med att 
använda Internet och hamnade snabbt på Folkhälsoinstitutets16 och 
Socialstyrelsens17 hemsida där information om vilka organisationerna var och hur 
de verkade fanns tillgänglig. Därifrån kunde vi klicka oss vidare till CAN18, 
Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning och Drogportalen19, 
en hemsida där information om de organisationer som kommunicerar 
antidrogbudskap finns samlad. Genom att utgå från sekundärdata från dessa 
hemsidor fick vi en överblick för hur organisationerna arbetar. Vi använde oss 
också av primärdata då vi tog kontakt med informationsansvariga på dessa 
organisationer för att försäkra oss om att statistik och fakta var korrekt och aktuell. 
På Folkhälsoinstitutets hemsida fanns också många intressanta undersökningar 
publicerade som vi kunde använda oss av. Detta gav också en viss snöbollseffekt 
eftersom vi använde oss av innehålls- och källförteckningar för att hitta ytterliggare 
litteratur och publikationer. 
 
Annan litteratur vi använt oss av är sådan vi har läst under vår tid på ekonomlinjen, 
i första hand på Marknadsakademien, och sådan vi hittat på Stadsbiblioteket. Vi har 
också fått förslag på relevant litteratur av vår handledare, Bo Lennstrand.  
 
För att förstå ungdomarnas syn på antidrogbudskap och dess utformning använde 
vi oss av primärdata. Det gjorde vi i två steg. Först gjorde vi en enkätundersökning 

                                                
14 Dahmström, K, Från datainsamling till rapport, 2000, s. 59 
15 ibid 
16 www.fhi.se 
17 www.sos.se 
18 www.can.se 
19 www.drogportalen.se 

Primärdata:
: Data 
material 
som samlas 
in för första 
gången. 
Exempel på 
sådana 
insamlings
metoder är 
enkäter, 
intervjuer 
och direkt 
observation 

Sekundär-
data:  
Data-
material 
som 
samlats in 
sedan 
tidigare och 
bearbetas 
på nytt. 
Exempel på 
sekundär-
data är 
offentlig 
statistik, 
registerdata 
och 
information 
i databaser
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för att få en uppskattning av hur stor del av de tillfrågade gymnasieungdomarna 
som hade fått information om narkotika av antingen skola, organisation eller 
liknande. I enkäten fanns också en fråga för att på ett övergripande (men inte 
slutssatsgenererande) sätt kartlägga ungdomarnas attityd till denna information. 
Efter att ha samlat in, sammanställt och tolkat dessa enkäter utformade vi frågor till 
de personliga intervjuerna. I dessa intervjuer ville vi få en djupare förståelse för 
ungdomarnas attityder, åsikter och tankar kring denna information. Vi ville också 
bekräfta den förförståelse som vi hade försett oss med gällande ungdomars attityder 
gentemot antidrogbudskap. Hur utformningen av enkäterna, intervjuerna och våra 
tankar kring dessa ser ut redovisar vi nedan.  
 
Avslutningsvis kan man säga att insamlingen av data och våra analyser till stor del 
har skett parallellt. Detta eftersom det inte har funnits tillräckligt med material att 
tillgå sedan tidigare i ämnet och att varje nytt steg i processen av vår uppsats 
bygger på förståelse från den förra.  
 
 

2.2 Enkätundersökning 
 
För att undersöka ungdomars syn på antidrogbudskap blev vi tvungna att göra vissa 
avgränsningar. Hur och varför dessa avgränsningar gjorts beskrivs nedan. 

2.2.1 Urval och population20 
Till att börja med valde vi att begränsa oss till att undersöka gymnasieungdomars 
attityd i Stockholms innerstad. Detta eftersom målpopulationen21 �ungdomar� 
generellt skulle innebära ett allt för stort arbete. Det fanns dock två skäl till att vi 
valde just populationen innerstadsungdomar. För det första utgår vi från att 
tillgängligheten och användandet av narkotika är högre i innerstaden (detta har vi 
fått indikationer på genom vår förstudie22) och för det andra är �innerstaden� som 
begrepp är en tydlig geografisk avgränsning (området inom tullarna). Efter att ha 
gjort denna första avgränsning gick vi vidare till att välja vår population vilket vi 
gjorde från vår rampopulation23, det vill säga en lista över alla gymnasieskolor i 
Stockholm. Tre gymnasieskolor valdes ut som population genom ett medvetet 
selektivt urval eftersom vi tror att dessa representerar var sin stadsdel i innerstaden. 
Då de rektorer vi pratat med på dessa gymnasieskolor var oroliga för den 
information som skulle framkomma lovade vi att skolorna skulle förbli anonyma.  
 
Därefter besökte vi dessa skolor under måndagen den 21:a november och delade ut 
vår enkät enligt en blandning av slumpmässigt urval24 och ett medvetet selektivt 
urval25. Slumpmässigt urval så till vida att vi inte tidigare tagit kontakt med 
respondenterna men medvetet selektiva så till vida att vi bestämde på plats vilka 
som skulle delta. Av två skäl var detta det bästa sättet att få svar på enkäterna. För 
det första fick vi inte lov av de aktuella rektorerna att dela ut enkäten till eleverna 

                                                
20 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 19  
21 ibid 
22 Besök på Östra Real, samtal med kurator Åsa Gotte och sjuksyster Eva Westin 
23 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 19 
24 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 31 
25 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 34 
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på lektionstid och för det andra hade vi inte möjlighet att kontakta eleverna efter 
skoltid. Ett alternativ hade varit att göra ett obundet slumpmässigt urval26 genom 
att använda en skolkatalog och kontakta elever på kvällstid men detta kändes som 
ett intrång i privatlivet framförallt då våra frågor kunde uppfattas som känsliga.  
 
Totalt delade vi alltså ut 100 enkäter fördelat på tre olika gymnasieskolor och tog 
därefter kontakt med personer från samma skolor för att göra personliga intervjuer. 
 
 

2.3 Enkätens utformning27 
 
Genom enkäten fick vi mätbara kvantitativa variabler28 vilket underlättade den 
besöksintervjuundersökning29 som senare följde men också för att få svar som var 
jämförbara och kategoriserbara.  
 
I fråga nummer ett får respondenten svara på hur gammal han/hon är. Ur ett 
undersökningsperspektiv är frågan relevant. Om svarat är femton år eller sexton år 
går respondenten med säkerhet första året på gymnasiet. Eftersom undersökningen 
gjordes i början av november betyder de att respondenten gått i gymnasiet i knappt 
fyra månader, något som kan vara viktigt att ta hänsyn till.  
 
I fråga nummer två får respondenten svara på vilket kön han/hon har. Även om 
denna fråga är lite av en uppmjukningsfråga är den ändå relevant när vi jämför om 
respondenterna har fått information av sina föräldrar.   
 
Fråga nummer tre är kanske enkätens viktigaste fråga och svaren har varit 
avgörande för den fortsatta undersökningen. Med denna fråga ville veta hur många 
av respondenterna som överhuvudtaget fått någon typ av information, oavsett vilket 
sätt det skett på. Detta eftersom intervjun byggde på att respondenterna hade en 
uppfattning om antidrogbudskap.  
 
Syftet med sista frågan var att få en rudimentär förförståelse för 
gymnasieungdomarnas attityd om antidrogbudskap. Framförallt var det intressant 
att korsa fråga tre med fråga fyra för att försöka se något eller några samband 
mellan kommunikationsform och attityder.   
 

                                                
26 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 31 
27 Se bilaga 2 
28 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 25 
29 Dahmström, K, Från datainsamling till rapport, 2000, s. 71 
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2.4 Personlig intervju  
 
De personliga intervjuerna är av kvalitativ karaktär30. Intervjuerna måste 
kategoriseras som en låg grad av standardisering då frågorna i viss utsträckning har 
formats efter den intervjuades takt och tankebanor. Struktureringsgraden har också 
varit öppen, det vill säga att intervjupersonen själv bestämmer arten av svar. 
Däremot har intervjun haft en hög struktureringsgrad gällande ämne, det vill säga 
att det varit ett enhetligt frågeområde.31 
 
Då vi inte fick reda på vad ungdomarna tyckte på varje enskild punkt i fråga tre i 
vår enkät kom de personliga intervjuerna att spela en betydande roll för våra 
analyser och slutsatser av deras attityder. De tre mest frekventa alternativen från 
fråga 3 i vår enkät har analyserats närmare och vi ställde frågor om hur just den 
typen av kommunikation skedde, vad den innehöll, hur respondenten uppfattade 
den typen av kommunikation, vad de saknade och vad de ville ändra på.  
 
För att komma fram till antalet personliga intervjuer har vi tillämpat teoretisk 
mättnad. Det betyder att man inte i förväg bestämmer hur många personer man ska 
intervjua utan att man slutar intervjua ytterligare personer då man inte längre 
upptäcker några nya aspekter av det studerade fenomenet.32 Vi har också ställt 
samma frågor till alla ungdomar för att se om skillnaderna i deras åsikter berodde 
på vilken skola de gick i, hur gamla de var eller om svaren var helt individuellt 
oberoende av varandra. Vi intervjuade 13 personer och dessa intervjuer ägde rum 
under fredagen den 25:e november då fem personer intervjuades, måndagen den 
28:e november då fyra personer intervjuades och fredagen den andra december 
2005 då ytterligare fyra personer intervjuades. 
 
Vi inledde intervjuerna med "kom-ihåg-frågor", vilket innebär att respondenterna 
har fått komma ihåg vad som har hänt dem tidigare. Sedan har vi utvecklat dem till 
attityd- och beteendefrågor där vi helt enkelt ställde frågorna vilken attityd de hade 
gentemot det antidrogbudskap som de hade fått och varför de tyckte som de 
gjorde.33 Vi ville även ha svar på om det fanns något de saknade och hur en lösning 
på ett sådant problem skulle se ut om de fick vara med och bestämma.  
 
Vi har inte använt oss av bandspelare vid intervjuerna eftersom våra frågor om 
antidrogbudskap kan ha upplevts som känsliga. Därför har vi antecknat våra 
respondenter svar.34 Vid ett antal gånger då våra respondenter har tvekat med att 
svara på vissa frågor eller svarat med "jag vet inte"35 har vi gett dem mer 
betänketid eller försökt omformulera frågor för att vi har ansett att dessa har varit 
så pass viktiga att de inte skulle kunna gå att utesluta. 

                                                
30 Körner, S, Wahlgren, L, Praktisk Statistik, 2002, s. 25 
31 Gustavsson, B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, s. 50 
32 Jarlbro, G, Vilken metod är bäst - ingen eller alla?, 2000, s. 49-50 
33 Gustavsson, B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, s. 242-243 
34 Gustavsson, B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, s. 247 
35 Gustavsson, B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, s 245 
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2.5 Val av teori 
 
De teorier som vi har valt rör områdena kommunikation och masskommunikation. 
Inom dessa övergripande delar finns de specifika begrepp som har förklarats 
närmare. Trovärdighet, skrämselpropaganda ("fear") och olika kategorier av 
argument är exempel på sådana specifika begrepp. Vi har redovisat dessa specifika 
begrepp för att vi anser att det finns kopplingar mellan dem och empirin. Teorierna 
och de specifika begreppen kommer att bearbetas ytterligare i analys- och 
slutsatsavnittet.  
 
 

2.6 Källkritik 
 
Intervjuerna med myndighetspersoner gjordes av Socialstyrelsen under 2004. Det 
är alltså fråga om sekundärdata. Frågorna var desamma för alla respondenter och 
ingen av respondenterna har avstått från att svara på någon fråga. Det kan dock 
vara på sin plats att läsa dessa intervjuer med viss skepsis då de ger en i högsta grad 
positiv bild av narkotikasituationen och organisationernas och myndigheternas 
arbete. Frågorna är utformade på ett okritiskt sätt och tycks inte lyfta fram några av 
de problem myndigheterna har. De tar heller inte upp mer specifika åtgärder för hur 
de ska hantera olika situationer utan diskuterar visionsmässigt idéer som de har 
angående förebyggande åtgärder rörande alkohol- och narkotika. 
 
Ett annat problem har varit källor för att kartlägga hur organisationer och 
myndigheter arbetar och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dessa. Även om vi 
pratat med flera myndighetspersoner så har de haft svårt att ge oss en tydlig 
överblick utan tycks bara kunna beskriva just sitt ansvarsområde.   
 
Ytterliggare ett problem har varit att statistik och olika typer av uttalanden, bland 
annat gällande trender kring drogkonsumtion bland ungdomar, har skiljt sig åt 
mellan olika myndigheter. Vi har därför valt att konsekvent utgå ifrån den statistik 
som publicerats av CAN (Centralorganisationen för alkohol och narkotikafrågor) 
eftersom det är den organisation som har det yttersta ansvaret för detta slag av 
statistik. 
 
Ett sista problem har rört den bok i kommunikation och påverkan av Kjell Nowak 
och Karl-Erik Wärneryd som vi har använt oss av. Även om de modeller och de 
begrepp som funnits varit relevant för vår uppsats kan den inom vissa områden 
vara aningen daterad. Detta eftersom boken gavs ut första gången år 1969. Men vi 
har valt att inte utesluta användandet av denna bok, då den har fungerat bättre som 
källa för de teorier vi använt än andra böcker som har varit tillgängliga. 
 
 

2.7 Metodkritik 
 

Till att börja med är viss kritik mot enkätens utformning samt urvalet befogad. För 
det första hade det varit enklare för kategoriseringsprocessen om vi valt att ha 
variabeln årskurs istället för ålder. Då hade det också gått att ringa in de 
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respondenter som går i första ring och alternativt utesluta dessa. Detta eftersom de 
har gått så kort tid i gymnasiet när undersökningen gjordes att de antagligen inte 
hunnit få information om narkotika från skolan. Ett annat möjligt problem är så 
kallad prestigebias36, vilket i det här fallet betyder att det kan ha funnit ungdomar 
som undvek att svara på vissa frågor som kanske uppfattades som �töntiga�, 
exempelvis om dom fått information av sina föräldrar. 
 
Ett allvarligare problem, vilket visade sig först i efterhand, var att fråga tre var en 
flervalsfråga vilket gjorde det omöjligt att korstabulera denna fråga med fråga fyra. 
Det gick alltså exempelvis inte att undersöka attityden kring en viss informations- 
eller kommunikationskanal. Detta eftersom respondenterna kunde kryssa i flera 
alternativ (exempelvis att de fått information både från en ANT-dag och från sina 
föräldrar) vilket gjorde det omöjligt att veta vilken informationskanal de 
utvärderat.37 Samtidigt var det nödvändigt att använda en flervalsfråga gällande 
kommunikationskanaler då dessa sällan förekommer ensamma utan det finns 
nästan alltid en kombination av olika kanaler och medium som överför och 
förmedlar budskap parallellt. Ett annat problem med typen flervalsfrågor är att det 
blir mindre möjligt att rangordna alternativen på ett statistiskt korrekt sätt. 
 
Ytterligare ett problem var de medvetna selektiva urval som gjordes. Eftersom vi 
inte hade möjlighet att undersöka slumpmässigt utvalda klasser blev vi tvungna att 
använda korridorerna i gymnasieskolorna och därmed blev urvalet, framförallt 
åldersmässigt, snedfördelat. För det syfte som förelåg med enkäten, trots bristerna, 
tycker vi ändå att den metod vi valt varit den mest relevanta och realistiska. Syftet 
med denna enkätundersökning var i första hand att få information för att kunna 
skriva relevanta intervjufrågor.  

 
Att undersöka antidrogbudskapssituationen hos tre innestadsskolor i Stockholm 
kommer inte leda till en generaliserbar slutsats men de kan ge betydelsefulla och 
nödvändiga indikationer på hur situationen ser ut idag och förhoppningsvis leda 
tills diskussioner som i sin tur kan leda till förbättringar i framtiden. 
 
Ett mindre problem har varit antalet respondenter. Vi fick svar från 100 personer 
uppdelade i tre gymnasieskolor. Detta är för lågt för att kunna dra några 
övergripande slutsatser. Men då våra resurser var knappa fick vi nöja oss med 100 
personer.  
 
Då vi har använt oss av teoretisk mättnad när vi har gjort våra personliga intervjuer 
har detta inneburit att vi inte riktigt har vetat när intervjumaterialet var fullständigt. 
Ibland har vi fått upprepade svar på vissa frågor men inte på andra och därmed har 
det svåra varit att avgöra om vi har uppfyllt teoretisk mättnad eller inte.38 Efter den 
tionde intervjun kände vi att vi hade nått teoretisk mättnad men för att säkerställa 
detta fortsatte vi och intervjuade ytterligare fyra personer och kunde konstatera att 
den teoretiska mättnaden vi sökt nu var nådd.   
 
Ett annat problem har varit att vissa respondenter har varit lättare att få svar av 
medan andra har varit mer tveksamma och gett kortare svar som de inte utvecklat 

                                                
36 Dahmström, K, Från datainsamling till rapport, 2000, sid. 75 
37 Malhotra, N.K & Birks, D.F � Marketing Research, 1999, sid. 336  
38 Jarlbro, G, Vilken metod är bäst - ingen eller alla?, 2000, s. 49-50 
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även om vi har bett dem om att utveckla sina svar. De har i dessa fall endast 
upprepat sina svar.   
 
Eftersom vi har ungdomar som population har det varit svårt att bestämma när 
intervjuerna skulle ske. Detta resulterade i att vi fick intervjua ungdomarna efter 
skoltid, det vill säga på eftermiddagar då de var trötta och ville att intervjutiden 
skulle vara så kort som möjligt, vilket inte har varit optimalt för oss. Tiden för 
intervjuerna kan alltså ha lett till att vissa respondenter inte har utvecklat sina svar 
vidare.  



 

 17

3. Teori 
 
I detta avsnitt beskriver vi de teorier som är relevanta inom ramen för vår uppsats. 
Dessa teorier rör kommunikation, masskommunikation, trovärdighet och 
motivation. Vi tar endast upp specifika begrepp som vi kommer att behandla i 
analysavsnittet. Vi anser därmed inte att det är relevant med utförligare beskrivning 
av begrepp som de olika teorierna består av. 
 
 

3.1 Kommunikation 
 
Ordet kommunikation har att göra med förflyttning eller transport från en punkt till 
en annan. Ordet härstammar från det latinska "communis" som betyder 
"gemensam" och att kommunicera betyder då att informationen blir gemensam. 
När kommunikation rör människor är det just den ursprungliga innebörden av ordet 
kommunikation som avses. Kommunikation kan ske med en rad olika typer av 
tecken eller symboler - man kan använda olika "språk". Ansiktsuttryck, gester, tal, 
skrift, bilder, siffror, etcetera.39 
 

3.1.1 Mottagarens roll i kommunikationen 
 
När ordet kommunicera betonar mottagarens roll, faller det sig naturligt att fråga: 
Hur vet man då om man verkligen kommunicerar? Det givna svaret för att få svar 
är att studera mottagaren. Det finns en del forskning inom psykologi och 
socialpsykologi som belyser vissa förutsättningar för uppkomsten av vissa 
mottagarreaktioner. Dessa reaktioner delas in i tre kategorier. Den första kategorin 
rör huruvida meddelandet når fram till mottagaren så att det kan observeras. Dessa 
reaktioner har att göra med mottagarens vanor beträffande den kanal genom vilket 
meddelande överförs. Den andra kategorin av mottagarreaktioner gäller 
mottagandet av meddelandet och dess innehåll. Det är självklart att alla människor 
tvingas göra ett urval bland de stimuli de exponeras för och detta förhållande kallas 
selektiv uppmärksamhet. När mottagaren har valt att ta del av ett meddelande gör 
han tolkningar, bedömningar och värderingar av meddelandet och av dess innehåll. 
Meddelandet sätts i relation till personens tidigare erfarenheter, kunskaper och 
värderingar. Värderingar som "bra" eller "dåliga" är bland annat beroende av hur 
innehållet står i överenskommelse med mottagarens förväntningar, intressen och 
attityder.40   
 
De flesta meddelanden som syftar till att påverka mottagaren i någon riktning 
innehåller värderingar av en viss företeelse. Det har i många undersökningar visat 
sig att en persons bedömning av ett meddelandes position i en viss fråga under 
vissa förutsättningar påverkas starkt av vilken attityd bedömaren själv intar i 
frågan. Då en person tar del av ett meddelande, vilket uttrycker en inställning för 

                                                
39 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 15-19 
40 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 25-30 
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eller emot någonting, kan man tänka sig att denna mottagare bedömer hur mycket 
för eller emot meddelandet han är. Han placerar alltså meddelandet på en skala 
med ändpunkterna "starkt för" och "starkt emot". 41  
 
I begreppet trovärdighet ryms dels mottagarens uppfattning om kommunikatorns 
sakkunskaper och erfarenhet, ärlighet eller uppriktighet och syften och motiv som 
den styrs av (i mottagarens ögon). Den upplevda trovärdigheten gällande 
kommunikatorns sakkunskaper och erfarenhet är svåra att mäta direkt och därför är 
det omöjligt att precisera den relativa betydelsen av dimensionerna 
kunskap/erfarenhet, ärlighet/uppriktighet och syften/motiv. Mottagarens 
uppfattning om kommunikatorn motiverar honom att antingen acceptera eller 
förkasta meddelandet.42 
 
Meddelandet olika dimensioner har på olika sätt betydelse för mottagarens 
uppmärksamhet, motivation, inlärning, accepterande etcetera. Det är svårt att finna 
dimensioner i meddelandets utformning som alltid verkar i en viss riktning, till 
exempel mot högre sannolikhet för förändringsreaktioner.43  
 

3.1.2 Emotionell och rationell argumentering 
 
Två övergripande dimensioner i meddelandets utformning är val av argument och 
emotionell och rationell argumentering. Val av argument delas upp i två delar: 
ensidig argumentering, vars innebörd framgår av benämningen, och tvåsidig 
argumentering då avsändaren även får eventuella motargument som därefter 
bemöts.44  
 
Är människan mer mottaglig för "emotionella" argument än för "rationella"? Vad 
som avses med emotionella argument är ofta oklart angivet, men begreppet måste 
ha att göra med argument som skapar, uppväcker eller intensifierar känslor eller 
behov hos mottagaren. "Emotionell" och "rationell" argumentering definieras från 
två utgångspunkter, antingen en beskrivning av meddelandets innehåll eller en 
beskrivning av mottagarens reaktioner på detta innehåll. Oavsett från vilken 
utgångspunkt meddelandet klassificeras är det ytterst osannolikt att man finner 
enbart "emotionella" eller enbart "rationella" element.45  
 
Skrämselpropaganda, som karakteriseras av att kommunikatorn betonar viss 
obehagliga eller skrämmande företeelser som mottagaren kan råka ut för samt visar 
medel för mottagaren att undvika dessa obehagliga företeelser, är en speciell typ av 
emotionell argumentering. Språket eller stilen i meddelandet behöver inte alls ha 
emotionell karaktär.  Även om kommunikatorn bara presenterar torra fakta men 
dessa innebär ett hot mot mottagarens psykiska, social eller fysiska trygghet, kan 
man tala om skrämselpropaganda.  Effekten av skrämselpropaganda är beroende 
inte bara av det sätt på vilket det presenteras samt mottagarens benägenhet att 
acceptera de medel som anges för att reducera skrämseln. Det måste vara en viss 

                                                
41 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 36-37 
42 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 41-45 
43 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 46 
44 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 48-49 
45 Ibid 
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balans mellan den grad av skrämsel som skapas och de medel som föreslås för att 
reducera skrämseln, annars är mottagaren benägen att reagera undvikande och 
kanske förkasta informationen.46  
 

3.1.3 Meddelandet i den sociala spridningsprocessen 
 
När ett meddelande förs vidare i den sociala spridningsprocessen, utsätts det också 
för förändringar. För att öka sannolikheten i att ett meddelande kommer fram 
oförändrat och komplett måste det vara enkel och entydig. En annan förutsättning 
är att meddelandet stämmer överens med de inblandade mottagarnas kunskaper, 
åsikter och vanor. Det måste även finnas ett motiv för mottagaren att föra 
meddelandet vidare till andra utan att förändra det. Teorin för hur ett meddelande 
förändras bygger på en teori för glömska, som också har prövats på en speciell 
form av meddelanden, nämligen rykten. Enligt denna teori som har prövats i många 
sammanhang kan man urskilja ett allmänt mönster för hur minnesbilder och rykten 
förändras. Vissa delar utelämnas då de strider mot helhetsbilden eller upplevs som 
onödiga detaljer. De delar som finns kvar får större skärpa dels genom att de 
kommer att utgöra större delen av meddelandet, dels genom att de tillspetsats. 
Innehållet kan också få en sådan form så att det passar ihop med existerande vanor, 
intressen och värderingar.47  
 

3.1.4 Kommunikationsmodeller och viktiga begrepp 
 
Shannon & Weavers kommunikationsmodell från 1949 är en enkel, linjär process. 
Då kommunikationen ses som överföring av meddelanden gör denna modell till ett 
tydligt exempel på processkolan. Enkelheten i denna modell har gjort att den har 
fått många efterföljare och den linjära processen har fått kritik.48
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Figur 2. Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 

 
Den som tar initiativ till kommunikation, sändaren, gör det med skilda syften, och 
den som tar emot meddelandet, mottagaren, reagerar på olika sätt. Sändaren syftar 
till att med meddelandet framkalla vissa reaktioner hos mottagaren. Det finns två 
typer av syften hos den som tar initiativ till kommunikation - ett som rör 
meddelandet och ett som rör kommunikationshandlingen som sådan. Inom varje 
slag av syfte finns ofta många delsyften.49 Shannon och Weaver identifierar tre 
problemnivåer vid kommunikationsstudier, nämligen: 

                                                
46 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 49 
47 Nowak, K, Wärneryd, K, Kommunikation och påverkan, 1979, s. 98-99 
48 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 17-19 
49 ibid 
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Nivå A (tekniska problem):  Hur exakt kan kommunikationssymbolerna 
överföras? 

 
Nivå B (semantiska problem): Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna 

den önskade betydelsen? 
 
Nivå C (effektivitetsproblem): Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen 

beteendet på önskat sätt? 

Brus är den term vars betydelse inte har framgått. Brus är allt som läggs till 
signalen mellan sändning och mottagning och som inte avsetts av källan.50 
 
Lasswells modell är en verbal version av Shannon & Weavers modell och den 
tillämpas speciellt på masskommunikation. Hans modell består av fem steg:  
 
Vem,  
säger vad,  
genom vilken kanal,  
till vem  
och med vilken effekt? 
  
Effekt indikerar en observerbar och mätbar förändring på mottagarens sida som 
framkallats av identifierbara element i processen. En förändring i någon av dessa 
kommer att förändra effekten.51  
 

3.1.5 Medium 
 
Ett medium är definitionsmässigt tekniska eller fysiska medel för omvandling av 
meddelandet till en signal som kan överföras via kanalen. Kanal är det fysiska 
medel med vilket signalen överförs. Ett mediums teknologiska eller fysiska 
egenskaper bestäms av den kanal eller de kanaler det kan använda. Dessa 
egenskaper bestämmer sedan det urval av koder med vilka det kan sända. Det finns 
tre olika kategorier av medier och kategoriseringen innebär en identifiering av 
skillnader men det är lika viktigt att tänka på likheterna mellan dem.52 
 
1. Framställande medier använder det talade ordets "naturliga" språk och dessa medier kräver 
kommunikatorns närvaro eftersom han är mediet. De är begränsade till det aktuella ögonblicket 
och de producerar kommunikationshandlingar.53  
 
2. Återgivande medier är böcker, skrifter, fotografier med mera. De är återgivande och kreativa. De 
producerar en text som kan registrera medierna i kategori 1 och existerar oberoende av 
kommunikatorn. Dessa producerar kommunikationsalster.54  
 

                                                
50 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 19-20 
51 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 48-49 
52 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 32-34 
53 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 32-34 
54 ibid 
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3. Mekaniska medier är telefoner, radio, television med mera. De fungerar som överförare av 
kategori 1 och 2. Medier i denna kategori använder de kanaler som skapats av teknologi och 
därmed är behäftade med större tekniska begränsningar och mer utsatta för brus på nivå A än de i 
kategori 2. 55 
 

3.1.6 Koder 
 
En kod är ett betydelsesystem som är gemensamt för medlemmar i en kultur eller 
en subkultur. Det består av tecken (det vill säga fysiska signaler som står för något 
annat än sig själva) samt regler eller konventioner som bestämmer hur och i vilka 
sammanhang de kan kombineras och bilda mer komplicerade meddelanden. Det 
enklaste sambandet finns mellan kod och kanaler. Kanalens fysiska egenskaper 
bestämmer naturen hos de koder den kan överföra.56  
 
Breda och smala koder definieras av publikens natur. En bred kod är en gemensam 
för en masspublik: den måste tillgodose ett visst mått av heterogenitet. Breda koder 
är enkla och omedelbart tilltalande. De är socialtorienterade, vädjar till vad 
människor har gemensamt och tenderar till att knyta samman människor med 
samhället. Författarna är anonyma och "institutionella" och det innebära att 
framförandet av personliga och individuella åsikter förhindras. Breda koder är 
medel som en kultur använder för att kommunicera med sig själv.57 Motsvarande 
likheter finns mellan smala och utvecklande koder. En smal kod är riktad till en 
specifik publik, ofta en som definieras av de koder den använder. De är 
individualistiska och personorienterade, inte kollektivistiska och statusorienterade. 
Publiken väntar sig att kommunikatorn ska förändra eller berika dem, medan de 
breda, begränsade kodernas publik väntar sig återförsäkringar och bekräftelser.58   
 

3.1.7 Feedback 
 
Feedback är överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. Det gör 
det möjligt för kommunikatorn att anpassa meddelandet till mottagarens behov och 
gensvar. Vissa kommunikationskanaler försvårar feedback och bestäms 
huvudsakligen av kanalens tillgänglighet. De mekaniska medierna, särskilt 
massmedier, begränsar tillgången och därmed feedback. Den viktigaste 
underordnade funktionen hos feedback är att den hjälper mottagaren att känna sig 
delaktig i kommunikationen.59  
 
  

                                                
55 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 32-34 
56 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 34-36 
57 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 103-106 
58 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 106-107 
59 Fiske, J, Kommunikationsteorier - en introduktion, 2004, s. 36-38 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt redogör vi för den information som vi har kartlagt och bearbetat. 
Dessa är av både primär- och sekundär karaktär. Först redovisas korta 
beskrivningar av vad olika organisationer och myndigheter har för uppgifter 
gällande förebyggande åtgärder. Sedan redovisas sammanfattningar av intervjuer 
med före detta generaldirektörer på olika myndigheter och verk om just deras 
specifika roll i olika förebyggande åtgärder. Ovannämnda data är av sekundär 
karaktär. De resultat som redovisas från enkätundersökningen och de personliga 
intervjuer som har gjort med ungdomar är av primär karaktär. 
 
 

4.1  Organisationer och myndigheter 
 
Regeringen har i sin handlingsplan mot narkotika utdelat ett stort antal uppdrag till 
myndigheter och organisationer.60 Några av dessa organisationer jobbar med 
förebyggande insatser. Nedan följer korta beskrivningar av dessa myndigheter och 
organisationer. År 2001 beslutade regeringen propositionen Nationell 
narkotikahandlingsplan (prop.2001/02:91). I propositionen redovisar regeringen sin 
syn på narkotikapolitiken och lägger fast grundvalarna för hur samhällets insatser 
under fyra kommande åren skall förstärkas samt hur insatserna skall följas upp. En 
särskild nationell narkotikasamordnare kommer också att utses för att genomföra 
och följa upp handlingsplanen samt för att samordna narkotikainsatserna på en 
nationell nivå.61 Nedan redovisar vi kortfattat vilka dessa organisationer och 
myndigheter är och vad de gör. 
 

4.1.1 MMN - mobilisering mot narkotika 
Mobilisering mot narkotikas har i uppdrag att samordna insatser mellan exempel 
krogar, nätverk och mellan ungdomsorganisationer, samt bidra till satsningar för att 
stödja det drogförebyggande arbetet på skolor, satsningar riktade till föräldrar samt 
folkbildning.62 
 

4.1.2 Socialstyrelsen 
För socialtjänsten handlar det förebyggande arbetet om att såväl förebygga återfall i 
missbruk som att identifiera riskgrupper och jobba med dem. Deras arbete riktas 
mot enstaka individer eller till grupper. Fritidsgården eller ungdomsgården, 
"fältarbetare", caféverksamhet är exempel på förebyggande arbete där 
socialtjänsten är engagerad. Annat kan vara socialjour, hjälptelefon. Stöd till 
familjerna anser socialstyrelsen vara ett viktigt arbete för socialtjänsten.63 
 

                                                
60 www.mobilisera.nu/upload/3398/aktionsplan_040315.swf 
61 www.mobilisera.nu/upload/3398/aktionsplan_040315.swf 
62 www.mobilisera.nu/upload/3398/aktionsplan_040315.swf 
63 www.socialstyrelsen.se 
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4.1.3 CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
Augusti 1901 bildades Centralförbundet för nykterhetsundervisning bland 
ungdomen (CFN). Förbundets uppgifter var att samla upplysningsmateriel som 
användes av skolorna samt att utbilda föreläsare. Ca 70 år senare påbörjades en 
omorganisation och namnet ändrades från CFN till CAN.64 
 
CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har sedan 1986 
genomfört enkätundersökningarna i skolan och har via ett avtal med staten i 
uppdrag att genomföra olika drogvaneundersökningar och sammanställa statistik. 
Resultaten publiceras i rapporter. CANs viktigaste uppgift är att samla in, bearbeta 
och sprida saklig information om alkohol och narkotika till alla som arbetar 
drogförebyggande. Det gör de med hjälp av faktablad, statistik och annat material, 
genom seminarier, kurser och konferenser samt via webbplatserna www.can.se och 
www.drugsmart.com. CANs bibliotek är ett av Europas största specialbibliotek om 
narkotika.65 
 

4.1.4 FMN - Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika 
FMN - Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika är en partipolitiskt och 
religiöst obunden föräldraförening. Föreningen ska ge råd och stöd till familjer med 
missbrukande barn och/eller andra anhöriga, information och opinionsbildning 
samt hjälpa familjer som misstänker missbruk eller där detta konstaterats bland 
barn och/eller andra anhöriga. FMN vill och skall påverka politiker och andra 
beslutsfattare så att barn får möjligheten att växa upp i ett narkotikafritt samhälle. 
Föreningen är uppdelad i 7 regioner och 32 lokala föreningar som finns i hela 
landet.66 
 

4.1.5 Preventionscentrum Stockholm � Precens 
Preventionscentrum Stockholm � Precens arbetar med förebyggande åtgärder inom 
många olika områden. Först och främst vänder de sig till stadsdelsförvaltningarnas 
personal med utbildning, nätverksträffar och handledning när det gäller 
förebyggande arbete för att motverka drogmissbruk och ungdomskriminalitet. 
Mycket av det förebyggande arbetet riktar sig till föräldrar i Stockholm. Precens 
försöker nå föräldrar genom att årligen genomföra en mediakampanj med 
personligt utskick till alla tonårsföräldrar i Stockholm, genom föräldramedverkan i 
skolan, t.ex. genom att upprätta ett partnerskap mellan lärare och föräldrar.67  
 

4.1.6 Drogportalen 
Drogportalen är ett samarbete mellan flertalet organisationer och myndigheter. 
Syftet med portalen är att man som besökare enkelt skall hitta den information man 
är ute efter. Sedan mitten av 1990-talet har CAN, i kontakt med sina 
medlemsorganisationer och andra aktörer på det drogförebyggande området, 
diskuterat olika lösningar för att kraftsamla resurser kring en gemensam 

                                                
64 www.can.se 
65 www.can.se 
66 www.fmn.se 
67 www.fiss.se/fakta/droger.html, precens, preventionscentrum i Stockholm 
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webblösning för att undvika mycket dubbelarbete. CAN tog initiativ till en 
workshop kring en gemensam och bred drogportal. 30 tal organisationer och 
myndigheter blev inbjudna, främst på nationell nivå, och i januari 2002 samlades 
ett 15-tal deltagare. Denna webbfunktion skall ses som komplement till 
organisationernas och myndigheternas befintliga webbplatser. Drogportalen skall 
vara det självklara valet när man söker efter information om alkohol och 
narkotika.68  
 

4.1.7 Drugsmart 
Projektet "www.drugsmart.com" startades hösten 1997 på initiativ av 
Socialdepartementet och dåvarande Socialminister Margot Wallström. 
Drugsmarts ambition är att fördjupa kunskapen inom alkohol-, narkotika- och 
tobaksområdet och att skapa ett forum för samtal och debatt om alkohol- och 
narkotikapolitiska frågor.69  
 
Den 1 september 1998 lanserades den färdiga sidan för första gången. Ungdomar är 
Drugsmarts främsta målgrupp, men Drugsmart riktar sig också till föräldrar och 
andra vuxna som undervisar om alkohol, narkotika och andra droger eller är 
engagerade i frågan på annat sätt. Drugsmart kan med fördel användas som ett 
verktyg i skolornas ANT-undervisning. ANT är ett vedertaget begrepp i 
skolvärlden och står för alkohol, narkotika och tobak.70  
 
År 2000 tog CAN över Drugsmart från socialdepartementet.71 
 

4.1.8 Local Hero 
Local Hero är ett verktyg för att stimulera och involvera unga att arbeta 
drogförebyggande lokalt och ge ungdomar ökade kunskaper och evidensbaserade 
verktyg att arbeta drogförebyggande. De ska även förstärka ungdomars negativa 
attityd till narkotika och till en generellt destruktivt präglad livsstil och genom 
ungas egna lokala kartläggningar fånga upp trender och tendenser samt att främja 
aktiva och tryggare samhällsmedborgare.72 
 
Local Hero har tagits fram av Mobilisering mot narkotika i samarbete med FN:s 
drogpreventionsprogram �A participatory handbook for youth drug abuse 
prevention programmes� och som nu drivs av CAN.73 
 

4.1.9 ENS 
Sedan år 1990 har kampanjen ENS 2000 (ett narkotikafritt Sverige) verkat i 
Sveriges gymnasieskolor med bland annat föreläsningar, teaterföreställningar samt 
"Drogpförebyggarpärmen".74 Idag finns ENS på samtliga mellan-, högstadie-, och 

                                                
68 www.drogportalen.se 
69 www.drugsmart.com 
70 www.drugsmart.com 
71 www.can.se 
72 www.local-hero.nu 
73 www.local-hero.nu 
74 www.ens2000.nu 
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gymnasieskolor i landet. Målsättningen är att tillhandahålla dessa, med aktuellt och 
proffsigt material om farorna med narkotika och dopning.75  
 
 

4.2 Intervjuer med myndigheter, verk och organisationer 
(förebyggande åtgärder och kommunikation)   
 
På socialstyrelsens hemsida finns flera spännande intervjuer publicerade med bland 
annat de tidigare generaldirektörerna på socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet. 
Intervjupersonerna har alla en stor inverkan på hur förebyggande vård och 
kommunikation till ungdomar ska utformas. I intervjuerna beskrivs bland annat de 
visioner dessa tidigare makthavare har vilket kan ge tydliga indikationer på hur 
antidrogbudskap kommer att utformas framöver. Dessa intervjuer har alltså inte 
gjorts av uppsatsuppfattarna och kan därmed kategoriseras som sekundärdata. 
 

4.2.1 Ulf P. Lundgren, tidigare generaldirektör, Skolverket76  
I en intervju med Ulf P. Lundgren, tidigare generaldirektör på Skolverket, 
diskuteras vilka preventiva åtgärder som ger effekt på ungdomar. Ulf P. Lundgren 
menar att skolverket föredrar att diskutera hälsoarbete, då fokus hamnar på det 
friska, istället för att diskutera förebyggande av missbruk, som fokuserar på 
sjukdom. Detta innebär i förlängningen, menar Lundgren, att Skolverkets 
hälsoarbete i större utsträckning ska utvecklas till att uttrycka vad man är för 
istället för vad man är mot. I intervjun förklaras vidare, att Skolverket nyligen har 
producerat referensmaterial om tobak, alkohol och narkotika som ska vara 
inspirerande för lärare och elever samt försöka placera upplysningar om alkohol 
och narkotika i ett större sammanhang. Det vill säga hur skolans pedagogiska 
klimat och arbetsformer generellt kan förändras för att skapa bättre förutsättningar 
för eleverna för att i förlängningen stävja alkohol- och droganvändning. Vidare, 
menar Lundgren, att de ANT-dagar som finns på skolorna i större utsträckning 
måste utgå ifrån elevernas behov � inte de vuxnas. 
 

4.2.2 Leif Linde, tidigare generaldirektör, Ungdomsstyrelsen77 
Leif Linde, tidigare generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, menar i en intervju att 
hans myndighet inte har något särskilt preventivt uppdrag gällande missbruk av 
alkohol eller narkotika riktat mot ungdomar. Däremot finns det ett indirekt ansvar 
eftersom Ungdomsstyrelsen ger stöd till olika ungdomsverksamheter som bland 
annat jobbar med att förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar. 
Generaldirektören nämner också det projekt som Ungdomsstyrelsen bedriver 
tillsammans med andra myndigheter som en sätt att förebygga ungdomsmissbruket.  
 

                                                
75 www.ens2000.nu 
76 Se Bilaga 1 
77 ibid 
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4.2.3 Ewa Persson Göransson, före detta statssekreterare på 
Socialdepartementet78 
Ewa Persson Göransson, tidigare statssekreterare på Socialdepartementet, menar i 
en intervju att budskapen gällande alkohol och narkotika i större utsträckning måste 
skräddarsys utifrån de olika behov och förutsättningar målgruppen har. Ewa 
berättar också om de två nya projekt riktade mot ungdomar som utprövas på 
nationell nivå, MotståndsKraft och Drugsmart. Statssekreteraren talar också om 
vikten av att utnyttja den kraft och energi som ungdomarna själva besitter. Vidare 
diskuteras ANT-dagarna som, även om de inte tycks ge en önskvärd effekt, inte bör 
dömas ut. Persson Göransson menar att det kan bero på att målen är fel satta eller 
orealistiska. Vidare diskuteras hur internationalisering och effekten av denna 
förändrat ungdomars syn på droger. Statssekreteraren menar att det i många 
avseenden är bra med internationalisering eftersom ungdomars trångsynthet 
minskar men samtidigt kommer de i kontakt med en mer liberal syn på droger än 
den svenska. Detta ska vi inte blunda för utan måste våga ta en debatt.   
 

4.2.4 Agneta Dreber, tidigare generaldirektör, 
Folkhälsoinstitutet79 
Agneta Dreber, före detta generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, menar att det 
preventiva arbetet måste ske på både lokal och regional nivå. Institutet arbetar inte 
med missbruksfrågor men har däremot haft stora satsningar riktade mot barn till 
missbrukare. Dreber menar att särskilda insatser måste riktas mot människor i 
utsatta lägen, exempelvis insatser i utsatta bostadsområden, till långtidsarbetslösa 
ungdomar, lågutbildade, flyktingar och invandrare. Det är också viktigt, menar 
Dreber, att ta hänsyn till olika människors behov när dessa insatser görs.  
 

4.2.5 Ann-Marie Begler, tidigare på Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ)80 
Ann-Marie Begler som tidigare arbetade på BRÅ menar i sin intervju att BRÅ i 
första hand har till uppgift att stödja utvecklingen av det lokala brottsförebyggande 
arbete som pågår i olika kommuner och stadsdelar. Ett annat verksamhetsområde, 
menar Begler, är utvärderingen av de olika insatser som polisen och 
Ravekommissionen gör för att minska missbruket hos unga. En uppgift för 
framtiden, tycker Ann-Marie Begler är att samordna projektmedel till verksamheter 
som liknar varandra samt samordna inriktning, prioriteringar, ansökningar och 
formalia. 
 

4.2.6 Kerstin Wigzell, tidigare generaldirektör, Socialstyrelsen81 
Kerstin Wigzell, tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen, menar i en intervju att 
socialstyrelsen uppgifter är; tillsyn, uppföljning, utvärdering, utveckling och 
kunskapsspridning. Två konkreta exempel på detta är Socialstyrelsens arbete med 
att ta fram kunskapsöversikter om farorna med droger och att stödja socialtjänsten 

                                                
78 Se bilaga 1 
79 ibid 
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att utvärdera sitt arbete, bland annat genom att utveckla statistiken och bra 
dokumentationssystem. När det kommer till narkotikafrågor jobbar socialtjänsten 
bland annat med att förebygga missbruksåterfall i och att identifiera riskgrupper. 
Socialtjänstens primära uppgift är dock att jobba med riksgrupper som redan har 
börjat missbruka. Vidare betonar Wigzell, vikten av att socialtjänsten deltar i det 
förebyggande arbetet. Det betyder att socialarbetarna måste vara beredda att ge sig 
ut där ungdomarna finna även om det innebär att de måste arbete på andra tider än 
kontorstid.   
 
Viktigt är också samarbete mellan olika organisationer och kommun, fortsätter 
Wigzell. Ett exempel på detta är de 50 miljoner kronor som årligen fördelar till 
projekt inom missbruksvården, denna summa fördelas till kommunerna av 
Länsstyrelserna medan Socialstyrelsen har ett uppföljande och samordnande 
ansvar. Generaldirektören betonar avslutningsvis vikten av att myndigheter och 
organisationer samarbetar och att gemensamma projekt skapas mellan 
föreningslivs, skola, fritid och kultur samt polisen.     
 

4.3 Sammanfattning av intervjuerna med myndigheter 
 
Sammantaget finns det flera gemensamma referenspunkter i intervjuerna.  
Till att börja med tycks ett perspektivbyte skett där myndigheterna i större 
utsträckning vill fokusera på att stärka ungdomars positiva sidor istället för, som 
tidigare, använda sig av skrämselpropaganda. Detta beskrivs bland annat av Ulf P. 
Lundgren tidigare generaldirektör på Skolverket som menar att ANT-dagarna 
måste bli bättre för att skapa trovärdighet hos ungdomar samt vikten av att skapa 
glädje och motivation i skolan för att förebygga missbruk. Ett annat återkommande 
tema i intervjuerna är vikten av samarbete mellan olika myndigheter och 
departement. Personer som Agneta Dreber, före detta generaldirektör på 
Folkhälsoinstitutet, och Kerstin Wigzell, tidigare generaldirektör på 
Socialstyrelsen, nämner arbetssätt där kontaktpersoner, nätverk och 
samarbetsprojekt är viktiga. Slutligen nämner flera av intervjupersonerna hur 
viktigt det är att se ungdomar som individer istället för som en grupp. Detta 
tydliggörs bland annat av Ewa Persson Göransson, före detta statssekreterare på 
Socialdepartementet, som menar att budskapen till ungdomar i större utsträckning 
måste skräddarsys och Leif Linde, tidigare generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, 
som vill se fler socialarbetare som agerar på ungdomarnas villkor. 
 
 

4.4 Redovisning och analys av enkätresultat och personliga 
intervjuer  
 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten från våra primärdata som är i form av en 
enkätundersökning samt verbaliserar och analyserar detta material. Analysen av 
enkätundersökningen ligger sedan till grund då vi sammanställt frågor för de 
personliga intervjuerna. Vi har därför, med avstamp från analysen, också 
formulerat förslag på frågor som kan vara relevanta i detta avsnitt. All statistik från 
enkätundersökningen har sammanställts och bearbetats i statistikprogrammet SPSS. 
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Sedan redovisar vi resultaten från våra personliga intervjuer, i form av 
sammanställningar av attityder och tankar om varje enskild fråga. 
    

4.4.1 Redovisning av resultat från enkätundersökning 
I de två första frågorna som behandlar ålder och kön finns det en snedfördelning av 
ålder (3 stycken 15-åringar, 45 stycken 16-åringar, 24 stycken 17-åringar, 26 
stycken 18-åringar och 2 stycken 19-åringar). Respondenterna fördelade efter kön 
är dock mer jämt fördelad (53 stycken män, 47 stycken kvinna)82. Att fördelningen 
är så jämnt mellan könen beror på det medvetna selektiva urval som gjordes. Det 
var också lättare att styra än ålder som vi först i efterhand förstod var snedfördelad. 
Men mer intressant än ålder är egentligen vilken årskurs respondenterna går i 
eftersom detta i större utsträckning påverkar om gymnasieeleverna fått information 
av skolan eller inte. I sådana fall är fördelningen något jämnare. 

 
Figur 3. Sammanställning av frågan: Har du fått information om riskerna med 
narkotika under din tid i gymnasiet? (Markera med ett eller flera kryss) 
 
Fråga tre svarar på om, och i sådana fall genom vilken typ av kanal och medium 
som kommunikationen om antidrogbudskap har skett. Som vi kan se har många, 
det vill säga nästan 40 %, av respondenterna inte tagit del av några 
antidrogbudskap överhuvudtaget. Den näst största gruppen har fått 
antidrogbudskap och då i skolan (på en särskild dag, exempelvis ANT-dag) medan 
den tredje största gruppen har fått information om farorna med narkotika av sina 
föräldrar.  
 
Det ovanligaste sättet att söka information tycks vara på Internet, vilket är 
förvånande och värt att utforska närmare i intervjuerna.83 

                                                
82 Se bilaga 3 
83 ibid 

Nej, jag har inte fått någon
information

Ja, på en särskild dag (t.ex ANT-
dag)

Ja, genom mina föräldrar

Ja genom skolmaterial som jag har
fått i skolan (broschyrer, böcker

eller liknande)

Ja, genom en kompis

Ja, på annat sätt

Ja, genom kurator/sjuksyster

Ja, genom lärare

Ja, genom Internet

403020100

Kumulativ summa

25

38

13

9

9

23

16

16

12



 

 29

I genomsnitt har de som har fått någon typ av information om antidrogbudskap 
markerat minst 2 alternativ. Det vill säga 123 markerade alternativ delat på 62 
personer. 38 personer har ej fått antidrogbudskap.84  
 
I fråga fyra får vi en övergriplig förståelse för de attityder som respondenterna har 
till den information de tillskansat sig. Vad som är förvånande är att så många 
tycker att den information de har fått har varit bra (32 stycken Bra mot 10 stycken 
Dålig). Ungdomarna ansåg också att information om antidrogbudskap är viktig (37 
stycken ansåg det viktigt mot 4 stycken som ansåg det Oviktigt). Majoriteten ansåg 
också att den information de har fått har varit tillräcklig (36 stycken Tillräcklig mot 
8 stycken Otillräcklig) och att den har varit lätt att få tag på (34 stycken ansåg den 
lätt att få tag på mot 5 stycken som ansåg den svår att få tag på).85 
 

4.4.2 Analys för vidare bearbetning 
Överlag tycks alltså de respondenter som har fått information nöjda med denna.86 
Huruvida denna information är effektiv, det vill säga får ungdomar att avstå från 
narkotika, är dock inte synonymt. Vårt mål med denna enkät har bara varit att få en 
förförståelse för hur ungdomarna ser på den information de får. Samtidigt har 
många av de tillfrågade gymnasieungdomarna inte fått någon information 
överhuvudtaget vilket inte stämmer överens med de riktlinjer som beskrivs i 
skollagen.   
 
Ur detta material och med den ansats vi har haft för uppsatsen har vi sedan försökt 
skapa en ram i form av frågor och punkter som vi anser vara relevanta.87 Dessa är: 
        
1. Vi kommer att fördjupa oss i hur en ANT-dag ser ut, när den hålls och 
ungdomars åsikter om en sådan speciell dag.  
 
2. Vi kommer också att fördjupa oss i hur föräldrar informerar sina barn och hur 
ungdomar uppfattar den typen av kommunikation.     
 
3. Vi kommer att fördjupa oss om informationen som ungdomarna får av sina 
kompisar och vad tycker de om den. 
 
4. Vad är skälet till att så många ungdomar inte fått någon information 
överhuvudtaget? Har de aktivt undvikit information i ämnet?  
 
5. Var och vad söker man på Internet? 
 
6. Hur tycker ungdomar själva att kommunikationen ska ske och hur ska budskapet 
se ut/innehålla? 
 
7. Tycker ungdomar att det finns skillnader mellan information om risker med 
alkohol, narkotika och tobak. Frekvensen av informationen, och vilken de tycker är 
viktigast att få information om. 

                                                
84 Se bilaga 3 
85 ibid 
86 ibid 
87 Se bilaga 4 
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4.4.3 Redovisning av resultat från personliga intervjuer 
Första punkten handlade om ungdomars syn på ANT-dagar som hålls främst under 
högstadietiden. ANT-dagar under gymnasietiden förekommer som speciella 
projektdagar. Många gånger fokuseras det inte bara på ett ämne utan man 
kombinerar två eller flera viktiga ämnen som rör ungdomarnas liv.  
 
Alla de ungdomar som har haft ANT-dagar av något slag tycker att det är viktigt 
med sådana dagar. Men de tycker att fokus fortfarande ligger på att förmedla 
riskerna med alkoholkonsumtion. Majoriteten av våra respondenter tycker att 
ANT-dagar borde hållas oftare och att de på ett mer genomslagskraftigt sätt ska 
innehålla budskap om hur kroppen påverkas negativt vid användandet av narkotika. 
Vissa av respondenterna är också intresserade av den rättspraxis som rör 
narkotikakonsumtion, då framförallt straffskalor vid användande och innehav. 
Vissa av respondenterna tycker inte att de har fått tillräckligt med antidrogbudskap 
specifikt gällande narkotika och tycker att mängden av informationen borde vara 
större under ANT-dagarna. Andra var mer intresserade av gruppdiskussioner kring 
användande, grupptryck och hur man upptäcker och hjälper vänner som använder 
narkotika. De tyckte att de hade fått tillräckligt med information om effekter vid 
användandet av narkotika och ville diskutera besläktade frågor. Flera av 
respondenterna säger att skolan borde göra antidrogbudskap i form av ANT-dagar 
till "en större grej".  
 
Många ANT-dagar består av att före detta missbrukare bjuds in för att föreläsa om 
deras syn på narkotika. Flertalet respondenter tycker att det är det mest trovärdiga 
sättet att övertyga dem om att inte prova narkotika. Många av dessa föreläsare har 
skräckhistorier som fångar ungdomarnas uppmärksamhet. ANT-dagar kan även 
bestå av filmvisningar och diskussionsgrupper. Filmerna anses av många ungdomar 
vara ett omodernt sätt att förmedla antidrogbudskap på. De brukar inte vara särskilt 
"uppdaterade". Diskussionsgrupper anses av några ungdomar vara långsamma och 
"inte alls lika givande" som föreläsningar med före detta missbrukare. 
Diskussionerna kommer inte igång som de ska och man får inte ut lika mycket på 
att diskutera sådana saker eftersom det är tabubelagt och olagligt att använda 
narkotika. 
 
Andra punkten handlade om ungdomars syn på hur föräldrar informerar sina barn 
om risker med narkotika. Alla var eniga om att föräldrarna spelar en viktig roll för 
att informera sina barn om riskerna med narkotika. Samtidigt påstår de att 
föräldrarna inte går in på djupet vid sådana diskussioner. De menar att "sånt lär 
man sig utan att direkt prata om det" och att "det handlar om hur man blir 
uppfostrad".  Några respondenter menade att "det är tabu att prata om det hemma, 
det är ju något olagligt och man skulle ju få skuldkänslor om man provade och 
föräldrarna fick reda på det". 
 
Tredje punkten handlade om ungdomars syn på hur information om riskerna med 
narkotika överförs mellan kompisar. Alla var eniga om att det är inget man pratar 
om på samma sätt som man gör hemma med föräldrar, men det sker viss 
informationsutbyte av både positiva och negativa erfarenheter av narkotika.  
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När det gäller aktivt sökande av information på Internet menade de flesta 
ungdomarna att detta inte sker i större skala. Det händer att de söker efter 
information om narkotika till skolarbete och dylikt men inte för att personligen 
informera sig om riskerna med narkotika. Ingen av ungdomarna har erfarenhet av 
de organisationer som arbetar med förebyggande åtgärder. 
 
Gällande frågan "vad tror ni är skälet till att så många ungdomar inte får 
antidrogbudskap" svarade våra respondenter att de tror att det rör sig om en 
prioriteringsfråga för skolorna. När de väl har bestämt sig för att anordna 
projektdagar så är prioriteringen gällande innehållet olika. Huvudparten av våra 
respondenter säger att sådana projektdagar domineras av information om riskerna 
med alkohol och de ges inte mycket utrymme för narkotika.  
 
En av de viktigaste frågorna vi ställde gällde ungdomarnas syn på skillnader mellan 
information om alkohol, narkotika och tobak. Alla var eniga om att det är alkohol 
som prioriteras både i skolan och i samhället i övrigt. Det verkar dessutom finnas 
en acceptans för ungdomar som använder alkohol som berusningsmedel fastän de 
inte är myndiga. Det kanske är därför som fokus ligger på alkohol, menar många av 
våra respondenter. Två av dem menar att "ungdomar i deras ålder är redan 
förlorade" när det gäller alkohol. 
 
Men när det gäller narkotika menar många att "det är inget man pratar om" eller att 
det är tabubelagt. Narkotika är ju dessutom olagligt att inneha och bruka, vilket gör 
det svårare att informera om, anser våra respondenter. Risken för skador är större 
vid användandet av narkotika menar några respondenter. Riskerna med tobak 
informeras det nästan inget om.  
 
Den kommunikation som sker till ungdomar gällande tobak skiljer sig inte från 
kommunikationen till andra grupper. Det vill säga att nikotinisternas ålder spelar 
ingen roll för informationen som kommuniceras. Många respondenter menar att 
den enda antitobaksbudskap de får är den text som står på tobakspaketen och detta 
ska fungera i avskräckande syfte.  
 
Ungdomarna anser att det saknas kreativitet och nytänkande i ANT-
undervisningen. De flesta menar att sådana dagar behöver förnyas och fräschas 
upp. Majoriteten vill att man ska fortsätta med ANT-dagar och att föreläsningar 
med före detta missbrukare är den enda formen som man inte ska ändra på. Det ska 
finnas fler föreläsare med erfarenheter av narkotikamissbruk som besöker skolorna. 
Det är viktigt att informera om varför narkotika är så farligt mer än att det är farligt 
och detta kan ske genom information om hur kroppen påverkas negativt menar 
några av våra respondenter.   
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5. Analys 

 
I detta avsnitt analyserar vi det empiriska materialet med hjälp av de teorier, 
begrepp och modeller som vi beskrev i teoriavsnittet. Vi kommer att fokusera på att 
analysera våra sekundärdata i form av intervjuer med tidigare generaldirektörer på 
myndigheter och verk, våra primärdata i form av enkät och de personliga intervjuer 
som har genomförts med ungdomar. Vårt syfte är att kartlägga hur situationen ser 
ut i dagens läge men även hitta mönster som kan ge oss indikationer på vad 
ungdomar anser vara den mest effektiva kommunikationsmetoden och även hur 
den ska genomföras.  
 
 

5.1 Analys av intervjuer med myndigheter och verk 
 

5.1.1 Trovärdighet 
Det finns flera svar som återkommer i intervjuerna med myndighetspersoner.  
Vi tycks vara inne i ett paradigmskift där gamla kommunikationsmetoder 
ifrågasätts och nya metoder och arbetssätt prövas för att bättre passa ungdomars 
olika behov. I intervjuerna återkommer ordet trovärdighet och hur svårt det är att 
skapa detta. Eftersom trovärdigheten måste förmedlas av avsändaren vilar ansvaret 
på de myndigheter som skapar antidrogbudskap. Samtidigt räcker det inte bara med 
att utforma trovärdiga budskap utan även kommunikationen som sådan måste 
uppfattas som stark och trovärdig.  
 

5.1.2 Fokus hos myndigheterna 
Även om vissa myndigheter har till uppgift att kommunicera antidrogbudskap är 
det primära fortfarande att mäta och diagnostisera ungdomars narkotika- och 
alkoholkonsumtion. Detta ger två negativa effekter. För det första sker ofta en 
snedfördelning av resurser där alkoholfrågor får större utrymme än narkotikafrågor. 
För det andra så ligger fokus fortfarande på att mäta narkotikakonsumtionens 
utbredning mer än att undersöka vad som skapar och förändrar den.  
 

5.1.3 Koder 
En av intervjupersonerna nämner hur viktigt det är att ungdomar behandlas som 
individer istället för en grupp då alla ungdomar regerar olika på de budskap de får. 
Därför är det viktigt att veta om dessa budskap består av smala eller breda koder. 
Även om det finns viss heterogenitet hos ungdomsgrupper då breda koder fungerar 
bäst bör myndigheter också använda sig av smala koder, det vill säga inrikta sig på 
specifika individer. Ett exempel på breda koder är de ANT-dagar som ordnas i 
skolorna då alla ungdomar får samma budskap. Den typen av antidrogbudskap i 
masskommunikationsform kan fungera som en övergripande insats från 
myndigheters sida men bör också kombineras med smala koder. En föreläsning 
med före detta missburkare som berättar om sina erfarenheter är ett exempel på en 
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bred kod. Medan diskussionsgrupper där man som enskild person får välja 
diskussionsämne är ett exempel på en smal kod, just för att den kanske inte tilltalar 
alla på skolan men en liten grupp ungdomar.  
 
Ofta saknas dock närvarokontroll på ANT-dagar vilket gör att många av de 
ungdomar som är i riskzonen inte tar del av budskapen överhuvudtaget och därmed 
kan avsändaren inte bestämma vem mottagaren ska vara.   
 

5.1.4 Emotionella och rationella argument 
I en annan intervju nämns skrämselpropaganda som ett kommunikationsmedel 
vilket saknar effekt på ungdomar. Myndigheterna menar att de allt mer ofta 
försöker fokusera på att förstärka och uppmuntra redan positiva attityder istället för 
att slå ner på de negativa. "Negativ information kan till och med få motsatt effekt, 
ungdomarna drogar för att det är farligt och förbjudet", menar sjuksyster Eva 
Westin på Östra Real. Dessa typer av argument eller meddelanden kan vara 
emotionella eller rationella men det är sällan man finner enbart emotionella eller 
rationella element i innehållet. Det är viktigt att hitta en balans mellan dessa typer 
av element för maximal effekt vid attitydförändringar hos ungdomarna. 
Exempelvis kan man blanda fakta om riskerna med narkotika med laddade 
diskussioner om hur man på ett mer personligt plan kan motverka utbudet och 
efterfrågan på narkotika.   
 

5.1.5 Svårt att mäta effekten av kommunikation 
Det är svårt att mäta effekten av antidrogbudskap. Förändringar i ungdomarnas 
attityder måste vara observerbara och mätbara. Samtidigt behöver inte en nedgång i 
statistiken betyda att kommunikationen fungerar på ett mer effektivt sätt. Det kan 
finnas andra aspekter som påverkar ungdomarnas narkotikakonsumtion som 
tillgång och utbudet av narkotika, strafflagar med mera.  
 

5.1.6 Medium i antidrogbudskapskommunikation  
De medium som används vid kommunikation av antidrogbudskap är av alla de tre 
typer som beskrivs i teoriavsnittet. Före detta missbrukare som håller föreläsningar 
om tidigare erfarenheter av narkotikamissbruk är ett exempel på framställande 
medium. Återgivande medium existerar i form av broschyrer om olika slag 
narkotika och dess effekter. Det finns också mekaniska medier som används vid 
överföring av kategori ett och två exempelvis via television, dator med mera.    
 
Det framgår av intervjuer med myndigheterna att försök att skapa tvåsidiga 
argumenteringar (då avsändaren får eventuella motargument som kan diskuteras) 
istället för ensidig propaganda är på väg att utvecklas. På detta sätt kan de 
möjligtvis uppfylla de idéer som finns om kommunikation på mottagarens, det vill 
säga ungdomarnas, villkor. Då blir feedback ännu viktigare eftersom myndigheter 
som avsändare kan visa sin förmåga att hela tiden anpassa meddelandena till 
mottagarnas behov vilket i sin tur leder till att trovärdigheten för budskapen som 
myndigheterna förmedlar blir större. För att underlätta feedback måste dessa 
avsändare välja rätt kommunikationskanaler.  
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5.1.7 Shannon & Weavers tre problemnivåer  
Den kommunikation som myndigheter använder sig av kan stöta på olika typer av 
problem. Shannon & Weaver har identifierat tre problemnivåer som man kan 
koppla samman med de kommunikationsproblem som myndigheter kan stöta på.  
 
Nivå A problem är av det tekniska slaget och frågar hur exakt 
kommunikationssymbolerna kan överföras. Det finns ett övergripande budskap och 
förutbestämda kanaler som olika myndigheter och verk ska använda sig av vid 
överföring av olika kommunikationssymboler. Problemet är att det är upp till varje 
skola, på gymnasienivå, att bestämma om och i sådana fall vilka budskap och 
kommunikationskanaler som ska användas. Denna typ av problem blir en 
prioriteringsfråga för varje enskild skola.  
 
Nivå B problem är av det semantiska slaget och frågar hur noggrant de överförda 
symbolerna uttrycker den önskade betydelsen. Detta problem är inte lika 
förekommande vid antidrogbudskap då man konstant menar att man ska arbeta för 
att obefintliggöra utbudet av narkotika och påverka efterfrågan genom att ändra 
ungdomars attityder mot experimenterandet och missbruk av narkotika. Det finns 
inga diffusa budskap som kan förvirra mottagarna. Narkotika är olagligt att inneha 
och bruka, dessutom är det farligt för kroppen och psyket.  
 
Nivå C problem är av effektivitetsslaget och belyser hur effektivt den mottagna 
betydelsen påverkar beteendet på önskat sätt. Detta problem är alltid relevant vid 
kommunikation av antidrogbudskap då det är näst intill omöjligt att mäta om eller 
hur man har lyckats påverka ungdomars attityder gentemot droger, då främst 
narkotika. Detta eftersom det är tabu att tala om, det är olagligt att inneha och 
bruka, dessutom är det farligt att använda vilket kan leda till att ungdomar inte talar 
sanning om deras attityder oberoende av vilken eller vilka betydelser de har 
mottagit.  

 

5.2 Analys av enkät och personliga intervjuer 
 

5.2.1 Ingen kommunikation 
Eftersom vi har velat analysera kommunikation av antidrogbudskap har det förstås 
varit essentiellt att det funnits någon kommunikation att analysera. Men då den 
kommunikation som skett varit begränsad har de analyser som gjorts baserats på en 
relativt liten mängd information. Nästan 40 % av de ungdomar som har svarat på 
vår enkät påstår att nämligen att de inte har fått någon typ av antidrogbudskap alls.  
 

5.2.2 Den kommunikation som sker 
De respondenterna som har fått någon form av antidrogbudskap påstår att det oftast 
skett i samband med en speciell projektdag eller en så kallad ANT-dag. ANT-dagar 
är ordnade efter den breda-kodtypen, med vilket menas att man riktar sig till en stor 
grupp mottagare.  
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Föräldrar 
Det näst vanligaste sättet att få information om riskerna med narkotika är genom 
föräldrar, vilket förvånade oss. Det vill säga även om ungdomar frigör sig från sina 
föräldrar tycks de ändå ofta vara måna om att behålla en bra kontakt. Det finns 
också en större tolerans mellan föräldrar och barn i dagens samhälle. Detta gör det 
lättare för föräldrar att tala med och tala om för sina barn vad de bör hålla sig borta 
från. Dessutom finns det någon typ av nästintill total trovärdighet hos det som 
föräldrarna förmedlar till sina barn.  
 
Men föräldrar som enda kommunikationskanal eller medium är inte optimalt som 
sändare av antidrogbudskap. Detta eftersom föräldrars bild av hur dagens 
narkotikasituation sällan är uppdaterad. Dock kan de fungera mer generellt för att 
förstärka negativa emotionella inställningar kring droger. Föräldrars budskap kan 
dock ofta klassas som både rationella och emotionella. Genom att tala om de risker 
som finns med narkotikabruk samtidigt som de talar om att de talar negativt om 
droger generellt försöker de skapa en balans av dessa två typer av budskap. Det vill 
säga argument för riskerna med narkotika är rationella och faktabaserade (men inte 
undantagslöst) medan det en förälder tycker baseras ofta på värderingar och 
emotionella element.  
 
En förälder, som är en framställande medium, använder sig ofta av språket för att 
kommunicera ett budskap vidare till sitt barn/sina barn. Värderingar som föräldrar 
förmedlar till sina barn är annars något som barnen förhoppningsvis får med sig av 
sina föräldrar på ett ofta outtalat sätt. Dessa viktiga företeelser ingår i uppfostran 
och kommuniceras då underförstått. Men det kan mycket väl (och i bästa fall) vara 
så att en förälder använder sig av flera slags medier för att själv förstå hur dagens 
narkotikasituation ser ut och sedan vidarebefordra detta. 
 

Kompisar   
Överföring av antidrogbudskap mellan kompisar är av den typen av budskap då ett 
meddelande förs vidare i en social spridningsprocess. Budskapet utsätts för 
förändringar och för att ett sådant meddelande ska kunna komma fram oförändrat 
och komplett måste den vara enkel och entydig. Sedan måste det även finnas motiv 
för mottagaren att föra meddelandet vidare till andra utan att ändra på det. Många 
av de ungdomar vi intervjuat menar att det varken finns motiv eller behov av att 
föra fram ett antidrogbudskap vidare till kompisar. Det man talar om bland 
kompisar är istället erfarenheter av narkotika om det finns någon sådan. Denna typ 
av kommunikation eller informationsöverföring är nästan obefintlig.  
 

Den sociala spridningsprocessen 
Skulle det finnas en önskan att informera en större grupp ungdomar genom en 
mindre grupp eller enstaka personer måste detta i sådana fall ske med en viss 
förståelse för att delar av budskapet kommer förändras. Viktiga aspekter i ett 
meddelande kan falla bort då den ska föras vidare till andra beroende på 
informationsöverförarens värderingar och åsikter om informationen. Vissa delar 
utelämnas då de strider mot helhetsbilden eller upplevs som onödiga detaljer. 
Dessutom menar respondenterna att sådan form av kommunikation inte passar ihop 
med de tillfällen då de integrerar med kompisar.  
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Aktivt informationssökande 
Det aktiva informationssökandet av antidrogbudskap är nästintill obefintlig. Då en 
mottagare (ungdomar) aktivt söker sig till en avsändare (myndigheter och verk) för 
att ta del av ett meddelande (antidrogbudskap) sker nästan uteslutande då 
informationen ska användas och behandlas i diverse projekt eller skolarbeten.  
 

Emotionella eller rationella argument 
Människan är mottaglig för både emotionella och rationella argument. Majoriteten 
av våra respondenter anser sig vara mer intresserade av rationella argument rörande 
antidrogbudskap. Hur kroppen och psyket påverkas är något som våra respondenter 
vill veta mer om och de är överens om att de får för lite av denna typ av rationella 
argument. De menar också att emotionella argument inte till fullo ska användas då 
det gäller kommunikation av antidrogbudskap eftersom den sortens argument ändå 
inte påverkar ungdomarna. 
 

Snedfördelning i ANT-dagarnas innehåll 
Gällande ANT-dagarnas innehåll kan det vara viktigt att dela upp informationen 
(alkohol, narkotika och tobak) i olika dagar så att varje del får lika stort fokus. Våra 
respondenter anser att informationen de får idag är snedfördelad, där en för stor del 
läggs vid alkohol. I Laswells modell tas fem steg upp som består av vem, vad, 
genom vilken kanal, till vem och med vilken effekt som kommunikation sker. Här 
har vi valt att belysa "vad" i Laswells femstegsmodell. Vi menar att informationen 
under en ANT-dag inte kan bestå av flera budskap rörande olika företeelser 
samtidigt om den ska vara så effektiv som möjligt. Varför situationen ser ut som 
den gör idag, det vill säga mer fokus på alkohol än narkotika, kan beror på att 
vuxna, generellt, har större erfarenhet av de negativa konsekvenser som alkohol 
orsakar. De kan därmed på ett enklare sätt förmedla dessa erfarenheter än 
erfarenheter av narkotika.  
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6. Slutdiskussion 
  

Flera viktiga saker bör belysas i den information vi insamlat och senare analyserat. 
Till att börja med är vår slutsats att det inte sker någon effektiv kommunikation 
rörande antidrogbudskap till ungdomar i dagsläget. Ofta sker det ingen 
kommunikation överhuvudtaget och det är bekymrande att se att 40 % av våra 
respondenter inte får några antidrogbudskap alls trots att det finns flera potentiella 
kommunikationskanaler för att nå dessa ungdomar. 
 
Att ungdomar bör ta del av antidrogbudskap är förstås något som är viktig både för 
ungdomarna själva såväl som för samhället i stort. Därför är det förvånande hur 
liten kraft som tycks läggas på detta. Om denna kommunikation sker på skoltid är 
det i form av ANT-dagar eller liknande projektdagar som hålls en gång eller högst 
två gånger per läsår. Dessutom är budskapen många och rör olika områden vilket 
leder till att kommunikationen inte blir så effektiv som den borde vara. Vi tror även 
att det, trots att budskapet inte är till fullo utvecklat, är viktigt från myndigheternas 
och andra vuxnas sida att bedriva den här sorten av diskussion. Diskussionen som 
sådan visar nämligen för ungdomarna att detta område är viktigt att hantera oavsett 
om det som sägs kanske är mindre anpassat till målgruppen. 
 
Det verkar också vara så att både lärare och föräldrar tycker att diskussionen om 
droger är väldigt svår att föra eftersom de är rädda att uppmuntra istället för att 
hindra experimentlustan. Vi menar att det inte behöver var så. Det är ju tabu att tala 
om droger då det är olagligt att inneha och bruka. Men vi tror att om man har den 
inställning att det är tabu att tala om det, förvärrar man bara situationen. Ungdomar 
behöver kommuniceras om antidrogbudskap så att de inte hamnar i drogstatistiken 
som myndigheterna tar fram årligen.      

 
Myndigheterna talar om framtidsvisioner gällande förebyggande arbete men det 
verkar saknas en riktig plan för hur detta förebyggande arbete ska se ut och vem 
eller vilka som kommer att vara ansvariga för den. Dessutom verkar det som att de 
inte har förstått att de är avsändare i denna långa kedja av kommunikation och att 
mottagarna, det vill säga ungdomarna, anser att de saknar trovärdighet.  
 
De myndigheter som ansvara för att kommunicera antidrogbudskap tycks förstå 
vikten av att inte se ungdomar som en grupp samt att kommunikationen måste ske 
mer på ungdomarnas villkor. Hur detta ska omsättas i praktiken är dock något som 
fortfarande diskuteras men frågan är när vi kommer få se en gemensam och 
långsiktig plan för hur dessa tankar ska konkretiseras.     
 
Vi tror också att antidrogkommunikationen måste bedrivas mer frekvent och med 
ett tydligare och mer enhetligt budskap. Vi menar att det inte räcker med det lilla 
förebyggande arbetet som görs på grundskolan utan att det även måste ske på 
gymnasienivå. De traditionella antidrogbudskapen saknar trovärdighet och måste 
förnyas. Detta måste, för att vara effektivt och bestående, utgå från ungdomarnas 
perspektiv. Och framförallt måste lärare och föräldrar våga föra en fortgående 
dialog med ungdomarna. 
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Om man tillämpar ett marknadsföringsperspektiv gällande kommunikationen skulle 
man kunna använda resurserna på ett effektivare sätt än vad som görs idag och 
detta skulle i sin tur kunna leda till att färre antal ungdomar intresserar sig för 
experimenterandet med narkotika. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter att ha kartlagt hur antidrogbudskap kommuniceras i dagsläget anser vi att det 
finns utrymme för fortsatt forskning. Nedan följer några förslag: 
 
 

• Jämför de antidrogbudskap som kommuniceras i Sverige med ett land där 
tillgången på droger är större, exempelvis Holland eller England 

 
 
• Undersöka förutsättningar för hur en effektiv antidrogbudskapskampanj 

skulle kunna se ut 
 
 
• Göra en större undersökning kring ungdomars preferenser, för att senare 

kunna skräddarsy kommunikationen på ungdomarnas villkor 
 
  
• Försöka hitta ett effektivt sätt att mäta effekten av antidrogbudskap på 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Artiklar 
 
Agneta Dreber, generaldirektör, Folkhälsoinstitutet: 

"Tyngdpunkten i det förebyggande arbetet ligger på det 
lokala och regionala planet"  
"Tyngdpunkten i det förebyggande arbetet ligger på det lokala och regionala planet"  
På vilket sätt kan din myndighet arbeta för att motverka missbruk bland ungdomar?  
� Folkhälsoinstitutet arbetar inte med missbruksfrågor. Institutet har däremot haft stora satsningar 
riktade mot barn till missbrukare för att uppmärksamma situationen för dessa barn och få till stånd 
aktiviteter som hjälper dem. Barn till missbrukare har definierats som en förebyggande åtgärd.  
Ge din definition på förebyggande arbete.  
� Folkhälsoinstitutets uppgift är att förebygga sjukdom och annan ohälsa samt främja en god hälsa 
för alla.  
Förebyggande arbete är att skapa likvärdiga förutsättningar för god hälsa och därför är insatserna 
särskilt inriktade på de grupper i samhället, som är utsatta för de största hälsoriskerna, och på 
miljöer där god hälsa kan främjas.  
Alkoholpolitikens övergripande mål är att förebygga alkoholskador och narkotikapolitikens mål är 
ett narkotikafritt samhälle. Det förebyggande arbetets viktigaste mål är att motverka nyrekrytering 
till gruppen högkonsumenter och/eller missbrukare. För att nå detta mål måste basen i det 
förebyggande arbetet vara insatser som riktas till hela befolkningen.  
Dessa ska kompletteras med insatser riktade till grupper som befinner sig i särskild riskzon, 
framförallt ungdomar, barn till missbrukare och olika grupper som är högkonsumenter. Människor i 
utsatta lägen drabbas mera när alkohol och narkotikapolitiken försvagas. Därför måste insatser 
särskilt riktas till dessa grupper. Det handlar om insatser i utsatta bostadsområden, till 
långtidsarbetslösa ungdomar, lågutbildade, flyktingar och invandrare.  
Det förebyggande arbetet skall överbrygga det gap som finns mellan de generella åtgärder som är 
riktade till hela befolkningen och vård- och behandlingsinsatser. Alkohol� och drogförebyggande 
arbete på t.ex. arbetsplatser och inom primärvården i syfte att på ett tidigt stadium upptäcka och 
stödja personer med riskabel alkoholkonsumtion är i detta sammanhang särskilt viktigt. Såväl 
befolkningsinriktade insatser som riktade insatser måste beakta kvinnoperspektivet och ta hänsyn 
till flickors och pojkars, kvinnors och mäns olika behov.  
Tyngdpunkten i det förebyggande arbetet ligger i hög grad på det lokala och regionala planet.  
Förebyggande insatser kan vara mer eller mindre effektiva, men ingen enskild insats är effektiv om 
den görs isolerad.  
Vilken nivå är viktigast att arbeta med � primär prevention, sekundär prevention eller tertiär 
prevention?  
� Basen i det alkohol- och drogförebyggande arbetet måste vara insatser som riktas till hela 
befolkningen i syfte att förhindra att problem överhuvudtaget uppstår (primärprevention). 
Alkoholforskningen ger ett entydigt stöd för detta. Till basen fogas sedan åtgärder för människor 
som ännu inte har fått några skador men som löper stor risk att få det om de fortsätter med sin höga 
konsumtion (sekundärprevention) och vård och behandlingsinsatser för dem med allvarliga 
alkoholproblem (tertiär prevention). På Folkhälsoinstitutet arbetar vi med primärprevention. Men 
många gånger tangerar arbetat sekundärprevention där det finns en bred kontaktyta mot 
allmänheten, till exempel inom primärvården och företagshälsovården men även på arbetsplatser 
och inom socialtjänsten.  
I siffror betyder det att vi arbetar med ca 5,2 miljoner konsumenter och tenderar att också nå 
riskkonsumenterna som beräknas till ca 500 000 (sekundärprevention). Tertiärpreventionen når 250 
000 beroende och 50 000 svårt beroende.  
En del forskare hävdar att missbruk bland ungdom ökar. Innebär detta att er myndighet på 
något sätt kommer att agera i frågan? Hur ser i så fall strategin och tidsperspektivet ut?  
� För det fortsatta alkohol- och drogförebyggande arbetet framstår även fortsättningsvis barn och 
ungdomar som en primär grupp. Ungdomar är mer utsatta än andra för alkoholliberala och 
drogromantiserade attityder. Basen för drogförebyggande åtgärder för ungdomar måste vara 
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generella insatser riktade till alla ungdomar. Riksdagen har uttalat målet "ingen alkohol under 
uppväxten". Budskapet från vuxna är att vare sig alkohol, narkotika eller tobak hör ihop med 
ungdomsåren. Forskning om ungdomars alkohol- och drogvanor ligger till grund för allt alkohol- 
och drogpreventivt arbete. Varje år sammanställs befintlig statistik, bland annat från 
ungdomsundersökningen, som presenteras i den årliga publikationen "Rapport: Alkohol- och 
narkotikautvecklingen". Den här rapporten ges ut i samarbete med CAN. Skolan är en stor arena, 
som når alla ungdomar. Här fortsätter Folkhälsoinstitutet en stor satsning med metoder och material 
från lågstadiet till högskolan. För att stärka det drogförebyggande arbetet för barn och ungdomar 
fördelar Folkhälsoinstitutet medel från Allmänna Arvsfonden till ideella organisationer, bra idéer 
och metoder sprids vidare. Folkhälsoinstitutet lägger stor vikt vid att information och kunskap om 
alkohol och narkotika samt drogförebyggande metoder sprids. Detta sker genom särskilt riktat 
informationsmaterial, kurser, konferenser, mässor, seminarier, utbildningsinsatser, databaser, 
Internet och genom Folkhälsoinstitutets informationsblad "Användbart".  
Konsumtion av svartsprit ökar (hembränt och smuggel). Vad kan er myndighet göra för att 
stävja detta?  
� Folkhälsoinstitutet har under 1998 varit samverkanspart i arbetet med svartsprit. Konferenser har 
hållits i hela Sverige. Uppföljning och utvärdering av satsningen kommer att ske. Här har 
Folkhälsoinstitutets kontaktpersoner haft en framträdande roll. Mycket har gjorts ute i länen och 
kommer att fortsätta på många håll. Satsningen skall sträcka sig över en 3�5 årsperiod. 
Folkhälsoinstitutets roll i det fortsatta arbetet är inte helt klar. När det gäller langning av folköl, se 
nedan.  
Folköl är en vanlig inkörsport till starkare drycker. Kan er myndighet göra nåt för att 
motverka detta? Konkretisera gärna vad.  
� Folkhälsoinstitutet följer konsumtionsutvecklingen när det gäller folköl, med särskild tonvikt på 
flickor och pojkar. Vi utvecklar metoder för att informera till föräldrar, ungdomar. Föräldrar vet 
många gånger inte att folköl konsumeras av ungdomar och att det innehåller 4 cl alkohol. Vi 
samarbetar genom OAS med bl. a. livsmedelsbranschen om vikten av att ha en god kontroll i 
livsmedelsbutikerna och motverka langning. Vi beviljar projektstöd till organisationer och 
myndigheter i syfte att skjuta upp alkoholdebuten och motverka langning.  
På vilket sätt kan er myndighet samarbeta och samverka med andra myndigheter för att 
motverka missbruk bland ungdomar?  
� Ett regionalt nätverk har byggts upp med kontaktpersoner för förebyggande arbete i varje län. 
Kontaktpersonerna är politiskt utsedda av kommunfullmäktige och landstingfullmäktige. 
Kontakpersonerna har genom kontinuerlig utbildning/fortbildning och erfarenhetsutbyte en gedigen 
kunskap inom det drogpreventiva området. Många aktiviteter som har initierats från central nivå har 
genom kontaktpersonerna kunnat genomföras. Samrådsgrupper för drogförebyggande verksamhet 
finns i varje län och har en sammansättning som är anpassad efter respektive läns behov. 
Kontaktpersonerna ingår i de flesta fall i samrådsgrupperna. Länsstyrelsernas roll på alkohol� och 
narkotikaområdet med inriktning på primärprevention kommer sannolikt att intensifieras och 
förstärkas. Under 1998 har institutet tagit initiativ till nätverksuppbyggnad med länsexperter/chefer 
inom länsstyrelserna. Utbildning har skett tillsammans med Alkoholinspektionen och CAN. Enligt 
regleringsbrevet sägs att institutet skall vidmakthålla och utveckla samarbete med Svenska 
Kommunförbundet och frivilliga organisationer vad gäller hälsoarbete med organisationer, 
myndigheter, kommuner och landsting, utbildningsinstitutioner och enskilda företag.  
Folkhälsoinstitutet har ett brett utvecklat nätverk i det alkohol- och drogförebyggande arbetet.  
 
Ulf P. Lundgren, generaldirektör, Skolverket: 

"Att skapa glädje och motivation är en stor utmaning 
för vuxna inom skolan"  
På vilket sätt kan din myndighet arbeta för att motverka missbruk bland ungdomar?  
� Inledningsvis uppfattar Skolverket begreppet ''missbruk'' som ett missbruk antingen med alkohol 
(hög alkoholkonsumtion) eller med narkotika. Skolverket har producerat ett referensmaterial om 
tobak, alkohol och narkotika som ska ge inspiration och vara utgångspunkt för hur hälsoarbetet i 
skolan ska kunna utvecklas. Det finns två utvecklingslinjer i detta arbete: 
� Skolverket vill framförallt lyfta fram betydelsen av en bra skola som en viktig skyddsfaktor för att 
stärka ungdomars hälsa. Undervisning och upplysning om alkohol och narkotika behöver sättas in i 
ett större sammanhang av skolans hela pedagogiska arbete. Hur kan t ex skolan bli bättre på att 
främja hälsa genom sina arbetsformer, sitt skolklimat, elevinflytande mm? Ungdomar som fastnar i 
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alltför mycket drickande och som börjar experimentera alltmer med narkotika, har det ofta svårt i 
skolan, känner mindre engagemang och skolkar oftare. Det blir lätt en nedåtgående spiral där den 
unge kan börja utveckla ett självhat och en negativ identitet. Att skapa glädje och motivation just 
hos dessa elever är en stor utmaning för de vuxna som arbetar inom skolan. En viktig åtgärd för 
skolan som visar sig effektiv är att kraftigt motverka skolk.  
� Den andra linjen är att utveckla ämnet ANT på ett sätt som skapar trovärdighet inför ungdomarna. 
Referensmaterialet uppmuntrar här en undervisning som utgår från elevernas egna behov � och inte 
de vuxnas. Referensmaterial uppmuntrar här till utökade "samtal" mellan de vuxna och eleverna. 
Materialets underrubrik ''man vet inte var trappstegen är i livet - man stöter i fel fot överallt" vill 
markera lärarens och de vuxnas betydelse som vägledare.  
Ge din definition på förebyggande arbete.  
� Skolverket använder hellre begreppet "främja" i stället för förebygga. Förebygga har fokus på 
"sjukdom" medan "främja" lyfter fram hälsan. I engelskan är motsvarande begrepp '"disease 
prevention" och "health promotion". Att främja hälsa innebär att utgå från det friska. Det som 
skyddar och stärker hälsan. Det innebär att hälsoarbetet mera utvecklas till att uttrycka vad man är f 
ö r, istället för vad man är m o t.  
Vilken nivå är viktigast att arbeta med från din myndighet - primär prevention, sekundär 
prevention eller tertiär prevention?  
� Primär prevention.  
En del forskare hävdar att missbruk bland ungdom ökar. Innebär detta att er myndighet på 
något sätt kommer att agera i frågan? Hur ser i så fall strategin och tidsperspektivet ut?  
� Skolverket utvecklar ett "tänkande" kring hälsofrågor i skolan i de två referensmaterialen: "Är 
Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk?" Och i "Perspektiv på tobak, alkohol och 
narkotika".  
Konsumtion av svartsprit ökar (hembränt och smuggel). Vad kan er myndighet göra för att 
stävja detta?  
� Att uppmärksamma farorna med hembränt ingår som en del av undervisningen.  
Folköl är en vanlig inkörsport till starkare drycker. Kan er myndighet göra nåt för att 
motverka detta? Konkretisera gärna vad.  
� Att föra samtal som utgår från elevernas egen verklighet, utan moralistiska undertoner från de 
vuxnas sida. Att stärka trovärdigheten i undervisningen, så att ungdomar finner den viktig. Att 
diskutera olika handlingsalternativ, dvs inte bara säga nej - utan också diskutera vad man kan säga 
ja till. Att "våga" tala om ruset och vad det betyder, både det negativa (i form av olyckor, destruktiv 
sexualitet) och det positiva (att festa, vara i en gemenskap, att ha roligt tillsammans mm).  
På vilket sätt kan er myndighet samarbeta och samverka med andra myndigheter för att 
motverka missbruk bland ungdomar.  
� Att träffas för att diskutera hur olika myndigheter "tänker" och inte bara informerar varandra om 
vad vi "gör".  
Inom polisen anses det lokala förebyggande arbetet inte längre ha hög prioritet. Många inom 
poliskåren anser att detta inte är en i första hand polisiär fråga. Vilket ansvar har er 
myndighet för det lokala förebyggande arbetet? Hur arbetar ni med detta?  
� Skolan är en del av det övriga samhället. Många skolor har idag ett väl utvecklat samarbete med 
olika professionella som möter ungdomar i deras vardag. Dessa bjuds in tillsammans med föräldrar. 
Föräldrasamverkan är en annan del av det "främjande" hälsoarbetet. I skolor med stor turbulens har 
det visat sig att kamratstödjare är en viktig resurs, bl a för att hålla narkotikan borta från 
skolområdet. Eftersom tillgängligheten enligt forskningen spelar en stor roll för bruket av dels 
alkohol, dels narkotika har polisen här en viktig uppgift i lokalsamhället för att begränsa 
tillgängligheten.  
 
Ann-Marie Begler, Brottsförebyggande rådet (BRÅ): 

"Den viktiga frågan är hur ungdomarna får tag på 
alkohol"  
På vilket sätt kan din myndighet arbeta för att motverka missbruk bland ungdomar?  
� Brottsförebyggande rådet skall stödja utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbete som 
pågår ute i olika kommuner och stadsdelar. Flera av de projekt och verksamheter som bedrivs gäller 
just social prevention d.v.s riktade förebyggande insatser till ungdomar som befinner sig i olika 
riskmiljöer. Dessutom bidrar vi till att utveckla polisens arbete genom att utvärdera olika typer av 
åtgärder som polisen gör för att minska missbruk bland ungdomar. BRÅ har publicerat en rapport 
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som beskriver effekter av polisens insatser i skolan samt Ravekomissionens arbete. Slutligen tar vi 
fram beskrivningar av utveckling och förändring av ungdomars brottslighet.  
Dessa utgör många gånger ett viktigt underlag för att beskriva utvecklingen av missbruksproblemen. 
Sådana material skall kunna användas för att utveckla strategier och forma effektiva åtgärder både 
på nationell och lokal nivå.  
Ge din definition på förebyggande arbete.  
� Det som BRÅ arbetar med, nämligen brottsprevention, brukar vi definiera som åtgärder vilka 
syftar till att påverka sådana faktorer som främjar eller hämmar människors brottsliga beteende.  
Vilken nivå är viktigast att arbeta med från din myndighet � primär prevention, sekundär 
prevention eller tertiär prevention?  
� De tre preventionsnivåerna är inte helt lätta att applicera på BRÅ:s verksamhetsområde. Eftersom 
vi arbetar inom rättsväsendet handlar en stor del av arbetet om människor som redan begått brott. 
Polis, domstolsväsende och kriminalvård rör till stor del dessa grupper. Men självfallet har det 
preventiva arbetet hög prioritet. Det är ju här, liksom i andra områden, bättre att vidta åtgärder som 
kan leda till minskat antal brott, än att agera när brottet redan begåtts.  
En del forskare hävdar att missbruk bland ungdom ökar. Innebär detta att er myndighet på 
något sätt kommer att agera i frågan? Hur ser i så fall strategin och tidsperspektivet ut?  
� BRÅ har inte i uppdrag att direkt arbeta med missbruksproblem. Däremot är det ofta en dimension 
i det brottsförebyggande arbetet. Vi arbetar med att stödja lokala projekt som många gånger syftar 
till att både förebygga missbruk och därmed sammanhängande brottslighet, vi arbetar med att 
utveckla kunskapen kring vilka strategier som är verkningsfulla och vi utvärderar olika arbetssätt 
och projekt som sker lokalt. Den viktiga frågan i just detta sammanhang är hur ungdomar får tag på 
alkohol. Brottsförebyggande arbete förutsätter en nära samverkan mellan berörda parter. När det 
gäller ungdomar och alkohol är den lokala handeln berörd och har ett stort ansvar för att se till att 
ungdomar under 18 år inte tillåts att handla alkohol.  
Konsumtion av svartsprit (hembränt och smuggel) ökar enligt OAS. vad kan er myndighet 
göra för att stävja detta?  
� Hembränning finns i varierande grad i olika kommuner. I den mån hembränningen utgör ett 
problem i en kommun är det verkligen en fråga för det lokala brottsförebyggande rådet. En strävan 
är att även det lokala näringslivet skall delta i det brottspreventiva arbetet, och just när det gäller 
svartsprit så finns det där ett egenintresse för dem.  
Folköl är en vanlig inkörsport till starkare drycker. Kan er myndighet göra nåt för att 
motverka detta? Konkretisera gärna vad.  
� Det viktiga är att ungdomar inte själva kan köpa folköl eller att andra inte köper ut åt dem. Här 
kan den lokala handeln göra en hel del genom att i större utsträckning kräva legitimation av unga 
personer.  
På vilket sätt kan er myndighet samarbeta och samverka med andra myndigheter för att 
motverka missbruk bland ungdomar?  
� Vi behöver samarbeta med de andra myndigheterna som agerar inom detta område. Dels vill vi 
gärna utveckla arbetet med att göra myndighetsgemensamma analyser av ungdomar, missbruk och 
brottslighet , dels behöver vi samordna det stöd vi ger till kommunerna. Många myndigheter delar ut 
projektmedel till verksamheter som liknar varandra. Vi behöver samordna oss mellan 
myndigheterna, både vad gäller inriktning och prioriteringar men också när det gäller ansökningar 
och formalia.  
Inom polisen anses det lokala förebyggande arbetet inte längre ha hög prioritet. Många inom 
poliskåren anser att detta inte i första hand är en polisiär fråga. Vilket ansvar har er 
myndighet för det lokala förebyggande arbetet? Hur arbetar ni med detta?  
� Vi känner inte igen den beskrivningen. Det lokala brottsförebyggande arbetet har en hög prioritet, 
men man måste ägna sig åt rätt saker inom brottspreventionens område. Vad som är den polisiära 
uppgiften då det gäller brottspreventivt arbete har däremot diskuterats inom polisen. Och här finns 
det flera olika uppfattningar och synsätt. Det innebär dock inte att man överlag är negativ till 
brottsförebyggande arbete.  
 
Leif Linde, generaldirektör, Ungdomsstyrelsen: 

"En indirekt roll i arbetet mot droger"  
På vilket sätt kan din myndighet arbeta för att motverka missbruk bland ungdomar?  
- Ungdomsstyrelsen har inte något särskilt uppdrag vad gäller frågor om missbruk av alkohol eller 
andra droger. Ungdomsstyrelsen kan dock sägas ha en indirekt roll i arbetet mot droger såtillvida att 
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det bedrivs olika former av förebyggande arbete bland annat rörande alkoholmissbruk bland unga, 
inom ramen för den ungdomsverksamhet som får stöd av Ungdomsstyrelsen.  
Ge din definition på förebyggande arbete.  
- Med förebyggande arbete menar vi insatser som riktas gentemot en definierad och avgränsad 
riskgrupp. Övrigt mer övergripande ungdomsarbete bör enligt Ungdomsstyrelsens uppfattning ses ur 
ett främjandeperspektiv. Med detta menar vi att insatserna utgår från de inneboende möjligheter 
som finns hos ungdomar själva.  
På vilket sätt kan er myndighet samarbeta och samverka med andra myndigheter för att motverka 
missbruk bland ungdomar? - Då Ungdomsstyrelsen har ett sektorsövergripande uppdrag sker det 
mesta av myndighetens arbete i samverkan med andra myndigheter. Det särskilda 
utvecklingsprojekt angående ungdomar i riskmiljöer som Ungdomsstyrelsen bedriver (se nedan), 
sker i bred samverkan med andra myndigheter som är kopplade till projektet genom en särskild 
referensgrupp. Dessa myndigheter är Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Skolverket, BR Å, AMS, 
Rikspolisstyrelsen, Integrationsverket samt Svenska Kommunförbundet.  
Inom polisen anses det lokala förebyggande arbetet inte längre ha hög prioritet. Många inom 
poliskåren anser att detta inte är en i första hand polisiär fråga. Vilket ansvar har er myndighet för 
det lokala förebyggande arbetet? Hur arbetar ni med detta? - Ungdomsstyrelsen arbetar med ett stort 
flerårigt projekt i tillsammans med 15 medelstora kommuner i syfte att pröva olika modeller för 
samverkan mellan kommun och andra aktörer, där målet är att skapa goda möjligheter för en 
förebyggande och främjande verksamhet för unga i riskmiljöer.  
 
Kerstin Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen: 
"Socialtjänsten måste finnas med i det förebyggande 
arbetet"  
På vilket sätt kan din myndighet arbeta för att motverka missbruk bland ungdomar?  
� Det är inte precis någon helt enkel fråga hur man från den nationella nivån kan arbeta effektivt för 
att motverka missbruk bland ungdomar. Men det är en oerhört viktig fråga, där vi kan göra mer än 
idag. Socialstyrelsens huvuduppgifter: tillsyn, uppföljning, utvärdering, utveckling och 
kunskapsspridning är våra instrument. Det handlar om att beskriva och värdera om och hur 
huvudmännen bedriver en socialtjänst och hälso-sjukvård som stämmer överens med lagar och 
intentioner och att utveckla kunskap om vad som är framgångsrika arbetssätt.  
Vi arbetar inom alla dessa områden idag. Vi tar fram kunskapsöversikter (t.ex. har vi nyligen tagit 
fram en ny kunskapsöversikt om skador av hasch och marijuana). Vi lägger mycket resurser på att 
stödja socialtjänsten i att själva utvärdera sitt arbete. Bl. a. genom att utveckla statistiken och bra 
dokumentationssystem, genom att stödja etablering av lokala och regionala FoU�enheter där 
utvärdering och utveckling av arbetet är centralt. Vi initierar och utvärderar olika 
behandlingsmetoder.  
Men vi kan förstås bli bättre. Vi vet ganska lite om kommunernas förebyggande arbete. Vi borde 
utveckla tillsynsinstrumentet. Ett tema för verksamhetstillsyn kan vara att granska om och hur 
kommunerna planerar och genomför förebyggande arbete bland ungdomar. En annan avgörande 
fråga är kunskapsspridning. Det är ju ganska meningslöst om en massa kunskap finns i olika 
bokhyllor eller i människors huvuden vare sig det är hos staten eller hos kommunerna eller 
högskolorna. Därför är kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte viktigt. Även här kan FoU�
enheter vara en resurs.  
Ge din definition på förebyggande arbete. 
� Det finns många definitioner på förebyggande arbete. För socialtjänsten handlar det om en rad 
olika saker från att förebygga återfall i missbruk till att identifiera riskgrupper och jobba med dem. 
Arbetet riktas mot enstaka individer eller till grupper. Fritidsgården eller ungdomsgården, 
"fältarbetare", caféverksamhet är exempel på förebyggande arbete där socialtjänsten är engagerad. 
Annat kan vara socialjour, hjälptelefon. Stöd till familjerna är ett viktigt arbete för socialtjänsten.  
Vilken nivå är viktigast att arbeta med från din myndighet � primär prevention, sekundär 
prevention eller tertiär prevention? 
� Socialtjänstlagen använder något andra begrepp som tidiga insatser, förebyggande åtgärder å ena 
sidan och vård och behandling å andra sidan. Förebyggande arbete bland ungdomar kräver insatser 
på flera plan och av många aktörer samtidigt. Socialtjänstens huvudsakliga uppgift är att jobba med 
riskgrupper och de som redan har börjat missbruka. Alltså sekundär och tertiär prevention.  
Det mesta och det tyngsta förebyggande arbetet sker ju i familjen, skolan, fritiden och i 
föreningslivet på det lokala planet. Det förebyggande arbetet börjar tidigt. Stöd till familjerna, bra 
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barnomsorg, öppna förskolor och fritidsgårdar, en skola som ser barnen. Skolans sätt att prata om 
främjande i stället för att vara emot är bra. Det handlar om att ge barnen så gott självförtroende att 
de väljer att inte missbruka och orkar stå emot grupptryck och stödja föräldrarna i att vara just 
föräldrar. Jourtelefoner och föräldrar på stan är exempel som socialtjänsten behöver stödja och 
samarbeta med. Socialtjänsten måste finnas med i det förebyggande arbetet. Och då blir 
gränsdragningen gentemot FHI (Folkhälsoinstitutet) inte så lätt att dra. Men att dra upp gränser är 
inte det viktigaste - det viktiga är att vi kan samarbeta. Socialarbetarna måste vara delaktiga och 
aktiva i det lokala förebyggande arbetet. Då måste socialarbetarna flytta ut från socialkontoren och 
finnas där ungdomarna är och även arbeta på andra tider än vanlig kontorstid.  
En del forskare hävdar att missbruk bland ungdom ökar. Innebär detta att er myndighet på 
något sätt kommer att agera i frågan? Hur ser i så fall strategin och tidsperspektivet ut?  
� Vi kan ta fram fakta, påverka forskarvärlden och utbildningsanordnarna samt initiera och 
stimulera lokalt utvecklingsarbete (och påverka förutsättningarna för att det lokala 
utvecklingsarbetet skall bli framgångsrikt). Samtidigt måste man komma ihåg att våra verktyg är 
begränsade. Det direkta arbetet måste ske lokalt och utifrån lokala förutsättningar.  
Både lokalt och nationellt måste man samarbeta mellan olika myndigheter och organisationer. Ett 
exempel på samarbete är de 50 milj kr som årligen fördelas till projekt inom missbrukarvården. 
Länsstyrelserna fördelar medlen till kommunerna. Socialstyrelsen har ett samordnande och 
uppföljande ansvar tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer. Genom en 
systematisk uppföljning av hur medlen används varje år och goda kontakter med kommunerna 
kunde vi se att kommunerna behövde medlen till projekt som arbetar för att förebygga 
ungdomsmissbruk. Den typen av insatser ökar nu varje år.  
Konsumtion av svartsprit (hembränt och smuggel) ökar enligt OAS. Vad kan er myndighet 
göra för att stävja detta?  
Folköl är en vanlig inkörsport till starkare drycker. Kan er myndighet göra nåt för att motverka 
detta? Konkretisera gärna vad.  
� Det här är stora och svåra frågor. Det handlar ju mycket om vilka värderingar vi vuxna har. Vi 
kräver ofta mer insikt och klokskap av ungdomar än vad vi vuxna visar i konkret handling. Men 
visst kan vi åstadkomma en hel del. T ex så har vi tagit fram kunskapsöversikten om skador av 
hasch och marijuana (som jag nämnt tidigare). Innehållet i den har spridits vid flera konferenser och 
mässor. Vi stödjer lokala samverkansprojekt och ordnar regionala konferenser, erfarenhetsutbyte 
mm. Stöd från Socialstyrelsen har t.ex. gjort det möjligt för Maria Ungdom i Stockholm och 
socialtjänsten i Malmö att bygga upp kunskap om missbruk bland ungdom och hur man kan 
motverka det.  
På vilket sätt kan er myndighet samarbeta och samverka med andra myndigheter för att 
motverka missbruk bland ungdomar?  
� Både på det lokala planet och nationellt måste myndigheter och organisationer samarbeta � både 
på bred front och i tillfälliga projekt � för att förebygga missbruk. Socialtjänstens förebyggande 
arbete behöver uppmärksammas och tydliggöras. Fakta, tydliga mål, långsiktighet, 
metodutveckling, samarbete, kreativitet är några av de slitna ord som vi har som utgångspunkt. 
Gemensamma projekt mellan föreningsliv, skola, fritid och kultur, socialtjänsten samt polisen kan 
uträtta mycket lokalt.  
På den nationella nivån kan vi underlätta arbetet, ta fram fakta, utveckla och värdera olika 
arbetssätt, initiera forskning, d.v.s vara pådrivare och möjliggörare.  
Vi kan lägga en del av våra medel i en "gemensam pott" och se till att få uppdrag från regeringen 
som drar åt samma håll. Vi kan tillsammans kartlägga kommunernas förebyggande arbete, beskriva 
och värdera det och visa på goda exempel.  
Vi kan initiera nya samarbetsformer som prövas och värderas ordentligt så att det går att avläsa 
effekter, ha gemensamma konferenser, fortbildningsinsatser och använda modern teknik för att 
sprida erfarenheter.  
 
Ewa Persson Göransson, statssekreterare, socialdepartemenet: 
"Budskapen måste skräddarsys utifrån målgruppernas 
behov"  
� Budskapen vad gäller alkohol och narkotika måste i större utsträckning än idag 
"skräddarsys" utifrån skilda mågruppers behov och förutsättningar, säger Ewa Persson 
Göransson, statssekreterare på socialdepartementet när hon besvarar frågor om 
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departementets syn på bl.a. nya arbetsformer, ungdomarnas alkoholvanor, ANT-
undervisningen samt vilka viktiga mål departementet vill uppnå under mandatperioden.  
Förre statssekreterare Ulf Westerberg ansåg att det finns nya uppgifter och signaler på att 
ungdomars missbruk ökar. Detta skulle leda till att departementet utvecklade och förnyade 
arbetet mot ungdomars missbruk. Ge några konkreta exempel på hur departementet arbetar 
på kort sikt och på lång sikt.  
Ewa Persson Göransson: 
� Ansvaret för att utveckla och förnya metoder för att motverka missbruk bland ungdomar är ett 
delat ansvar i samhället. Det viktigaste arbetet måste ske lokalt � i skolor, bostadsområden, 
fritidsmiljöer och organisationer t. ex. � i nära kontakt med ungdomarna själva. Socialdepartementet 
har inom ramen för Nationella ledningsgruppen för alkohol� och narkotikaförebyggande insatser 
som socialministern leder tagit initiativ till flera nationella projekt där nya arbetsmetoder provas. Ett 
sådant är MotståndsKraft, där man i 75 olika kommuner provar metoder för att engagera ungdomar i 
det förebyggande arbetet. Ett annat är webbsidan Drugsmart, som riktar sig till yngre tonåringar 
med information och kommunikation om alkohol och narkotika.  
Den ansträngda kommunala budgeten runt om i landet har inneburit bland annat att de 
elevvårdande åtgärderna i skolorna har minskat radikalt. Tror du att det finns ett samband 
mellan detta och ungdomars ökade benägenhet att pröva droger?  
� Jag tror inte att den ökade nyfikenheten på narkotika har ett direkt samband med neddragna 
resurser i skolorna. Den är snarare uttryck för en internationell ungdomskultur, som förstärks av 
musik, Internet och andra kulturella företeelser. Men för utsatta ungdomar kan säkert neddragna 
elevvårdsresurser få mycket negativa följder.  
I våras efterlyste socialdepartementet fler idéer att förnya arbetet mot missbruk bland 
ungdomar. Får dessa idéer kosta någonting? Vem ska i så fall betala? Finns det extra medel 
att avsätta till detta? Är detta en prioriterad fråga? Eller är detta enbart en kommunal 
prioriteringsfråga inom rådande budgetramar?  
� Jag förutsätter att det på många håll i samhället pågår en kontinuerlig utveckling av kunskap och 
metoder för att förbättra och effektivisera arbetet mot missbruk, både vad gäller prevention och 
behandling. Att stödja det arbetet är ett viktigt ansvar bl a för Socialstyrelsen och 
Folkhälsoinstitutet. Vad det får kosta är en fråga om prioriteringar som måste göras av dem som har 
det ekonomiska ansvaret, i slutändan främst kommunerna. Genom de s.k. Perssonpengarna har 
kommunerna fått extra resurser som kan användas till detta ändamål.  
Det faktum att vi ser en utveckling mot en allt mer positiv attityd till narkotika hos ungdomar gör att 
vi måste efterlysa nya sätt och idéer att prova för att motverka denna utveckling. Då är det viktigt att 
mer effektivt utnyttja den kraft och energi som ungdomarna själva besitter.  
Dagens ungdomar är mer utsatta än tidigare. Det är risk för segregering, ökade klassklyftor, 
arbetslöshet och social oro. Är det allas ansvar att motverka detta eller enbart en kommunal 
fråga? Har regeringen några konkreta förslag på hur vuxna i samhället kan involveras och ta 
sitt ansvar?  
� Naturligtvis är ansvaret för att motverka klassklyftor, social oro och segregering inte enbart en 
kommunalpolitisk fråga. Det handlar t.ex. också om en aktiv arbetsmarknadspolitik, en rättvis 
fördelningspolitik � en politik som syftar till integration och delaktighet och som motverkar 
segregation och ökade klassklyftor. Men det handlar också om ett personligt engagemang och ett 
personligt ansvar.  
På frågan hur föräldrar och andra vuxna kan stärkas i sina roller som förebilder och mentorer för 
unga människor på väg in i vuxenlivet finns inga enkla svar, men att vuxna behövs i ungdomars 
närhet är uppenbart, trots att samspelet mellan generationerna kan vara både komplicerat och 
konfliktfyllt.  
ANT�undervisningen i skolorna har visat sig inte nå sina uppsatta mål. Ungdomar kan inte 
nås på detta sätt. Vilka vägar kan prövas? Finns det några nya idéer hur det motverkande 
arbetet ska förnyas? Vems ansvar är detta?  
� Jag tror att man skall vara försiktig med att döma ut ANT�undervisningen som sådan. Att den inte 
når sitt mål kan ju bero på att målen är fel satta eller orealistiska. Vår erfarenhet på departementet är 
att ungdomar i alla åldrar är mycket intresserade av drogfrågor, vilket inte minst alla besökare till 
departementets webbsida Drugsmart vittnar om. De är antingen intresserade av att fördjupa sin 
kunskap inom området eller av att diskutera frågor som har att göra med alkohol och narkotika. Vi 
utgår ifrån att inställningen till droger är en värderings- och livsstilsfråga vilket förefaller vara en 
framkomlig väg när man vill nå ungdomarna.  
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Internationaliseringen innebär att ungdomar möter andra inställningar än den svenska till 
alkohol och narkotika. Hur ser du själv på detta? Vilka fördelar respektive nackdelar har 
denna internationalisering?  
� Det är en mycket omfattande fråga. "Internationaliseringen" innebär inte bara att svenska 
ungdomar utomlands får kontakt med en annan syn på alkohol och narkotika än den svenska. Den 
innebär också � och inte minst � att världen har öppnat sig på ett mycket positivt och berikande sätt. 
Dagens unga får idag på ett helt annat sätt än tidigare generationer i samband med resor, studier och 
arbete utomlands möjligheter att lära känna nya kulturer och få nya vänner, vilket främjar 
förståelsen mellan folk samtidigt som det kommer att utgöra en effektiv motkraft mot 
främlingsfientlighet och trångsynt nationalism.  
Samtidigt får vi inte blunda för att inställningen till och hanteringen av alkohol och framförallt 
cannabis är mer liberal i många andra europeiska länder än i Sverige. Men att hålla stången mot icke 
önskvärda influenser utifrån löser vi inte genom att förneka att de finns. I stället måste vi i det 
drogförebyggande arbete utgå ifrån att detta är en realitet och att nya tiders problem och utmaningar 
därför kräver nya lösningar. Vi löser inte problemen genom att blunda för dem, utan snarare genom 
att ta upp dem till en öppen och fördomsfri debatt.  
Ungdomar från så att säga välbärgade områden dricker mer än ungdomar i socialt 
problemtyngda områden. Vilka slutsatser drar du av detta?  
� En slutsats, eller förklaring, kan vara att alkohol finns i dessa ungdomars liv och vardag på ett 
naturligt sätt. De har tillgång till föräldrarnas barskåp och de skolas in i ett "normalt" umgänge med 
alkohol, genom att redan i tidiga tonåren bjudas på vin hemma vid festliga tillfällen. En annan 
slutsats är att alkohol allmänt förekommer i mindre utsträckning i socialt problemtyngda områden, t 
ex i områden där många muslimer bor, eftersom de inte dricker alkohol. Det präglar naturligtvis 
ungdomarna i deras förhållningssätt till alkohol, vilket man måste utgå ifrån i det drogförebyggande 
arbetet. Överhuvudtaget måste budskapen vad gäller alkohol och narkotika i större utsträckning än i 
dag "skräddarsys" utifrån skilda målgruppers behov och förutsättningar. Ett budskap som riktar sig 
till alla kan lätt uppfattas som att det angår ingen.  
Nämn de viktigaste målen inom detta område som den socialdemokratiska regeringen vill 
uppnå inom mandatperioden.  
� På narkotikaområdet skall nyrekryteringen till missbruk minska, fler missbrukare skall upphöra 
med sitt missbruk och tillgången på narkotika skall begränsas. På alkoholområdet är alltjämt målet 
att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska totalkonsumtionen. Det skall bl.a. ske 
genom att främja en alkoholfri uppväxt hos barn och unga, genom att motverka langning av alkohol 
till ungdomar och att minska tillgången och efterfrågan på illegal alkohol.   
 
 

Bilaga 2. Enkät  
 

ENKÄT OM ANTIDROGBUDSKAP 
Vi hoppas att du besvarar följande frågor så uppriktigt som möjligt. Du besvarar alla frågor helt 
anonymt och behöver inte ange i vilken klass du går. Om du har några frågor till oss besvarar vi 
dom gärna. 

 
1. Ålder������ 

 

2. �  Man   �  Kvinna 

 

3. Har du fått information om riskerna med narkotika under din tid i gymnasiet?  

(Markera med ett eller flera kryss) 

 Ja, på en särskild dag (till exempel ANT-dag) 

 Ja, genom kurator/sjuksyster 
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 Ja, genom material jag har fått i skolan (som broschyr, böcker eller liknande) 

 Ja, genom en kompis 

 Ja, genom mina föräldrar 

 Ja, genom Internet  

 Ja, genom en lärare 

Ja, på annat sätt:_____________________________________________________ 

 Nej, jag har inte fått någon information  (Fyller du i denna ruta behöver du inte svara på fråga 

fyra).  

4. Jag tycker att den information jag har tagit del av har varit:  

A)  Lätt att få tag på   Svår att få tag på  Ingen åsikt 

B)  Tillräcklig   Otillräcklig   Ingen åsikt 

C)  Bra    Dålig   Ingen åsikt 

D)  Viktig   Oviktig   Ingen åsikt 

E)  Modern   Omodern   Ingen åsikt 

Kontrollera att du besvarat alla frågor! TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3. Sammanställning av enkätresultat i diagram och tabeller 
 

Fråga 1 & 2. Ålder och kön 
Korstabell: Ålder och kön 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fråga 3. Har du fått information om riskerna med narkotika under din tid i gymnasiet? 
(Markera med ett eller flera kryss) 
 
  

Nej, jag har inte fått någon
information

Ja, på en särskild dag (t.ex ANT-
dag)

Ja, genom mina föräldrar

Ja genom skolmaterial som jag har
fått i skolan (broschyrer, böcker

eller liknande)

Ja, genom en kompis

Ja, på annat sätt

Ja, genom kurator/sjuksyster

Ja, genom lärare

Ja, genom Internet

403020100

Kumulativ summa

25

38

13

9

9

23

16

16

12

 

 Kön Total 

  Man Kvinna   

Ålder 15 3 0 3

  16 20 25 45

  17 17 7 24

  18 12 14 26

  19 1 1 2

Total 53 47 100
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Lätt/Svårt att få tag på 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har ej fått 

information 
49 49,0 49,0 49,0

  Lätt att få tag 

på 
34 34,0 34,0 83,0

  Svårt att få tag 

på 
5 5,0 5,0 88,0

  Igen åsikt 12 12,0 12,0 100,0

  Total 100 100,0 100,0 

 
 
Tillräcklig eller otillräcklig 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har ej fått 

information 
48 48,0 48,0 48,0

  Tillräcklig 36 36,0 36,0 84,0

  Otillräcklig 8 8,0 8,0 92,0

  Ingen åsikt 8 8,0 8,0 100,0

  Total 100 100,0 100,0 

 

 

Bra eller dålig 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har ej fått 

information 
46 46,0 46,0 46,0

  Bra 32 32,0 32,0 78,0

  Dålig 10 10,0 10,0 88,0

  Ingen åsikt 12 12,0 12,0 100,0

  Total 100 100,0 100,0 

 
 
Viktig eller oviktig 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har ej fått 

information 
53 53,0 53,0 53,0

  Viktig 37 37,0 37,0 90,0

  Oviktig 4 4,0 4,0 94,0

  Ingen åsikt 6 6,0 6,0 100,0

  Total 100 100,0 100,0 
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Modern eller Omodern 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Har ej fått 

information 
50 50,0 50,0 50,0

  Modern 20 20,0 20,0 70,0

  Omodern 14 14,0 14,0 84,0

  Ingen åsikt 16 16,0 16,0 100,0

  Total 100 100,0 100,0 
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Bilaga 4. Frågor inför personliga intervjuer 
 
Ramen för de frågor som ska besvaras under personliga intervjuer. 
 
1. ANT-dagar, hur är de upplagda, när hålls den, hur många gånger hålls en sådan 
dag under gymnasietiden och vad har ungdomar för åsikter om en sådan dag. 
 
2. Föräldrar - hur sker kommunikationen från deras håll, när och vad tycker 
ungdomarna om en här typen av kommunikation. 
 
3. Kompisar - hur sker denna typ av kommunikation, hur ofta och när sker den, vad 
tycker ungdomarna om denna typ av kommunikation. 
 
4. Vad tror ungdomar är skälet till att så många elever inte får antidrogbudskap 
under gymnasietiden? 
 
5. Var och vad söker man på Internet? 
 
6. Tycker ungdomar att det finns skillnader mellan information om alkohol, 
narkotika och tobak? Vilken är det viktigaste att få information om? 
 
7. Tycker ungdomar att det räcker med de antidrogbudskap som de får idag? Om 
den skulle se annorlunda ut, hur skulle den se utom ungdomarna själva fick 
bestämma? 
 
 
 
 


