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Abstract 

The use of drugs amongst adolescents in senior high schools in Sweden is growing. 

To combat this the Swedish government launched an ANDT-strategy (Alcohol, 

Narcotics, Doping and Tobacco). This strategy first launched in 2011 and was 

aimed at all the municipalities in Sweden. Although this has been active since 2011, 

with follow-ups and revision in 2016, the numbers of adolescents that use drugs has 

not declined. This study aims to examine how the resources and preventive 

measures that the ANDT-strategy entails are allocated and enabled. Data has been 

collected through semi-structural interviews with professionals within the police 

department, social services, county government and one senior high school in one 

municipality in southern Sweden. The data has been analysed with the use of 

Parsons AGIL-scheme and Luhmann´s general system theory. The study shows that 

factors like communication, cooperation, legislation and resources are essential 

parts in order to actualize the ANDT-strategy. The study also shows, within its 

frame, that if previous mentioned factors are not achieved the strategy cannot be 

actualized to its full intent.          
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1  Inledning 

Bruket av narkotika bland ungdomar blir allt vanligare och ungdomarna 

introduceras till droger i tidigare ålder. För att möta denna trend har den svenska 

regeringen utformat en ANDT-strategi1 för att motverka utvecklingen. ANDT-

arbetet har pågått sedan 2011 med uppföljning och revidering 2016. Trots det 

narkotikaförebyggande arbetet visar statistiken att ungdomars narkotikabruk inte 

minskat. Ett system2 som har en central roll i det förebyggande arbetet är skolan. 

Skolan är inte bara den del av samhället som ungdomarna har mest kontakt med 

utan spelar också en viktig preventiv roll genom utbildning.  

Vid tidigare arbete gällande narkotikaförebyggande insatser på gymnasienivå 

väcktes tankar kring hur det övergripande förfarandet från beslutsfattare till utförare 

ser ut. Vilka prioriteringar det förebyggande utförandet tillskrivs blev således av 

centralt intresse för denna studie. Gällande det övergripande narkotikaförebyggande 

arbetet är ANDT-strategin den nationella åtgärden framtagen av regeringen. 

Uppsatsen kommer därav undersöka hur ANDT-arbetet implementeras i skolmiljö 

samt vilken prioritering den narkotikaförebyggande aspekten tillskrivs. 

  

1.1 Problembakgrund 

Socialdepartementet publicerade år 2016 en regeringsskrivelse vid namn En samlad 

strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. 

Skrivelsens huvudsakliga mål är:  

”[...] att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till 

regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

[...] Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk 

utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet.” (skr. 

2015/16:86 s. 1). 

ANDT-arbetet är således etablerat inom Sveriges alla kommuner som en åtgärd för 

att arbeta förebyggande mot bland annat narkotikaanvändning. Skrivelsen innehåller 

sex mål och insatsområden: 

 

Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel 

och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

 

1 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (skr. 

2015/16:86) 
2 System är en samling av organisationer eller komponenter med direkt eller indirekt relation 

till varandra (Ritzer 2010) 
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Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

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

ska successivt minska. 

Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende 

ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 

stöd av god kvalitet. 

Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 

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

tobak ska minska. 

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

(skr. 2015/16:86 s. 36). 

 

Enligt 2018 års rapport från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 

(CAN) har narkotikaerfarenheten “[...] varit relativt stabil de senaste tio åren sett till 

andelen elever som någon gång använt narkotika. […] Däremot visar 

konsumtionsutvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning.” 

(CAN 2018 s. 8). Gällande gymnasieelever i år 2 har 17% av pojkarna och 14% av 

flickorna använt narkotika i någon form. Rapporten säger även att “Andelen elever 

som använt sömnmedel eller lugnande läkemedel utan läkares förskrivning har 

under 2000-talet legat relativt stabil men under senare år syns en liten ökning bland 

framförallt gymnasieeleverna.” (CAN 2018 s. 9). 

 

1.2 Problemformulering 

Som ovan nämnt visar statistiken från CAN (2018) att narkotikaanvändningen bland 

skolungdomar på gymnasienivå inte minskar. Samtidigt har regeringen genom 

skrivelsen (skr. 2015/16:86) tagit fram mål och insatser för att häva denna 

utveckling. Att det inte sker en nedgång i bruket av narkotika samt vilka orsaker det 

kan bero på ligger till grund för studiens granskning av ANDT-arbetet utifrån en 

gymnasieskola lokaliserad i en kommun i södra Sverige.  

Det finns flera anledningar till att narkotika kan anses vara ett problem i samhället. 

Enligt Folkhälsomyndighetens publikation alkohol- och narkotikaberoende (2019a) 

nämns det att ”Alkoholkonsumtion och narkotikabruk kan innebära ökad risk för 

skador, för tidig död och andra negativa konsekvenser i befolkningen.” 

(Folkhälsomyndigheten 2019a s. 13). Utöver att narkotikabruk är skadligt så påtalar 

Narkotikastrafflagen (1968:64) att uppsåtligt narkotikabruk är olagligt. Enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden “[...]aktivt arbeta för att förebygga 

och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra 

berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel.” (SoL 5 

kap. 1§ p.4). Ovanstående lag visar att Socialtjänstens fokus ligger i att förebygga 

och behandla missbruk bland barn- och unga snarare än att bestraffa. 

Normer kan anses vara representerade av den rådande lagstiftningen, vilket innebär 

att handlingar klassificeras som lagliga eller olagliga. Norm används även på flera 



 

3 

 

samhällsnivåer för att beskriva det som ingår i normen, det normala eller vanliga. 

Hur något anses vara ”normalt” bestäms främst utifrån regelverk på olika nivåer 

(Östnäs 2007). Statistiken som tidigare nämnts visar däremot att bruk av narkotika 

bland ungdomar fortgår vilket således strider mot rådande normer och lagstiftning. 

Ungdomars fortsatta narkotikabruk blir således inte bara olagligt utan även 

normbrytande.  

Narkotikaanvändning kan även ses som ett problem utifrån samhällets ekonomi. 

Samhällsekonomiska kostnader i Sverige relaterade till missbruk uppgår årligen till 

ca 150 miljarder kronor. Årligen beräknas även ca 2500 dödsfall ske till följd av 

alkohol- och narkotikamissbruk (SOU 2011:35). 

Normer, ekonomi och folkhälsa är incitament för ett minskat narkotikabruk i 

samhället. Det blir således av intresse att granska ANDT-strategin utifrån dess mål 

att minska bruket och tillgången till följd av att statistiken inte påvisar önskad 

utveckling.     

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur resurser för det 

narkotikaförebyggande ANDT-arbetet i en kommun i södra Sverige prioriteras samt 

granska i vilken utsträckning ANDT-målen uppfylls. Studien ämnar även att 

undersöka huruvida ANDT:s preventionsarbete möjliggörs utifrån rådande 

strukturer och system. Data ämnas att samlas in genom kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer med skolpersonal på en gymnasieskola, polis, 

länssamordnare samt socialarbetare inom socialtjänst.  

1.3.1 Frågeställning 

- Hur prioriteras resurser gällande det narkotikaförebyggande arbetet inom ANDT 

riktat mot en gymnasieskola i södra Sverige? 

- Hur verkställs det narkotikaförebyggande arbetet inom ANDT riktat mot en 

gymnasieskola i södra Sverige? 

- På vilket sätt samverkar skolan med andra myndigheter i relation till det 

narkotikaförebyggande arbetet inom ANDT i en kommun i södra Sverige? 

 

2 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som knyter an till studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet har underrubriker med ambition att förtydliga vilken del 

av ANDT som ämne forskningen berör. Rubriken implementering belyser faktorer 

att beakta i implementeringsprocessen av en preventiv metod. Vidare tas prevention 

upp under rubrik två vilket innefattar dels uppföljning av den tidigare ANDT-
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strategin, dels olika perspektiv på vad preventionsarbete är. Slutligen skiftas fokus 

till kostnadseffektivitet och dess roll i resursfördelning av ANDT-arbetet. 

Forskningen har sökts upp via databaserna Swepub, Proquest, Google scholar och 

PsycINFO. Sökord som användes var: ANDT, ungdomar, skola, missbruk, 

prevention, substance abuse, school, drug prevention och adolescent. Sökorden 

användes fristående och i kombination.  

2.1 Implementering 

Att genomföra narkotikaförebyggande arbete inom en given institution eller 

organisation är inte problemfritt. Tidigare forskning visar bland annat att 

implementering av preventiva program är svåra att genomföra i skolmiljö. 

Börjesson & Palmblad (2013) beskriver dilemman som skolan ställs inför när 

ANDT-arbetet ska förmedlas till elever. Att hålla balansen mellan gränsdragningar 

och jobba med ungdomars värderingar samtidigt som det förebyggande arbetet ska 

genomföras blir en av utmaningarna i implementeringsprocessen. Fortsättningsvis är 

den lärande faktorn i skolan ett element av svårighet då skolan ska förhålla sig 

faktabaserad vilket kan skilja sig från arbete med värderingar. 

 

Ytterligare implementeringssvårigheter uppstår när utomstående personer eller 

material ska införas i skolmiljön. MacDonald & Green (2001) beskriver faktorer 

som enligt deras studie måste uppfyllas för att arbetet ska ge resultat. En av 

faktorerna är att socialarbetare måste förhålla sig till en annan professionell 

institution än den de vanligtvis arbetar i, vilket dels kan ta tid samt försvåra arbetet 

till en början. Ytterligare en faktor är huruvida en modell eller ett arbetssätt “säljs 

in”. Att förespråka modellen eller arbetssättet är av stor vikt för att skolan ska 

anamma den och genuint anta sig arbetet. Uppnå mål eller resultat genom program i 

skolmiljö kan även det vara en svårighet. Att program måste anpassas med hänsyn 

till skolor och dess olika miljöer är som tidigare beskrivits nödvändigt. Däremot 

beskriver Ogden (2006) vikten av att bibehålla ursprungsprogrammet så intakt som 

möjligt. Ett evidensbaserat program uppnår resultat utifrån kontrollerade former, 

alltför stora ändringar i programmet säkerställer därför inte resultatet från 

ursprungsprogrammet. Till följd av det är det nödvändigt att undersöka huruvida 

grundkomponenter i programmet eller modellen finns för att genomföra arbetet.  

 

Implementering av program eller modeller stöter som tidigare nämnts på hinder, 

även i form av tid och pengar. I Woehrles (2000) studie har professionella skattat 

vilka svårigheter och hinder som uppstått i samverkan med skolan i det preventiva 

arbetet mot narkotika. Programmet ämnade att erbjuda elever förebyggande åtgärder 

relaterade till narkotika. Samverkan i preventionsarbetet blir av intresse utifrån 

Socialtjänstlagens kap. 5 §1a som lyder “Socialnämnden ska i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar attfara illa samverka med samhällsorgan, organisationer 

och andra som berörs. [...]” (SoL 2001:453). Woehrle (2000) identifierar fyra teman 

som svårigheter i samverkan mellan socialarbetare och skola gällande 

preventionsarbete. Tid och pengar ansågs då vara de största hindren för att 

implementera ett preventivt arbete i skolan utifrån socialarbetarnas perspektiv.  
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Ovan har flera svårigheter med implementering av preventiva program och modeller 

presenterats, i denna studie kommer dessa svårigheter belysas och diskuteras utifrån 

ANDT som en form av modell att arbeta förebyggande inom skolan. 

 

2.2 Preventionsarbete 

Folkhälsomyndigheten (2018) har genomfört en uppföljning av ANDT-arbetet som 

utförts sedan år 2016 och som ska fortgå till år 2020. Uppföljningen undersöker 

huruvida ANDT-strategins mål uppnås och hur arbetet utvecklats under tiden som 

gått. Målen och dess specifika insatser knutna till dem nämndes även de i 

inledningen och skrivs därav inte ut i sin helhet i detta kapitel. Det andra och tredje 

målet i Folkhälsomyndighetens (2018) uppföljning syftar till att minska tidig 

debutering och användning av bland annat narkotika samt att antalet flickor och 

pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende ska minska successivt. 

Statistiken gällande de två ovannämnda målen visar att det inte skett någon 

minskning av narkotikaanvändandet bland ungdomar under 2017. Ytterligare en 

rapport från folkhälsomyndigheten (2019b) är Den svenska narkotikasituationen 

2019. Denna rapport är en sammanfattning av narkotikasituationen i Sverige och 

belyser bland annat i vilken mån uppföljning av det preventiva arbetet görs. 

Kommuner som gjort uppföljning gällande ANDT-arbete uppgick 2018 till ca 50% 

samt kommuner som följt upp ANDT-användning bland skolelever till ca 65%. 

ANDT-strategin är det antagna preventionsarbetet på nationell nivå och är utsedd att 

hantera eller lösa det problem samhället anses ha bland annat i form av ungdomars 

narkotikabruk. Rapporten belyser att en viktig faktor i ANDT-arbetet är lokala 

samordnare. Under 2018 var det 78% av Sveriges kommuner som hade lokala 

ANDT-samordnare. Dock påtalar rapporten att tiden avsatt för lokal samordning har 

minskat. 

 

I vilken utsträckning preventionsarbete löser det som ämnas lösas granskar 

Roumeliotis (2016) i avhandlingen Ideological closure: Drug prevention in a post-

political society. Författaren granskar fyra artiklar för att belysa olika dimensioner 

av preventionsarbete. Preventions- eller förebyggande arbete beskrivs i 

avhandlingen styras delvis av inställningen till narkotika. Avhandlingen belyser att 

synen på narkotikabruk som ett samhällsproblem och politiska inställningar har 

förändrats med tiden. Åtgärderna utformas i förhållande till synen på narkotika, det 

bidrar i sin tur enligt Roumeliotis (2016) till att det som tidigare sågs som ett 

strukturellt problem där staten skulle åtgärda problemet på senare tid blivit en 

individfråga där prevention ska fokuseras mot individen. Frågan huruvida 

preventionsarbete löser det som utsetts att lösas om det står för ständig förändring 

blir därför av intresse för denna studie. Att ha olika dimensioner av 

preventionsarbete att utgå från bidrar i denna studie till en mer mångfacetterad och 

djupare analys av ANDT-strategin som en preventiv åtgärd.  

 

2.3 Kostnadseffektivitet 

Utöver frågor som ämnar analysera de preventiva egenskaperna i olika program 

eller det faktum att implementering i skolan har sina utmaningar, finns det även en 
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ekonomisk aspekt. För att kunna utföra ett ANDT-arbete krävs det, som tidigare 

nämnt, bland annat tid och pengar. Gällande resurser är kostnadseffektivitet en del 

av ämnet. Program som ämnar förhindra att ungdomar brukar narkotika måste ha 

någon form av kostnadseffektivitet. I Substance misuse prevention and economic 

analysis: challenges and opportunities regarding international utility (2012) skriver 

Guyll et al. att det å ena sidan behövs uppföljning på program för att se deras 

kostnadseffektivitet. Å andra sidan kan inte kostnaden vara det enda kriteriet att 

utgå ifrån eftersom syftet med ett preventivt program är att målen med ett minskat 

bruk bland deltagarna ska uppnås. I studiens kontext är kostnadseffektivitet ämnad 

att användas för att belysa det faktum att narkotikaanvändningen inte minskar bland 

gymnasieungdomar, trots flera år av arbete med ANDT.  

Som ovan nämnt har kostnadseffektivitet en del i val av preventionsprogram. 

Deogan et al. (2015) jämför traditionellt ANDT-arbete med ett amerikanskt program 

vid namn ALERT (Adolescent, Learning, Experiences, Resistance and Training). 

Programmet riktar sig bland annat till skolelever i åldrarna 14–15 och ämnar 

förebygga bruket av cannabis genom flera träffar där eleverna får lära sig, genom 

olika aktiviteter, att stå emot och säga nej till droger. Syftet med studien är att 

undersöka om ALERT är ett mer effektivt program att använda än ANDT. 

Resultatet visar att det finns en potentiell kostnadseffektiv- och samhällsekonomisk 

vinning i att använda nämnda program i en svensk kontext. Författarna uttrycker 

dock en viss osäkerhet om uppskattningarna gällande kostnaderna för olika 

samhällsorgan och är således tydliga med att poängtera att det behövs mer forskning 

inom området för att därav kunna stärka evidensen. (Deogan et al. 2015). 

 

3 Teori 

Teori är en fundamental del för studiens analysering av resultat och kräver därav en 

omfattande genomgång. Valet av teori har gjorts för att på lämpligt sätt synliggöra 

de olika system och strukturer ANDT-strategin och dess arbete innefattar. Nedan 

redogörs för strukturfunktionalism och systemteori därutöver dess tillämpning i 

studien. Figurer har tagits fram av författarna med ambition att ytterligare tydliggöra 

de olika funktionerna inom värderingssystemet och dess subsystem. 
 

3.1 Strukturfunktionalism 

Strukturfunktionalismens fokus utgår från att belysa strukturer och regler i samhället 

som aktörerna inom det förhåller sig till. Ett intresseområde inom 

strukturfunktionalismen är värderingssystem som ämnar att skapa en 

sammanhållning av medborgarna och hur dessa i praktiken förverkligas eller ej, 

samt ifall motstånd uppstår bland de inblandade parterna. Inom detta område har 

Talcott Parsons varit en framträdande forskare. Parsons forskade inom sociologi och 

utformade teorier om hur samhället utformas och upprätthålls utifrån normer och 

värderingar. Bland annat nämnde han att:  
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”Det som utmärker en social handling är att den är normativt reglerad, och att 

aktörerna gör ett handlingsval inom ramen för ett värdesystem.”  

(Boglind 2015 s. 42). 

 
Enligt Parsons (Boglind 2015) är normer grundpelaren för att ett samhälle ska kunna 

fungera. Det i sin tur kräver att normerna upprätthålls av aktörer inom samhället 

men också att aktörerna i sin tur formas av systemet de ingår i. Systemet och 

aktörerna inom systemet är därmed sammanlänkade. Parsons hävdade att det krävs 

att systemet kan identifiera samt åtgärda problem för att det i sin tur ska kunna 

överleva (a.a.). Dock påtalar Parsons att det är systemet som är i fokus och att 

aktörerna snarare har en passiv roll då de ämnar anamma de normer och värderingar 

som systemet tillför. I förhållande till aktörer måste systemet innefatta social 

kontroll. Med det menas att en viss mån av individualitet kan ges till aktörerna utan 

att det för den delen riskerar systemets integritet. Dock får denna individualitet inte 

ges för mycket frihet då det i sin tur kan leda till att systemet kollapsar (Ritzer 

2010).       

Ovan nämnda teori ses som en handlingsteori som Parsons sedan utvecklade till en 

samhällsteori. Denna samhällsteori sammanfattas i fyra rekvisit ämnade att fungera 

som grundregler för en fungerande struktur. De fyra grundreglerna går under 

benämningen AGIL-Schemat och citeras nedan:  

1.  Systemet måste kunna anpassa sig till sin yttre miljö. Detta är den 

adaptiva funktionen (Adaption). 

2.  Systemet måste kunna nå de mål som definieras av strävan till adaption. 

Detta är den måluppfyllande funktionen (Goal-attainment). 

3.  Systemet måste ha en tillräcklig inre sammanhållning och samordning 

för att målet ska nås. Detta är den integrativa funktionen (Integration). 

4.  Den inre sammanhållningen måste bevaras och återskapas genom att nya 

medlemmar införlivas (”internaliserar”) i systemets normer. Detta är den 

mönsterbevarande funktionen (Latent pattern maintenance eller Latency). 

(Boglind 2015 s. 43) 

 

Ovan nämnda regler kan integreras inom ramen för en analys av ANDT-arbetet. 

Exempelvis är det regeringen som har tagit fram målen för ANDT, dvs den adaptiva 

funktionen. Den måluppfyllande funktionen kan sedan tolkas som att den 

upprätthålls av folkhälsomyndigheten vars uppgift är att samordna ANDT-arbetet i 

landet. Den integrerande funktionen ämnar belysa den sammanhållning som måste 

råda mellan de olika subsystemen3 som är involverade inom ANDT-arbetet. Sedan 

implementeras målen inom skolan vilket då agerar som den mönsterbevarande 

 

3 System som ingår i värderingssystemet. 
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funktionen där arbetet landar i att motivera eleverna till att anamma samhällets 

normer och värderingar (Boglind 2015). 

 

Figur 1 AGIL-schemats olika led relaterat till de olika subsystemen i ANDT som värderingssystem. 

 

Likheter finns att se mellan Parsons syn på sociala system och Luhmanns 

systemteori. Bland annat ansåg Parsons, precis som Luhmann, att system har en 

tydlig gränsdragning med sin omgivning. System är även självförsörjande i 

förhållande till omgivningen och kan därför utöva viss kontroll av omgivningens 

aktörer. 

Kopplat till denna studie kan det narkotikaförebyggande arbetet granskas utifrån 

Parsons teori. Regeringen har tagit fram en handlingsplan som berör bland annat 

narkotikaförebyggande insatser inom olika samhällsorganisationer inräknat 

exempelvis skolan. Handlingsplanen gällande ANDT utgår från att narkotika är 

något icke önskvärt och något som staten inte vill se medborgarna bruka. I 

förhållande till Parsons teori kan en anta att skolan arbetar aktivt med att förebygga 

att narkotikaanvändning förekommer bland eleverna då detta är att sträva efter 

utifrån rådande normer och värderingar. Parsons strukturfunktionalistiska teori med 

AGIL-schemat som grund kommer att användas för att förklara implementeringen 

av ANDT-skrivelsens mål och insatser från en politisk nivå ner till utövande aktörer 

inom bland annat skolan. Parsons teori kommer därav att användas i analysen för att 
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belysa problem som kan uppstå och svårigheter gällande implementering inom olika 

system.  

3.2 Systemteori  

Systemteori bygger på en tvärvetenskaplig ansats som utgår från att fenomen, 

oavsett hur skilda de är, bör betraktas som system som fungerar utifrån 

överensstämda principer (Ritzer 2010). Niklas Luhmann var en betydelsefull 

teoretiker för utvecklingen av systemteorin genom att förena naturvetenskap och 

poststrukturalistiskt tänkande. Luhmann använde delar av Parsons 

strukturfunktionalism för att kombinera med generell systemteori. Utgångspunkten 

tas i systemteorin och är därför ett mer dynamiskt perspektiv att se på sociala system 

utifrån begreppet kontingens (a.a.). Kontingens som begrepp inom systemteori 

innebär att system inte har universella eller bestående strukturer och funktioner. 

Luhmann argumenterar emot Parsons syn på system som statiska och menar, till 

skillnad från Parsons, att det kan vara annorlunda. Alltså ska AGIL-schemat enligt 

Luhmann inte ses som fakta utan som en modell av möjligheter. Vidare är det en del 

av den kritik Luhmann riktar mot Parsons statiska AGIL-schema (a.a.). Sedermera 

är sociala system vad författarna vidare syftar till vid benämning av system. 

Luhmann (Ritzer 2010) tillförde begreppet självreferens som innebär hur samhället 

använder sig själv som objekt för handling och analys. Begreppet har en central 

betydelse för att förstå samhället som ett system, de är system utifrån att de 

genererar sig själva. System ses utifrån Luhmann som föränderliga beroende av vad 

relationen med dess omgivning kräver. Inom Luhmanns systemteori finns tre 

betydande begrepp för att beskriva ett socialt system: distinktion, autopoiesis samt 

differentiering (a.a.).  

 

3.2.1 Distinktion 

Ett socialt system har alltid en omgivning där det finns en gräns som avskiljer dem 

från varandra, alltså distinktion (Ritzer 2010). I relation till denna studie ses 

distinktion dels mellan subsystemen och omgivningen dels mellan 

värderingssystemet, subsystemen och omgivningen. Skolan, länsstyrelsen, polis och 

socialtjänst är alla system med avgränsningar för att uppnå dess syfte. 

Avgränsningarna skiljer systemen åt då de har olika syften att uppnå.  
 

3.2.2 Autopoiesis 

Begreppet autopoiesis härstammar från grekiskans poiesis som betyder att skapa 

och auto som betyder själv, alltså betyder autopoiesis att system är självskapande 

eller självgenererande. Ett autopoietiskt system har fyra karaktäristiska drag som 

definierar det. Det första draget är att systemet skapar de grundläggande 

förutsättningarna för att systemet ska fungera, system är därav självskapande. Som 

andra drag organiserar autopoietiska system sig själva på två sätt, genom att 

organisera systemets egna gränser samt dess inre strukturer. Det innebär att de 

komponenter som utgör systemet sätter gränser för vilket utrymme systemet ska 

infinna sig i, exempelvis är skolans syfte att lära och har dragit en gräns därefter för 
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att hålla sig inom sitt syftes ramar. Ett tredje drag är att systemet är självrefererande 

vilket innebär att dess sätt att fungera bygger på återkoppling av systemets 

strukturer och hur de fungerar, likt ett kontrollinstrument av det egna systemet. 

Autopoietiska system är slutna, vilket också är dess fjärde och sista drag. Ett slutet 

system har inte en direkt koppling till omgivningen, däremot påverkar omgivningen 

systemets inre. Påverkan av systemets inre är essentiellt för systemets förmåga att 

hantera omgivningen, en oförmåga att hantera omgivningen kan slutligen bidra till 

systemets kollaps (Ritzer 2010). I denna studie kan skolan användas som exempel 

av ett subsystem. Omgivningen som påverkar subsystemets inre är aktörer i form av 

anställda och elever, det är endast omgivningen aktörerna är en del av som kan 

rubba subsystemet. Aktörernas påverkan sker genom att de tar med sig delar av 

omgivningen i form av erfarenheter och upplevelser. Samtidigt har subsystemet satt 

sina gränser genom bestämda former av vad som ska ske inom det.  
 

3.2.3 Differentiering 

Luhmann menar att begreppet differentiering är systemets sätt att hantera 

omgivningens komplexitet genom att beskriva skillnaden mellan sig och dess 

omgivning för att sedan organisera sig kring den skillnaden. En förenklad bild av 

detta är ett företag som producerar en ny vara och därför tillsätter en ny avdelning 

för att hantera just den varan. Differentieringsprocessen ökar komplexiteten inom ett 

system till följd av att varje subsystem kan göra kopplingar till varandra. Det 

innebär att ett differentierat system har två omgivningar, en som berör alla 

subsystem och en som är intern inom varje subsystem (Ritzer 2010).  

Luhmanns systemteori är av intresse i denna studie eftersom den förenklar analysen 

av de olika system som ingår i samhället som ett system. Socialtjänst, skola, 

länsstyrelse, polis och kommun har alla sina olika system och distinktioner även om 

de ingår i ett större värderingssystem. Värderingssystemet som denna studie berör är 

ANDT-strategin som representerar synen på de olika substanserna den innefattar, 

däri finner vi andra system som skall hantera denna syn och förhindra bruket av 

olagliga substanser bland unga. Systemteorin används som analysverktyg för att 

förstå hur de olika systemen studien belyser betraktas, förhåller sig till omgivningen 

och återkopplar till de interna funktionerna.   
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Figur 2 är en visualisering av var i hierarkin system, subsystem och aktörer befinner sig. Aktörer i form 

av exempelvis elever och skolpersonal agerar inom subsystem men är en del av omgivningen vilket 

också är hur de kan påverka systemets eller subsystemets inre.  

Figur 1 visar hur systemen är kopplade till varandra och att deras samarbete är 

nödvändigt för ANDT-strategins genomförande; medan figur 2 har tagits fram för 

att belysa var i hierarkin systemen befinner sig. Figurernas syfte är att agera redskap 

för att lättare följa analysens gång i AGIL-schemat. Systemteori förklarar således de 

olika subsystem inom värderingssystemet som ingår i studien, medan Parsons 

AGIL-schema belyser förutsättningarna som krävs för att ANDT-strategin ska nå 

alla aktörer och implementeras i alla subsystem. Luhmann och Parsons olika teorier 

kommer i studien sammanflätas för att ge en tydligare bild av hur de olika 

subsystemen och dess aktörer förhåller sig till varandra. 

4 Metod  

Uppsatsens grund ligger i en uppsatsplan där problembakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställning var i fokus. Därefter söktes tidigare 

forskning i ämnet upp för att skapa en bild för att vidare förstå omfattningen av 

ämnet. Därefter upprättades ett urval för att sedan skapa en intervjuguide samt 

informationsbrev och medgivandeblankett som skickades ut till deltagande i studien. 

Nedan presenteras de olika stegen djupare. 

 

4.1 Fallstudie 

Denna studie är en fallstudie där ANDT-arbetet inom skolan har studerats utifrån en 

gymnasieskola i en kommun i södra Sverige samt samarbetet som råder med andra 

myndigheter (länsstyrelse, socialtjänst och polis) i samma kommun. I 

Forskningsmetodik för socialvetare (2008) skriver Katarina Jacobsson och Anna 

Meeuwisse att fallstudier är lämpliga för socialvetenskaplig forskning men att det 

saknas givna, uttalade definitioner för vad som räknas som en fallstudie. Dock 

nämns några teman som kan ge en hänvisning. Utifrån att ett visst fenomen 

studeras, avgränsat i tid och rum, kan det ge en bredare förståelse för rådande 

Omgivning

ANDT-
strategi

Subsystem

Aktör
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fenomen. Bland annat handlar fallstudien om att sätta in kunskapen i ett större 

sammanhang/kontext och att fokus ska vara på kontexten. Det i sin tur går ihop med 

målet med fallstudien där det handlar om att förstå och beskriva helheten, dvs en 

holistisk beskrivning (a.a.).       

Som beskrivet ovan utgår denna studie från en gymnasieskola och myndigheter som 

jobbar med ANDT i en kommun i södra Sverige. Det är således en ytterst begränsad 

studie som inte kan göra några större, nationella generaliseringsanspråk. Att se 

resultatet från denna studie som en förståelse för ett större sammanhang blir en fråga 

om generalisering. Jacobsson och Meeuwisse (2008) nämner att kritiker till 

fallstudier menar på att det inte går att generalisera och de bara beskriver det 

rådande fallet. Dock menar författarna att det går att motsätta sig kritiken och istället 

göra en så kallad teoretisk generalisering. Med det menas att resultatet från 

fallstudien kopplas samman med en rådande samhällsteori där förhoppningen är att 

det ska ge en djupare förståelse för fenomenet. Detta generaliseringsanspråk stöds 

även i boken Handbok i kvalitativa metoder (2015). Resultatet har analyserats 

utifrån systemteori och Parsons AGIL-schema. Studiens empiri innefattar en ytterst 

liten del av det nationella ANDT-arbetet. Däremot kan studien med hjälp av 

generaliseringsanspråket belysa strukturella eller systematiska svårigheter, om än i 

liten skala. Svårigheterna som belyses kan i viss mån generaliseras utifrån att 

kommunerna ska arbeta med ANDT-strategin. 

 

4.2 Urval 

Urvalet för de aktörerna som ingår i intervjuerna som tidigare nämnts är ett så kallat 

avsiktligt urval. Syftet med ett sådant urval är enligt Yin (2013) att få så relevant 

data som möjligt för det studerade ämnet. Urvalet sker på två nivåer, en bredare 

samt en smalare nivå. Den bredare nivån består av omgivningen som studien 

rymmer medan den smalare nivån ser till de som deltar i omgivningen. Dessa nivåer 

kallas även datainsamlingsenheter. I relation till urvalet för denna uppsats är skolan, 

socialtjänsten, polisen och länsstyrelsen representanter för den bredare nivån. Den 

smalare nivån presenteras sedermera av de intervjuade aktörerna som befinner sig 

inom skola, socialtjänst, polisen och länsstyrelsen. I uppsatsens fall innebär detta att 

urvalet ämnar samla så relevant information som möjligt gällande ANDT-arbetet i 

skolmiljön och vad de verksamma inom miljön anser om ANDT-arbetet.  För att 

samla information från de verksamma i miljön riktas intervjuerna till elevhälsoteam 

i form av skolkuratorer och skolsköterska, länssamordnare, polis samt 

socialrådgivare inom socialtjänsten. För att göra intervjuerna möjliga kontaktades 

aktörerna i fråga per telefon och mejl för att bestämma tid och datum för intervju. 

Andra möjliga urvalsmetoder är: bekvämlighetsurval, snöbollsurval och 

slumpmässiga urval. Ett bekvämlighetsurval innebär att datainsamlingsenheter väljs 

utifrån hur lätt tillgängliga de är. Sådant urval ger sällan den mest informativa data 

och är därför inte att föredra. Bekvämlighetsurval kan i relation till denna studie inte 

bidra med tillräcklig information för att genomföra önskat arbete och har därav valts 

bort. Snöbollsurval innebär att välja till flera datainsamlingsenheter utifrån de som 

redan bestämts. Information om andra enheter kan tillkomma medan information 

samlas in från existerande enheter som kan ge upphov till att flera enheter kan 
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tilläggas. Studien har delvis använt sig av snöbollsurval genom att via intervjuer få 

vidare kontakt med aktörer inom olika myndigheter.  

Slumpmässigt urval ämnar att genom ett stickprov av populationen kunna 

generalisera för antaganden om hela populationen. Sådant urval är sällan relevanta i 

kvalitativa studier (Yin 2013). Det är inte heller relevant utifrån studiens syfte som 

endast ser till en skola i en kommun i södra Sverige. Med bakgrund i de olika 

möjliga urvalen så är avsiktligt urval i kombination med snöbollsurval till synes det 

lämpligaste valet för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

4.3 Kvalitativ datainsamlingsmetod 

Aktuell studie utgår från en kvalitativ datainsamlingsmetod vilket består utav 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Motiveringen till att denna metod används 

ligger bland annat i beskrivningen av intervjuformer i handbok i kvalitativa metoder 

(2015) av Göran Ahrne och Peter Svensson. I boken delas intervjumetoder upp i två 

kategorier, strukturerade och kvalitativa. De strukturerade utgår ofta från 

standardiserade frågeformulär medan kvalitativa mer ses som öppna samtal mellan 

forskare och intervjuobjektet. Dock kan dessa metoder “mixas” för att på så sätt ge 

forskaren möjlighet att utgå från ett frågeformulär (strukturerat) samtidigt som 

möjligheten ges att följdfrågor kan ställas utifrån de svar som ges (kvalitativt) 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

Robert K. Yin skriver i Kvalitativ forskning - från start till mål (2013) att fokusen 

med kvalitativa intervjuer är att ställa öppna frågor där deltagarna kan utveckla sina 

svar. Detta ställt mot strukturerade intervjuer där utrymme inte ges utanför de 

standardiserade frågor som finns på ett frågeformulär (Yin 2013). Detta kommer 

resultera i att utrymme ges till att variera frågorna utifrån svaren, dvs ställa 

följdfrågor utifrån den rådande intervjun. Med en semistrukturerad, kvalitativ metod 

har författarna utgått från en på förhand bestämd lista (se bilaga 1) med frågor 

samtidigt som intervjuerna har lämnats öppna för följdfrågor. Valet av att göra 

semi-strukturerade intervjuer grundar sig i att författarna utgick från antagandet att 

aktörer inom ANDT har en uppfattning om hur resurser prioriteras och hur arbetet 

verkställs, semi-strukturerade intervjuer kan då ge en bred insamling av data genom 

förbestämda frågor samt följdfrågor där möjliga skiljaktigheter kan upptäckas.  
 

4.3.1 Alternativ datainsamlingsmetod 

 

En alternativ insamlingsmetod till studien är enkäter. Enkätmetod har möjligheten 

till ett större urval på mindre tidsbekostnad än exempelvis intervjuer. Däremot har 

enkäter inte utrymme för oplanerade följdfrågor eller förtydliganden. Det innebär 

sedermera att enkäter inte ger en sådan fördjupning som intervjuer kan (Eljertsson 

2019). Enkätmetod kan vara en alternativ metod till denna studie för att insamla ett 

större material. Utifrån att författarna till studien ville utgå från aktörernas 

uppfattning inom ANDT valdes intervjuer framför enkäter för att möjliggöra 

fördjupning, följdfrågor samt förtydliganden vid eventuella missuppfattningar vid 
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frågor. Enkäter ansågs därav inte kunna svara till syftet och frågeställningar så som 

författarna önskat och har därför valts bort. 

 

4.3.2 Intervjuguide 

 

Kallio, Pitilä, Johnson & Kangasniemis (2016) artikel analyserar olika uppsatser 

gällande semi-strukturerade intervjuguider som metod. Artikeln belyser även vikten 

av att ha en genomarbetad intervjuguide för att stärka trovärdigheten av det resultat 

som intervjuerna senare producerar. Fem sammanhängande faser identifierades 

som: 

 

“Identifiera förutsättningar för att använda semi-strukturerade intervjuer” 

“Finna och använda sig av tidigare kunskap”  

“Formulera en preliminär semi-strukturerad intervjuguide”  

“Pilot-testa intervjuguiden”  

“Presentera den slutliga semi-strukturerade guiden”.  

(Kallio et al. 2016 s. 2959) 

 

Artikeln går in på samtliga faser i detalj och beskriver vad som bör göras under de 

olika faserna och vilka möjliga fallgropar som ska beaktas. I aktuell studie har 

artikeln varit ett stöd under uppbyggnaden av den intervjuguiden (se bilaga 1) som 

använts i studien genom att följa de faser som artikeln belyser. Författarna utgick i 

den första fasen från att aktörer inom ANDT har en uppfattning om hur resurser 

prioriteras och hur arbetet verkställs, därav ansågs semistrukturerade intervjuer som 

lämplig metod för att samla empiri svarande till studiens syfte och frågeställning. I 

den andra fasen söktes tidigare forskning inom området upp för att författarna skulle 

få en grundläggande förkunskap i ämnet innan intervjuerna. Intervjuguiden 

skissades fram och presenterades för handledare för rekommendationer om 

ändringar. Intervjuguiden reviderades utifrån kommentarer och färdigställdes så den 

presenteras i bilaga 1. Målet med att presentera framställandet av intervjuguiden är 

att öka tillförlitligheten i studien.   

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Efter intervjuerna genomförts påbörjades analyseringen av den data som samlats in. 

Yin (2013) beskriver fem faser i kvalitativ analysmetod; sammanställning, 

demontering, remontering, tolkning och slutsatser. Sammanställningen av data är i 

relation till studien det insamlade intervjumaterialet och att de ordnats i följd av när 

de genomfördes och vilka aktörer som deltog. Demontering innebär enligt Yin 

(2013) att bryta ner data för att sedan koda den. I studien har intervjuerna 

transkriberats och teman har kodats fram genom liknande utsagor eller möjliga 
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skiljaktigheter från de olika aktörerna. Remontering har skett genom att frigöra de 

olika teman från dess aktör för att kombinera liknande utsagor från olika aktörer 

under ett samlat tema. Analys, eller tolkning, av den remonterade data har sedan 

gjorts utifrån de teman som uppdagats för att svara till studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis har slutsatser dragits utifrån studien och dess insamlade material. 

Under arbetet har remontering och tolkning av data varit återkommande faser med 

ambition att uppnå ett mer genomarbetat resultat. 

4.5 Etiska överväganden 

Studien berörs i stor utsträckning inte av § 3 och § 4 i Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor då den inte ämnar göra fysiskt eller 

psykiskt ingrepp på de personer som intervjuas. Enligt God Forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2017) finns fyra grundläggande begrepp för forskare att förhålla 

sig till för att skydda forskningspersonernas identitet och integritet. 

Första begreppet sekretess innefattar att forskare inte har rätt att röja sekretessbelagd 

information som rör den enskilda. Studien tar ej del av sekretessbelagt material och 

ställer inte frågor som går utanför offentlighetsprincipen vilket innebär att den håller 

sig inom ramarna för sekretessbegreppet. Det andra begreppet tystnadsplikt som i 

sig är kopplat till sekretess innebär att forskare har tystnadsplikt i förhållande till 

personuppgifter och annan känslig information om individer. Tredje begreppet, 

anonymitet innebär att forskare inte ska offentliggöra personuppgifter för att 

försvåra möjligheten att härleda resultat till den enskilda, vilket innefattar det fjärde 

begreppet integritet. Integritet innebär att forskaren ska vidta åtgärder för att 

förhindra påverkan av individens fysiska, psykiska och sociala integritet. 

För att möta de forskningsetiska kraven som nämns ovan anonymiserar författarna 

intervjupersonernas personuppgifter och titlar genom att fingera namn och inte 

specificera geografisk position i enlighet med § 3 p. 1 och 2 (2003:460) samt God 

Forskningssed (Vetenskapsrådet 2017). Inspelning och transkribering av 

intervjumaterialet har förvarats i säkerhet på ett USB-minne under arbetets gång för 

att sedan raderas efter färdigställandet av studien. Även detta görs för att det 

insamlade materialet inte ska kunna härledas till enskild intervjuperson.  
 

4.6 Metoddiskussion 

För insamling av data till denna studie har sju yrkesverksamma aktörer inom fyra 

olika myndigheter intervjuats. Myndigheterna i fråga är skola (gymnasium), 

socialtjänst, polis samt länsstyrelse. Intervjuerna har föranletts av kontakt via telefon 

samt mejl. Innan aktörerna har valt att ställa upp har informationsbrev (se bilaga 3) 

och medgivandeblankett (se bilaga 2) skickats via mejl. Intervjuerna har varit 

kvalitativa och semistrukturerade. Intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin 

helhet. Den inspelade datan uppgår till 216 minuter och det transkriberade 

materialet uppgår till 71 A4-sidor. Alla aktörer har skrivit under 

medgivandeblankett.  
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Alla namn på deltagande aktörer har fingerats. Inom skolan intervjuades följande 

aktörer: Stina, i roll som skolsköterska samt Paula, Erika och Sandra i roller som 

skolkuratorer. Elevhälsoteam i skolan kontaktades efter hänvisning av skolchef vid 

första kontakt, därav saknas intervju med rektor och lärare. Inom länsstyrelsen 

intervjuades Karin, i roll som länssamordnare. I roll som polis intervjuades Per. 

Slutligen intervjuades Åsa, i roll som socialrådgivare inom socialtjänsten. 

Representerande aktörer för skolan intervjuades i par (en skolsköterska och en 

skolkurator samt två skolkuratorer) i aktuell skolas lokaler. Intervjupersonerna fick 

själva bestämma plats och tidpunkt för intervjuerna dels i den mån att planera 

arbetet utifrån intervjuerna, dels för att ge deltagarna en större trygghet. 

Representerande aktör för socialtjänsten intervjuades på ett café på högskolan i 

rådande kommun. Representerande aktör för länsstyrelsen intervjuades i 

länsstyrelsens lokaler i rådande kommun och representerande aktör för polisen 

intervjuades över telefon. Vidare i arbetet representerar dessa aktörer skola, 

länsstyrelse, polis och socialtjänst när de benämns i resultat och analys. 

Denna studie innefattar två teoretiska ramverk för att analysera det empiriska 

materialet, Niklas Luhmanns systemteori och Talcott Parsons strukturfunktionalism. 

Syftet att undersöka hur och om det preventiva narkotikaarbetet möjliggörs utifrån 

rådande system och strukturer motiverar valet av teorierna. Inledningsvis utgick 

författarna från måluppfyllelsemodellen (Vedung 2002) för att utvärdera skolans 

arbete med ANDT-målen men insåg tidigt att denna teori inte gav utrymme för en 

bredare analys av de strukturella utmaningarna som möjligen kunde uppstå mellan 

system och subsystem i samhället. Författarna hade även hermeneutiken i åtanke till 

denna studie. Denna vetenskapsteori lyfter dock tolkning och förståelse av texter 

och utsagor som centrala delar (Hallberg 1999) vilket inte går i linje med denna 

studies syfte och frågeställning.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Utifrån arbetsfördelning kan denna studie delas in i tre delar: förarbete, bearbetning 

av data samt analys av empiriskt material och färdigställande av text. Förarbetet 

handlade om att söka tidigare forskning, kontakta aktörer att intervjua samt utföra 

intervjuerna. Båda författarna var delaktiga i denna del förutom intervjuerna med 

skolpersonalen då Hannes inte närvarade på grund av sjukdom. Att bara en 

författare medverkade vid skolintervjuerna kan problematiseras med att följdfrågor 

och förtydliganden som Hannes möjligen hade uppmärksammat inte ställdes.     

Bearbetning av data involverade bland annat transkribering och kodning av det 

insamlade materialet. Transkriberingen delades lika genom att båda författarna 

transkriberade lika antal timmar intervjumaterial. Det transkriberade materialet 

lästes sedan igenom av båda författarna. Kodningen av det empiriska materialet 

delades upp lika mellan författarna och analys och färdigställande av text har 

kontinuerligt arbetats fram av båda författarna i samråd sinsemellan. Den delen av 

studien som har haft en tydlig arbetsfördelning mellan författarna är teoriavsnittet 

där systemteorin skrevs av Hannes och strukturfunktionalismen skrevs av Daniel. 
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5 Resultat och analys 

Vid transkriberingen av det insamlade materialet har teman uppdagats och tagits 

fram, detta genom att flera aktörer benämnt samma eller liknande svårigheter och 

fördelar i arbetet med ANDT. Teman som berörs i resultatet och analysen är; 

resurser & policy, uppföljning, implementering, lagstiftning, kommunikation, 

samverkan och information. Dessa teman behandlas i relation till frågeställningarna 

med ambitionen att besvara dem. Teman har olika relevans beroende av vilken 

frågeställning som behandlas och presenteras därav inte under samtliga 

frågeställningar.   
 

5.1 Hur prioriteras resurser gällande det narkotikaförebyggande 

arbetet inom ANDT riktat mot en gymnasieskola i södra Sverige? 

Resurser & policy och uppföljning är två teman som påtalats av flera aktörer. Några 

distinktioner har gjorts gällande vad resurser kan innebära och hur uppföljning sker, 

om det gör det. Dessa två teman svarar direkt till första frågeställningen i studien 

och är därför av relevans. Nedan kommer vardera temas resultat samt analys att 

presenteras.  

 

5.1.1 Resurser & Policy 

Resurser har varit av intresse under hela studien, dels utifrån att se vilka ekonomiska 

möjligheter ANDT-arbetet får men även hur resurser prioriteras inom arbetet i form 

av tjänster, material och ekonomi. Länsstyrelsen belyser i sitt citat hur prioriteringen 

av resurser kan se ut inom ANDT-arbetet:  

“[...] ibland tror jag inte att resurser i nödvändigtvis pengar utan jag tänker att det 

handlar om att systematisera, att jobba med förebyggande och stärkande insatser 

utifrån ett individperspektiv [...] ”.  

Att det inte nödvändigtvis handlar om ekonomi är av intresse utifrån skolans citat 

till samma fråga: [...] det som saknas lite i den här kommunen nu sen några år 

tillbaka är fältarbetarna [...]. Citatet belyser här en annan bild av resurser i form av 

tjänster inom kommunen, specifikt fältarbetare. Även polisen påtalar en saknad av 

fältarbetare “[...] dels skulle jag vilja ha socialarbetare på fältet, det som kallades för 

fältare tidigare, som kommunen har dragit in [...] “.  

Att tillsätta tjänster är dock en ekonomisk fråga som bottnar i kommunens 

ekonomiska prioriteringar, dessa prioriteringar nämner även socialtjänsten: “För alla 

kommuner i Sverige i dag har ju ansträngt ekonomiskt läge, det är ju liksom så med 

en åldrande befolkning och samtidigt mycket mindre pengar mycket mindre 

skatteintäkter. Så innebär ju det att man måste ju se över sitt hus och var kan vi 

snåla in och det är ju, då det är lätt att snåla in på såna pengar som handlar om 

förebyggande och insatser [...] “. 
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På frågan om resurser nämner även länsstyrelsen att det är en fråga om mer arbete 

för samma budget. Från början var länsstyrelsens uppdrag att arbeta utifrån 

förebyggande av alkohol och tobak. Detta arbete utökades sedan till att även 

involvera narkotika och doping, dock utan ökad budget. Länsstyrelsen uttrycker det 

följande: “[...] vi har ett mycket, mycket bredare uppdrag till samma pengar som till 

alkohol och tobak så på så vis har man ju dragit ner allra redan väldigt, väldigt 

mycket och frågorna är också mycket mer komplexa idag.” 

I intervju med representanter inom skolan kom det fram att det pågick ett arbete 

med att ta fram en ny policy för att kunna ta drogtester på elever. Detta var ett 

projekt där flera representanter från flera skolor samarbetade för att gemensamt ta 

fram en ny policy. Anledningen till att detta arbete pågår är för att det i dagsläget är 

komplicerat gällande rådande regler för att kunna utföra ett drogtest. Skolan menar 

på att det idag behöver ta kontakt med vårdnadshavare som sedan måste boka tid 

och så vidare. Det som den nya policyn ämnar göra är att underlätta arbetet och ge 

skolan möjligheten att drogtesta en elev omgående. Som följande citat från skolan 

beskriver det: “Det jag saknar det är väl att man ska kunna ta eleven nu och gå och 

testa [...] för som det är nu så är det så krångligt.”  

Vidare nämner skolan att de får den tid de behöver för att utveckla policyn och 

hänvisar till att det ses som en viktig del för skolan som förvaltning. Länsstyrelsen 

menar på att det som nämns ovan gällande drogtest inte ska vara det enda sättet som 

skolan arbetar på gällande narkotika. Länsstyrelsen hävdar att drogtester sänder en 

signal att droger inte accepteras men samtidigt måste det förebyggande arbetet 

fastställas mer:  

“[...] det är viktigt att drogtesterna inte är ‘the only way’ på skolan. Man måste 

säkerställa det förebyggande arbetet mycket, mycket bredare än med drogtester [...]. 

Det är jättebra att man upptäcker det men då är man ju redan i bekymret. Det 

förebyggande arbetet där har skolan en jätteviktig roll långt innan.” 
  

5.1.2 Analys - Resurser och policy 

Under intervjuerna framkommer fältare som en saknad resurs av samtliga aktörer. 

Fältarna hade funnits tidigare men sedan några år tillbaka har kommunen dragit in 

deras tjänster, något som kan bedömas som en kostnadsbesparing från kommunens 

sida. Vidare nämner länsstyrelsen att fler områden ska inkluderas i arbetet men att 

budgeten är densamma. Det kan i sin tur kopplas till att det blir en fråga om tid och 

pengar. Att tid och pengar är en avgörande faktor för ett fungerande arbetet kan 

även ses i tidigare forskning där Woehrle (2010) skattar bland annat tid och pengar 

som avgörande faktorer för att ett effektivt förebyggande arbete ska kunna 

genomföras. Skolans representanter menar på att de i förhållande till deras 

omarbetning av drogpolicyn får den tid som krävs för att utföra arbetet. Att tid 

avsätts för att kunna genomföra arbetet kan också ses som att resurser tilldelas detta 

arbete. Dock handlar drogpolicyn i detta fall om drogtestning av elever och är 

således inte i direkt relation till de nationella ANDT-målen. 
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Parsons AGIL-schema (Boglind 2015) tar upp det faktum att mål och värderingar 

som sätts upp av regeringen ska färdas ner till de aktörer som ämnar föra målen och 

värderingarna vidare, dvs skolan. Samtidigt nämner Börjesson & Palmblad (2013) 

att det finns svårigheter i implementering av politiska målsättningar i skolan då de 

inte alltid stämmer överens med skolans egen läroplan. Skolans representanter 

nämner att de får de resurser de behöver för att arbeta fram en ny drogpolicy 

gällande drogtestning. Länsstyrelsen som en aktör har en mer övergripande syn för 

hela ANDT-arbetet inom regionen. Deras uttalande om att drogtestning inte får vara 

“the only way” ämnar belysa skillnaden mellan att förebygga och att agera på ett 

redan aktuellt problem. Som ovan nämnt tar även länsstyrelsen upp det faktum att 

de ska jobba utifrån en budget som tidigare bara inkluderade två områden av ANDT 

och att de på så sätt ska utföra mer arbete till samma peng. Dock påtalar 

länsstyrelsen att diskussionen om resurser inte enbart får utgå från den ekonomiska 

aspekten.  

Luhmanns systemteori tar upp autopoiesis som en avgörande del i systemets 

uppbyggnad (Ritzer 2010). Med det menas att systemet samt tillhörande subsystem 

måste kunna anpassa sig till omgivningen för att kunna upprätthålla sin funktion. I 

förhållande till resurser och policy går det att tolka ovan nämnda uttalanden som att 

subsystemen har svårigheter i att förhålla sig samt anpassa sig till sin omgivning. 

Eftersom resurser inte sätts in där aktörerna önskar det, exempelvis genom 

etablering av fältare, blir systemet lidande. Samtidigt finns det områden där tid, det 

vill säga resurser, ges till arbetet och där subsystemet försöker anpassa sig till sin 

omgivning. Således kan det ses som att olika subsystem får olika förutsättningar för 

att kunna arbeta med ANDT. 

Uttalandet av länsstyrelsen, som nämns under resultatdelen, belyser frågan om 

pengar och ekonomi och att det inte får vara den enda fokuspunkten. Det uttalandet 

kan samtidigt kopplas samman med Guyll et al. (2012) där författarna nämner att 

det inte bara får handla om kostnaden av ett program. Huvudfokus måste ligga på att 

se ifall utfallet är positivt, vilket också kan härledas till länsstyrelsen citat:  

“[...] Man måste säkerställa det förebyggande arbetet mycket, mycket bredare än 

med drogtester [...]” samt “[...] ibland tror jag inte att resurser i nödvändigtvis 

pengar utan jag tänker att det handlar om att systematisera, att jobba med 

förebyggande [...]”.  

För att utfallet ska bli positivt går det att knyta an till Ogden (2006) som talar om 

vikten av att behålla ursprungsprogrammet så intakt som möjligt för att uppnå 

utsatta mål. Finns inte de grundläggande förutsättningarna för ett program, en 

modell eller en strategi så kan inte ett positivt resultat säkerställas. Vidare talar 

Deogan et al. (2015) om att det finns en kostnadseffektiv och samhällsekonomisk 

vinning i att använda preventiva program och strategier som ANDT.  

 

5.1.3 Uppföljning  

Uppföljning är ett tema som flera aktörer i det empiriska materialet nämnt. Det är av 

intresse i studien då det agerar kontrollinstrument för att granska hur ANDT-arbetet 
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utförs. Socialtjänsten talar om det i relation till huruvida kommunen tar sig an 

ANDT-strategin och möjliggör arbetet med strategin: 

“Det måste finnas drivet det måste finnas en organisation där det liksom finns 

politiker som efterfrågar uppföljning, vad har ni gjort nu har ni vi har lagt den här 

strategin [...] ”.  

Polisen talar om en annan typ av uppföljning, den riktad mot aktörerna polisen 

kommer i kontakt med: “[...] inom polisen finns det ingen uppföljning. Vi uppdagar 

ett brott sen kör vi en utredning och när utredningen är klar så släpper vi det.”.  

Utöver polisen är det flera aktörer som påtalar en brist på uppföljning. 

Socialtjänsten nämner att det, det finns uppföljning på nationell nivå genom 

exempelvis indikatorlabbet. Dock påtalar socialtjänsten att det är på regional och 

lokal nivå som uppföljning måste ske och därför behövs det en tjänst eller funktion 

för det, något som saknas. Vidare nämner socialtjänsten att uppföljning och 

återkoppling inte bara ska ske med yrkesverksamma och beslutsfattare utan det 

måste även ske mot dem som svarar på exempelvis enkäter: “Ja, så går man ut och 

frågar en jädra massa ungar, i princip alla sitter där och skriver, sen återkopplar man 

inte till ungarna och vad är vitsen då? Då har vi en massa information som vi inte 

använder.” 

Uppföljning kan även ses utifrån skolan. Som en del av skolans arbete har 

skolsköterskorna hälsosamtal med alla elever i årskurs 1. I dessa samtal är ANDT 

integrerat vilket belyses i följande citat:  

“[...] där är ett helt stycke om ANDT. [...] märker man att de har en liberal 

inställning till det så kallar man tillbaka dem för att fortsätta diskutera runt det. 

Svarar dem att de har provat då är vi ju såklart skyldiga att vidta vissa åtgärder.”  

 

5.1.4 Analys - Uppföljning 

Uppföljningen är, som resultatet beskriver, en del i skolans ANDT-arbete. I detta 

fall handlar det om hälsosamtal. Samtalen kan belysa ifall vissa aktörer har en syn 

på narkotika som inte är önskvärd utifrån rådande värderingssystem. Det skolan gör 

i dessa fall är att de kallar tillbaka dessa aktörer för uppföljning vilket även går i 

linje med Roumeliotis (2016) beskrivning av synen på preventionsarbete. I detta fall 

blir det preventiva arbetet individfokuserat. AGIL-schemats (Boglind 2015) 

mönsterbevarande steg kan relateras till denna insats. Skolans roll är att införliva de 

mål och värderingar som är etablerade av regeringen. Ifall aktörer inom 

omgivningen visar tecken på en icke önskvärd inställning blir det skolans roll att 

ändra på denna. Denna intervention går även att relatera till ANDT-skrivelsens 

(skr.2015/16:86) förslag till insatser där det lyfts fram att skolan ska agera 

hälsofrämjande.  

Systemteorin av Luhmann (Ritzer 2010) lyfter differentiering som en del i systemet 

samt subsystemens uppbyggnad. Ritzer (2010) nämner differentiering som ett sätt 

för systemet att förhålla sig till sin omgivning. Det är även differentieringen som 
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förklarar systemets förmåga att anpassa sig till sin omgivning genom att tydliggöra 

skillnader mellan det egna systemet och dess omgivning. Skolans uppföljning av 

aktörer inom omgivningen som inte har anammat det övergripande 

värderingssystemet/ANDT-systemet visar således på en differentieringsprocess i 

linje med Luhmanns systemteori där subsystemet försöker anpassa sig till den 

omgivningen.  

Socialtjänstens yttrande av att det finns uppföljning på nationell nivå men inte på 

lokal nivå kan styrkas av rapporten Rapport över utvecklingen i förhållande till 

ANDT-strategins mål (2018) av folkhälsomyndigheten. Denna rapport visar, utifrån 

aktuella data, att målet med ett minskat narkotikabruk inte har haft ett positivt utfall. 

Ytterligare en rapport av folkhälsomyndigheten (2019b), Den svenska 

narkotikasituationen 2019, styrker socialtjänstens yttrande genom att påtala att 

endast ca hälften av Sveriges kommuner genomför uppföljning av ANDT-arbetet på 

lokal nivå.   

 

5.2 Hur verkställs det narkotikaförebyggande arbetet inom ANDT 

riktat mot en gymnasieskola i södra Sverige?  

Implementering och lagstiftning är två teman som framkommit under 

arbetsprocessen av studien. Flera aktörer har påtalat både implementering och 

lagstiftning som områden som påverkar ANDT-strategins införlivande och arbetet 

med den. Båda teman är direkt kopplade till den andra frågeställningen och är därpå 

av hög relevans.     

 

5.2.1 Implementering 

Flera aktörer påtalar att implementeringen av ANDT-strategin i berörda 

organisationer inte varit självklar. Bilden av detta utgörs av att strategin och dess 

material inte anammats i utbildningen. Länsstyrelsen uttrycker bland annat ANDT-

undervisningen som en grundläggande rättighet:  

“Men att undervisningen, det står ju i skollagen att man ska ha en ANDT-

undervisning och det är inte riktat till ett specifikt ämne utan det ska finnas i alla 

ämnena, det är ju en grundläggande rättighet för barnen att få den utbildningen.”.  

Skolan å sin sida anser sig inte ha haft utbildningsmaterial till sin användning: 

“Exakt, jag har haft mejlkontakt med henne [länssamordnare] om just 

utbildningsmaterial och jag har fått en länk, jag har inte hunnit och se den än för jag 

fick den i måndags [...] för där ska det finnas utbildningsmaterial [...] vi kommer till 

och försöka snickra ihop någonting som vi ska ut till eleverna och våra program då 

och informera.”.  

Slutligen talar Länsstyrelsen om att ANDT-undervisning inte ska vara en 

diskuterbar fråga: “Så tycker jag att det är liksom, det är inte en tyckandefråga utan 

det är en uppdragsfråga och gör man inte det då tycker jag nästan att det är 

arbetsvägran och det är rektorn som måste följa upp det.”. Länsstyrelsen ser ANDT-
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undervisning som en självklarhet inom skolan, den ska dessutom finnas med i alla 

ämnen. Samtidigt har skolan inte något utbildningsmaterial att arbeta med utifrån de 

citat som nämnts ovan.  

På frågan hur det förebyggande arbetet utförs av skolan nämns elevhälsosamtal 

vilket elevhälsoteamet utför med alla elever som påbörjar årskurs 1 på gymnasiet. 

En del av dessa samtal är tillägnade ANDT och elevens syn på narkotika.  

“Märker man att de har en liberal inställning till det så kallar man tillbaka dem för 

att fortsätta diskutera runt det. Svarar de att de har provat så är vi ju såklart skyldiga 

att vidta vissa åtgärder [...].”  

Vidare nämner skolan att de försöker motivera eleven till att ta emot hjälp ifall det 

behövs genom att ha motiverande samtal (MI-samtal). Skolan nämner också att de 

tidigare har varit ute i klasserna och informerat om framförallt cannabis men att de 

saknar resultat från det.  
 

5.2.2 Analys - Implementering 

Länsstyrelsen påtalar att ANDT ska vara en del av undervisningen i skolan, däremot 

har strategin och dess arbetssätt inte implementerats på ett sådant sätt. Ett skäl till 

det kan ligga i det MacDonald & Green (2001) nämner som grundfaktorer i 

implementeringsprocessen. En av dessa faktorer är hur en modell eller ett arbetssätt 

“säljs in”. Om inte metoden, eller strategin i studiens fall, säljs in finns risk för att 

skolmiljön inte genuint anammar strategin och tillämpar den i undervisningen. 

Vidare kan antagandet göras att skolan inte har relevant utbildningsmaterial eller 

metoder att använda till följd av att skolan inte genuint tagit till sig strategin så som 

den presenterats, eller i detta fall inte presenterats. Att skolan inte tagit till sig 

strategin kan i sin tur signalera att ansvariga för att sälja in strategin inte har 

åstadkommit det. Därpå kan Parsons AGIL-schema agera verktyg för att analysera 

vart i strukturen det stannar.  

Att folkhälsomyndigheten och skolverket inte har fullföljt sitt uppdrag i att införliva 

ANDT-strategin i utbildningen är ett möjligt antagande eftersom skolan inte blivit 

tilldelade material, vilket representerar punkt två i AGIL-schemat. Det i sin tur leder 

till att sammanhållningen av systemen inom ANDT lösgörs då det inte finns 

hållfasta riktlinjer som står för punkt tre. Därav brister ANDT-strategins 

implementering i stegen som föregår att strategins värderingsgrund ska bevaras och 

återskapas genom aktörer i skolan. Således kan skolans brist på utbildningsmaterial 

härledas till att materialet inte blivit presenterat. Med bakgrund i Luhmanns 

systemteori kan skolans handfallenhet möjligen förklaras genom att skolan som 

system endast kan verka utifrån sig själv för att möta förändringar i omgivningen. 

Skolan är ett subsystem i ANDT-strategin som värderingssystem, skolans roll är att 

möta och kunna anpassa sig till omgivningen. Om skolan som subsystem misslyckas 

i att möta förändringar i omgivningen till följd av att strategin inte anammats, 

riskerar värderingssystemet att kollapsa. ANDT-strategins mål och intentioner 

införlivas då inte.  
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5.2.3 Lagstiftning 

Under kodningen av det empiriska materialet uppdagades det att flera aktörer 

nämner den rådande lagstiftningen som ett hinder för att det narkotikaförebyggande 

arbetet ska fungera. Gällande lagstiftningen är den rådande sekretessen och 

tystnadsplikten något som flera av aktörerna tar upp under intervjuerna. Skolans 

aktörer uttryckte det följande:  

“Sen är det en problematik som man ofta upplever [...] att vi har våra olika lagar att 

förhålla oss till och våra tystnadsplikter. Jätteviktigt absolut men ibland kan det 

faktiskt stjälpa lite.”  

Inom skolan pågår arbetet med att ta fram en drogpolicy gällande drogtestning av 

skolelever (se rubrik; resurser och policy). I detta arbete framkommer det även 

svårigheter utifrån både samverkan (se rubrik; samverkan) samt rådande 

lagstiftning. Skolans aktörer betonar att “[...] en problematik där vi handlar i olika, 

kommunalt, landsting, alltså det har varit jättejobbigt och svårjobbat att jobba 

tillsammans där och få ett drogtestningstillstånd.”    

På frågan angående vad som saknas gällande ANDT-arbetet svarade polisen 

följande: “Sekretessen är ett stort problem för oss [...] socialen sitter på kunskap 

som de får reda på som inte vi får reda som skulle vara en nytta för att vi ska kunna 

arbeta effektivare emot det.”  

Vidare nämner polisen att denna diskussion även kommer upp under arbetsgrupper 

som involverar både polis, skola och socialtjänst, något som belyses närmare i 

samverkansavsnittet. Polisen går sedan in på att lagen skulle behöva ändras utifrån 

socialförvaltningens sekretessregler:  

“Det bästa hade varit att lagen ändrades så att socialförvaltningen själva fick välja 

hur de vill göra när de ser utifrån barnens bästa.”.  

Det polisen syftar till i detta fall är att socialförvaltningen skulle behöva ett avtal 

som tillät att de fick lov att bryta sekretessen för att kunna kontakta andra 

myndigheter för att på så sätt kunna hjälpa en viss ungdom. Detta menar polisen att 

många vårdnadshavare är positiva till. Som det ser ut idag behövs vårdnadshavarens 

underskrift. Dock finns problemet där vårdnadshavaren inte går med på att 

sekretessen bryts. I det fallet kan socialtjänsten inte samarbeta eller prata med andra 

myndigheter och på så sätt kan arbetet bli lidande. 

 

5.2.4 Analys - Lagstiftning 

Som ovan nämnt är sekretessen ett återkommande problem enligt flera aktörer. 

Socialtjänsten har som uppgift att bland annat förebygga missbruk bland unga (SoL 

5 kap. 1§ p.4). Det i sin tur går i linje med ANDT-strategins mål (skr.2015/16:86). I 

denna studie är, som tidigare nämnt, ANDT-strategin det övergripande 

värderingssystemet där bland annat socialtjänsten, skolan och polisen ingår som 

respektive subsystem. Begreppet autopoiesis från Luhmanns teori (Ritzer 2010) 

framhåller förmågan av systemet att organisera den inre strukturen som en viktig del 
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för systemets överlevnad. Även AGIL-schemat (Boglind 2012) framhåller förmågan 

av de olika subsystemen att samverka som en avgörande faktor (se figur 1). Att de 

olika aktörerna tar upp sekretessen som ett problem i förhållande till samverkan och 

förebyggande arbete kan ses som att de brister både systemteoretiskt men även på 

ett strukturellt plan.      
 

5.3 På vilket sätt samverkar skolan med andra myndigheter i relation 

till det narkotikaförebyggande arbetet inom ANDT i en kommun i 

södra Sverige? 

Kommunikation, samverkan, och information är de tre teman som syftar till att 

besvara den sista frågeställningen. Samtliga aktörer har påtalat att kommunikation 

och samverkan är nödvändigt för att ha ett gemensamt preventionsarbete. Resultaten 

med sammanhängande analys som presenteras nedan.  

 

5.3.1 Kommunikation 

Efter transkriberingen av det insamlade materialet har temat kommunikation 

uppdagats genom att flera aktörer benämnt samma eller liknande svårigheter och 

fördelar. Det kan i den här studien betraktas lite olika, dels är det kommunikation 

som till synes inte går ut till olika aktörer dels är det kommunikation som inte 

verkar finnas mellan olika aktörer och system. För att belysa dessa skillnader 

presenteras citat utifrån det empiriska materialet. Bristen på kommunikation för hur 

arbetet ska se ut belyses tydligt genom citat från Socialtjänsten: 

”Skolverket och folkhälsomyndigheten som är de två aktörerna som så, har inte 

klarat dra i det. Det har, samarbetet där har fungerat så, så dåligt.” och fortsätter:  

” […] det hade ju kunnat vara en förutsättning alltså om dom två statliga 

myndigheter som äger frågan [...] måste ju tillsammans kunna gå ut och säga att det 

här är ett bra tillvägagångssätt […] inget av det finns.”. 

Till följd av socialtjänstens uttalade brist i kommunikation blir skolans uppfattning 

om ANDT-strategin och information gällande den av intresse. När skolan tillfrågas 

om någon varit i kontakt med dem i samband med att ANDT-strategin 2016–2020 

lanserades svarar aktörerna följande: 

”Nej, inget jag känner igen.” och ”Men just den kontakten att någon kommer och 

beskriver för oss eller så det är det inte. Utan det ligger lite till en själv att hålla sig 

uppdaterad och ta reda på det, gör det.” Slutligen anser polisen att kommunikationen 

med socialtjänst är bristfällig:  

” […] man kan inte samverka med socialen och då blir man inte intresserad av att 

prata med dem för sekretessen gör att de bara sitter där. […] man får liksom ingen 

dialog utan det blir en monolog.”  
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Kommunikation går att ses på olika sätt utifrån det empiriska materialet. Att det 

saknas en funktion i form av tjänst för att förmedla information mellan de olika 

subsystemen och aktörerna är en återkommande problematik som lyfts. 

Länsstyrelsen uttrycker följande: 

” […] det saknas kommunala samordnare i de flesta kommunerna i ”län”. Det är ju 

annars den kommunala samordnaren som är sammanhållande för hela kommunen 

som ska vara ett stöd till kommunerna som är den kontaktpersonen jag har […]”. 

Vidare beskriver länsstyrelsen problematiken i att få kontakt med olika berörda 

aktörer:  

” […] om det är så att jag bjuder in till ett intimt möte för skolledare som gäller 

narkotika eller ANDT så, så skickar dom elevhälsan.” och fortsätter ” […] då 

behöver vi någon arena där vi kan prata med skolledningen om det här men vi når 

dem inte.”. Antagandet om att kommunikation stannar vid regional nivå är 

intressant utifrån länsstyrelsens andra uttalanden kopplat till lokalt samarbete: 

”Vi är utanför och kommer inte in i stödstrukturen, när dom har sina möten med 

lokala nämnder eller med ja, politiken på det sättet. Så upplever jag att vi inte är så 

välkomna där utan de sköter sitt.”.  

Att möjligheten för kommunikation mellan regional och kommunal nivå begränsas 

ger ytterligare stöd för att information och kunskap om ANDT-strategin inte når de 

aktörer som ska verkställa arbetet. Med citaten ovan i beaktande går det att urskilja 

hinder i kommunikation mellan systemen som berör ANDT-strategin. Resultatet av 

det blir i slutändan att aktörer inte får den information som det preventiva arbetet är 

utsatt att tilldela.  
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Figur 3 beskriver hur kommunikationen mellan de olika subsystemen inom värderingssystemet ser ut 

med utgångspunkt i det empiriska materialet. De streckade linjerna indikerar att kommunikationen är 

sporadisk eller inte besvaras. 

 

5.3.2 Analys - Kommunikation 

Utifrån socialtjänstens förstnämnda citat kan ett antagande göras att skolverket och 

folkhälsomyndigheten å ena sidan inte lyckas behandla frågan om ANDT-strategin 

och dess implementering. Å andra sidan belyser det hur de två aktörerna inte 

kommunicerar med varandra trots att de är bärande i frågan. I relation till AGIL-

schemat (se figur 2) innebär det att den måluppfyllande funktionen i ANDT-arbetet 

fallerar. Därigenom kan antagandet att värderingssystemet inte kommunicerar med 

subsystemen göras och målen införlivas därför inte. 

Med utgångspunkt i socialtjänstens citat kan en möjlig förklaring till skolans brist på 

information gällande hur de ska arbeta med ANDT-strategin, ligga i att 

huvudaktörerna kring strategin inte har en fungerande kommunikation sinsemellan. 

Vidare går det att relatera till begreppet autopoiesis inom Luhmanns systemteori 

(Ritzer 2010). Skolans saknad av information kan antas bidra till en minskad 

förmåga att möta omgivningen och därigenom inte längre fyller sin funktion i 

förhållande till värderingssystemet. Under tid kan det innebära att systemet inte 

längre kan förhålla sig till omgivningen och därför kollapsa.  

Utifrån polisens citat gällande kommunikationen med socialtjänsten, eller brist på 

kommunikation, går det på nytt att relatera till AGIL-schemats tredje punkt, där 

värderingssystemets processer kan anses stanna. Följden blir att den 

mönsterbevarande funktionen i värderingssystemet, dvs skola, inte blir aktuell då 

processen stannar i tidigare skede. Det innebär sedermera att värderingssystemet 

Länsstyrelse 

Socialtjänst 

Skola Polis 
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inte kan uppfylla sin funktion. Vidare förs analys rörande kommunikationen 

beträffande region och kommun.  

Länsstyrelsen påtalar att det saknas en kommunal samordnare för ANDT-strategin, 

vilket kan skapa en förståelse för att kommunikationen kring ANDT brister på sina 

håll. Länsstyrelsens citat påvisar att tjänsten eller funktionen som ska ha kontakt 

med de kommunala aktörerna och knyta an till länsstyrelsen saknas, vilket 

möjliggör antagandet att kommunikationen stannar vid regional nivå och inte når de 

lokala aktörerna. Det går sedermera förankra till AGIL-schemat (se figur 2) där den 

tredje punkten syfta till sammanhållningen mellan aktörer. Utifrån antagandet 

saknas därav sammanhållningen och strukturen för värderingssystemet brister. 

Kommunikation mellan aktörerna är därför av stor vikt för att systemet ska ha 

möjlighet att uppfyllas.  

Vidare beskriver länsstyrelsen dess vilja till en mer öppen dialog kring ANDT-

strategin med skolledningen, där antagandet är att ledningen måste anamma 

strategin för att medarbetarna ska arbeta med frågan med strategin som 

utgångspunkt. Att ta till sig en metod är enligt MacDonald & Green (2001) av stor 

vikt för att metoden ska uppnå dess utsatta resultat.  

Ytterligare förståelse för att kommunikationen stannar uppstår vid länsstyrelsens 

yttrande av lokalt samarbete. Även i det fall länsstyrelsen försöker kommunicera till 

den lokala nivån och dess aktörer får de inte möjligheten att göra det. Återigen går 

det att relatera till AGIL-schemat (se figur 2) där subsystemen är i behov av 

kopplingar till varandra (se figur 3). 
 

5.3.3 Samverkan 

Samverkan mellan aktörer inom ANDT-arbetet är ännu ett tema som belysts under 

arbetet med empirin. Samverkan som presenteras här riktas främst till skola och 

polis medan liknande frågor i form av kommunikation tas upp under en egen rubrik 

(se rubrik; kommunikation). Till att börja med belyses polisens önskan om en 

förbättrad samverkan med socialtjänsten:  

“[...] som jag fortfarande saknar det är en bättre samordning mellan social och polis 

[...] dels skulle jag vilja ha socialarbetare på fältet [...] som kommunen har dragit in, 

som var jättebra samarbetspartner på gatan [...] “. 

Polisen utvecklar sedan också en saknad av samordnande tjänst som även berör 

sekretessregler (se rubrik; lagstiftning): “Sedan så skulle man också vilja haft en 

samordnare, en social då, som var placerad på socialförvaltningen utifrån 

sekretesslagarna. [...] de ska ha en samordnande person här som är med på förhör 

och bevakar liksom socialens och kommunens intresse i större utsträckning.”.  

Polisen fortsätter “[...] man kan inte samverka med socialen och då blir man inte 

intresserad av att prata med dem för sekretessen gör att de bara sitter där.” Skola och 

polis påtalar inte svårigheter att kommunicera sinsemellan så som nämnts ovan utan 

är positiva till hur det ser ut. Polisen säger:  
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“Jag upplever inte att polis och skola har något problem att samverka.” och skolan 

ger en överensstämmande bild: “Polisen [...] det är bara ett telefonsamtal bort. Så 

där har vi ju väldigt tätt samarbete med dem i alla ärenden.”.  

Skolan påtalar, till skillnad från polisen, en god samverkan med socialtjänsten i 

form av akut- och utredningsenheten: “Vi har [...] bra samarbete med akut- och 

utredningsenheten när vi behöver hjälp med provtagning.”.  

Det finns alltså flera typer av samverkan bland aktörerna inom ANDT-arbetet även 

om det finns skillnader i hur samverkan fungerar mellan dem. 

  

5.3.4 Analys - Samverkan 

För att analysera samverkan som tema appliceras systemteorin där differentiering 

blir av speciellt intresse i frågan om samverkan. Subsystemens möjlighet till 

relation, kommunikation och samverkan mellan varandra är av stor vikt för att 

kunna hantera förändringar i omgivningen. Att subsystemen har svårigheter att 

samverka som beskrivits ovan kan därav leda till försämrad förmåga i att möta 

omgivningen, i studiens fall aktörer som brukar narkotika. Vidare kan ett antagande 

göras att till följd av bristande samverkan så lyckas inte systemet bemöta 

omgivningen i den utsträckningen som är utsatt, därav fyller inte systemet sin 

funktion. Trots att två subsystem i studiens fall, skola och polis, påpekar sig ha en 

god samverkan kan det antas vara otillräckligt för att möta omgivningen då samtliga 

subsystem inte har god koppling sinsemellan. Utifrån AGIL-schemat är koppling 

mellan subsystemen nödvändigt för att kunna införliva värderingssystemets mål och 

syfte. Skola och socialtjänst har god samverkan vid provtagningar men därutöver 

saknas en uttalad kontakt. Samtliga subsystem bör enligt systemteorin ha en god 

samverkan för att arrangera dess strukturer för att möta omgivningen. Parsons 

AGIL-schema kan användas för att belysa var i strukturen det brister. Punkt tre (se 

figur 2) i schemat innebär att alla subsystem måste ha en sammanhållning för att 

införliva värderingssystemet. Att samverkan mellan dessa subsystem brister ger en 

vidare förklaring till att ANDT-strategin inte appliceras. Slutligen tar skrivelsen för 

strategin upp samverkan som ett behov för att uppnå de mål som önskas uppnås 

(skr. 2015/16:86). 

 

5.3.5 Information 

Temat information är återkommande i det empiriska materialet. Information anses 

här vara förmedlandet av ANDT-kunskaper till olika aktörer inom området men 

också tillfällen där information inte når aktörer eller subsystem. Länsstyrelsen pratar 

om deras informerande roll i ANDT-arbetet: 

“[...] vårt uppdrag är att bland annat att ha nätverk och skapa arenor för möte inom 

de här frågorna.”. Tillika Länsstyrelsen så talar Socialtjänsten om deras roll i 

informationsspridning: 
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“Sen har vi ett informationsuppdrag och i det ligger det ju att hjälpa andra 

verksamheter att upptäcka och göra orosanmälningar [...]. Socialtjänsten beskriver 

tillvägagångssätt för att sprida information till aktörerna:  

“[...] storföreläsningar för föräldrarna och även för personal och så då. I övrigt 

tycker jag, vi gör lite föräldrainsatser [...]”. Polisen talar både om deras roll i 

informationsspridning men också om en saknad gällande information:  

“Sedan så brukar jag också vara ute på skolor med deras elevhälsoteam och sådana 

saker och försöka utbilda dem lite grann gällande narkotika [...]” och förklarar 

vidare “Det finns ju ingen tjänst som just är kanske ute och informerar skolor och 

har kontakt med ungdomar [...]” samt “[...] vi poliser missar mycket information, 

som socialförvaltningen skulle kunnat haft nytta av också och sådana saker.”.  

Utifrån nämnda citat är information ett tema av relevans, dels genom att skapa en 

bild för hur information om ANDT-arbetet sprids till och bland aktörer samt 

subsystem, dels för att belysa förhållanden där information kan tänkas saknas.  

 

Föräldrastöd som informationsspridning 

Socialtjänsten förklarar föräldrastödet som en stor bit av deras informationsarbete. 

Föräldrastödet innebär att socialtjänsten går in och stöttar föräldrar som aktör i det 

förebyggande ANDT-arbetet, nedan presenteras några citat för att utveckla denna 

bild:  

“Som tillhör socialförvaltningen men som har i uppdrag att framförallt att jobba 

med föräldrastöd det är liksom, som den stora biten men inom föräldrastöd så ligger 

ju givet också bitar inom ANDT.” och fortsätter “[...] allt från kurser till liksom 

föreläsningar till information i andra former så.”. Socialtjänsten utvecklar vidare: 

“Och när vi har våra föräldrakurser så speciellt när vi jobbar med tonårsföräldrar så 

ger vi ju dom en del ANDT-kunskap [...]. Det är klart att det ger vi dom men det är 

ändå en väldigt liten del så.”. Socialtjänsten riktar genom föräldrastödet mycket av 

sin information till föräldrarna som aktör inom ANDT-arbetet. Länsstyrelsen 

fortsätter på liknande spår:  

“I dom fall inte föräldrarna funkar så är det fortfarande kommunen som har det 

yttersta ansvaret att stötta föräldrarna [...].”.  

 

5.3.6 Analys - Information 

Flera subsystem har i uppdrag att informera om ANDT-strategin som arbetsmetod, 

informationen ämnar gå ut till aktörer för att påverka omgivningen. Metoder för 

spridning av information angående ANDT är liknande i subsystemen där de främst 

riktar sig mot en aktör. Den vanligaste metoden som påtalas är föreläsningar. 

Polisen som subsystem påtalar däremot en saknad av tjänst med avsikt att informera 

samtliga subsystem om ANDT-arbetet och dess riktlinjer. Likt temat samverkan (se 
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rubrik; samverkan) finns svårigheter i att nå fram med information dels mellan 

system och aktör dels mellan subsystemen. Luhmanns (Ritzer 2010) begrepp 

differentiering går sedermera att applicera på svårigheterna i informationsspridning. 

Eftersom omgivningen mellan subsystemen, i detta fall information, inte kopplas 

mellan subsystemen så förblir informationen intern. Eftersom informationen inte 

sprids minskar det subsystemens förmåga att möta omgivningen. Till följd av det 

brister även en del av subsystemens funktion, att kunna möta omgivningen på 

önskat sätt utifrån ANDT-strategin. Därav går det återigen se bristande struktur i 

punkt tre av Parsons AGIL-schema (se figur 2) då samtliga subsystem inte har en 

sammanhållning. Däremot kan bristen av sammanhållning i detta fall härledas till 

saknad av tjänst dedikerad till informationsspridning. 

 

6 Slutsats 

Utifrån den presenterade empirin analysen har hanterat går det att dra vissa 

slutsatser. Genom analysen sammanvävs flera av de teman som presenterades under 

resultatkapitlet. I denna del presenteras slutsatserna som dragits av studien utifrån de 

sammanhängande teman under två skilda rubriker; verkställande och samverkan 

samt resurser och policy. Att åtskilja rubrikerna görs till följd av att olika teman har 

återkommit i en högre grad i kontexten av ett annat, exempelvis har både 

kommunikation och samverkan i stor utsträckning varit sammanhängande i studien. 

 

6.1 Verkställande och samverkan 

För att den narkotikaförebyggande aspekten av ANDT-strategin ska kunna 

anammas och implementeras i skolmiljö så krävs det att samtliga inblandade 

subsystem kommunicerar och samverkar. I studiens fall saknas kommunikationen 

och samverkan vilket kan antas bidra till att strategin inte implementeras. 

Informationen om ANDT-strategin och hur den ska behandlas sprids genom 

kommunikation, en brist av kommunikation bidrar sedermera till minskad 

information och därigenom minskad möjlighet att möta omgivningen på önskat sätt. 

Saknad av tjänst eller funktion för samordning och spridning av information är 

centralt i studiens analys. En sådan tjänst eller funktion kan ses som nödvändig för 

att samtliga subsystem ska kommunicera och samverka. Till följd av att varken en 

sådan tjänst eller funktion finns, inom studiens ramar, begränsas 

informationsspridningen av hur arbetet med ANDT-strategin ska se ut. I relation till 

studiens frågeställning går det att dra slutsatserna att det narkotikaförebyggande 

ANDT-arbetet inte verkställs i större utsträckning utifrån det urval som gjorts. 

Rådande samverkan mellan skola och andra myndigheter ses också som bristande 

då den samverkan som finns inte har en direkt koppling till strategins mål.  

I förhållande till samverkan blir sekretess av centralt intresse. Till följd av att 

samtliga subsystem har olika lagstiftningar samt sekretessregler att förhålla sig till 

begränsar det möjligheten till både kommunikation och samverkan. Det går 

sedermera i linje med studiens teoretiska ansats där både AGIL-schemat och 
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systemteorin framhåller samordning och kommunikation som viktiga 

komponenter.    

 

6.2 Resurser och policy 

Resurser och policy var två teman som presenterades och analyserades under denna 

studie. Vad empirin visar är att flera aktörer uttrycker liknande önskningar inom 

dessa områden. Fältare var en saknad resurs av alla aktörer. Fältarnas roll var, 

utifrån systemteorin, att agera som en länk mellan subsystemen och omgivning. 

Eftersom fältarna kommunicerade med aktörerna inom omgivningen och sedan 

rapporterade till subsystemen hade de en betydande roll för systemets 

sammanhållning. Vidare gavs resurser till att skapa en ny drogpolicy i förhållande 

till drogtestning. Detta är dock inte i direkt relation till ANDT-målen och kan 

således inte ses som en förebyggande åtgärd. Flera aktörer uttryckte även en brist på 

uppföljning. Detta gjordes på nationell nivå4 men saknades i vidare utsträckning på 

lokal nivå. Vad det i sin tur skapade var en oförmåga att se resultat av aktuella 

insatser. Det ska dock nämnas att skolan som fältstudien utgick från hade 

elevhälsosamtal där uppföljning sattes in på de aktörer som visade en negativ 

utveckling i förhållande till värderingssystemet. Det kan således ses som att 

uppföljning sker på en mindre skala inom ett subsystem.       

 

7 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur resurser prioriteras samt granska i 

vilken utsträckning målen uppfylls i förhållande till ANDT-strategin.  

Trots att studien gjorts på liten skala är ambitionen att belysa svårigheter och hinder 

i strukturer och system som knyter an till ANDT-strategin. Målet är att studien på så 

sätt kan påverka hur det narkotikaförebyggande ANDT-arbetet planeras och 

genomförs i framtiden. Det leder till att vidare forskning på området kan innefatta 

liknande studier på större skala för att skapa en uppfattning om hur strategin 

fungerar i sin helhet.  

Den första frågeställningen sökte svar på hur resurser prioriteras gällande det 

narkotikaförebyggande arbetet. Länsstyrelsen framförde att ANDT-arbetet idag 

involverar fler områden än tidigare men att budgeten har varit relativt oförändrad 

vilket gör att mer arbete ska utföras för samma peng. Länsstyrelsen lyfter även 

arbetets komplexitet och uttrycker en önskan om vidare systematisering av 

arbetet.  Vidare framkom det att flera aktörer nämnde fältare som en saknad resurs 

då dessa kan ses som länken mellan subsystemen och omgivningen. Systemteorin 

enligt Luhmaan framhåller anpassning till omgivningen som en viktig del därav kan 

det tolkas som att avsaknad av fältare rubbar den förmågan. Ytterligare en aspekt 

som flera aktörer nämnde var uppföljning, närmare bestämt nämndes det att 

 

4 Folkhälsomyndigheten (2018) 
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uppföljning visserligen utfördes på en nationell nivå men saknades vidare på en 

lokal nivå. Studien identifierade dock skolans arbete med elevhälsosamtal som en 

del av uppföljningsarbetet eftersom uppföljande samtal hölls med de aktörer i 

omgivningen som hade en icke önskvärd syn på narkotika utifrån rådande 

värderingssystem. Skolan upprätthöll således den mönsterbevarande delen av 

AGIL-schemat.   

Den andra frågeställningen studien sökte svar på handlade om verkställandet av det 

narkotikaförebyggande arbetet. Resultatet visade på att ANDT-strategin inte 

anammats till fullo av skolan. Det kan härledas till att strategin tillika arbetsmaterial 

inte presenterats till skolan. AGIL-schemat som analysverktyg kan då visa att det 

finns brister i de olika leden vilket i sin tur förhindrar att ANDT som 

värderingssystem inte når ut till alla subsystem, däribland skolan. Studien belyser 

även sekretessen som ett hinder i kommunikation och samverkan. Enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänsten “[...] aktivt arbeta för att förebygga 

och motverka missbruk bland barn och unga [...]” (SoL 5 kap. 1 § p. 4). Svårigheten 

i studien blir att socialtjänsten å ena sidan ska arbeta förebyggande, å andra sidan 

finns sekretessregler att förhålla sig till. Eftersom narkotikaförebyggande sker inom 

flera subsystem kan sekretessen således bli ett hinder för ett samordnat arbete. 

Däremot kan denna studie inte hävda om eller hur ändringar i sekretessregler bör 

göras. 

Den tredje och sista frågeställningen för studien fokuserade på samverkan mellan 

skolan och andra myndigheter. Vad som framkom i resultatet var tre teman 

kopplade till frågeställningen: kommunikation, samverkan och information. Vad 

resultatet visade var en bristfällig samverkan mellan olika subsystem som arbetar 

med ANDT som värderingssystem. Visserligen framkom det att polis och skola 

hade ett gott samarbete men att socialtjänstens sekretess skapade hinder i både 

samverkan och informationsflödet. Även länsstyrelsen uttryckte en brist i 

kommunikation och samverkan med bland annat skolledningen. Utifrån studiens 

teoretiska ramverk kunde dessa brister kopplas till både systemteorin samt AGIL-

schemat. Den tredje punkten i AGIL-schemat (se figur 2) framhåller samverkan som 

avgörande för värderingsystemets spridning och implementering. Att samverkan 

och kommunikationen brister kan därav knytas an till att skolan, samt andra 

subsystem, inte får tillgång till relevant information för att ANDT som 

värderingssystem ska kunna införlivas. Subsystemen ska sedan möta omgivningen, 

med bristfällig kommunikation och samverkan sinsemellan, vilket riskerar att på 

lång sikt få systemet att kollapsa. Studien har, inom dess ramar, visat att det 

narkotikaförebyggande ANDT-arbetet försvåras på grund av strukturella hinder 

inom värderingssystemet och dess subsystem. Således kan det tyda på att 

intentionerna med strategin inte uppnås till fullo på grund av de strukturella hinder 

inom systemen som belysts. Avslutningsvis vill författarna poängtera att syftet med 

studien inte har varit att kritisera de verksamma inom systemen och det arbetet som 

utförs, utan att fokusera på i vilken mån systemen och dess strukturer möjliggör 

deras arbete.  

I slutskedet av studien publicerade Skolverket material för att stödja skolpersonal i 

frågor som rör narkotika. Studien beaktar inte materialet dels då det publicerades 

sent i studiens gång, dels då resultat av materialet kan tänkas saknas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär 

1.     Vad heter du? 

2.     Vad är din yrkestitel? 

3.     Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

4.     På vilket sätt är du involverad i ANDT-arbetet? 

5.     Hur länge har du arbetat med ANDT? 

6.     Vilka resurser tillges ANDT? 

-        hur prioriteras det i förhållande till andra arbetsområden? 

-        hur prioriteras det narkotikaförebyggande arbetet inom ANDT? 

7.     Hur arbetar ni förebyggande gällande narkotikaanvändning utifrån ANDT-

målen? 

-        hur går det? 

8.     Anser du att insatserna gällande ANDT är relevanta kopplade till målen? 

9.     Samverkar ni med andra myndigheter/samhällsorgan? 

-        Vilka? 

-        Hur? 

10.  Finns det något du anser saknas inom ANDT-arbetet? 

11.  Hur uppfattar du elevernas mottaglighet av ANDT, kopplat till 

narkotikaförebyggande? 

  

 

 

[1] ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (skr. 2015/16:86 s. 1). 
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Bilaga 2 Medgivandeblankett  

 

Skriftligt informerat samtycke 

  

Härmed ger jag samtycke till att medverka i en kandidatuppsats som handlar om det 

förebyggande ANDT-arbetet inom skolmiljö gällande narkotika. Läs igenom och ge 

ditt samtycke genom att skriva under med din namnteckning längst ner på sidan. 

Medgivande: 

·     Jag har tagit del av informationen kring uppsatsen syfte. 

·     Jag deltar i denna studie frivilligt. 

·     Jag är medveten om att jag när som helst under intervjuns gång kan 

avbryta mitt medverkande utan att ange skäl. 

·     Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än behöriga kommer 

ta del av intervjumaterialet. 

  

  

___________________________________________________ 

Namnteckning och datum 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 

 

Hej 

Vi är två socionomstudenter som går sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Denna termin kommer vi skriva vår kandidatuppsats. Detta är ett kvalitativt arbete 

vilket till stor del innefattar att intervjua yrkesverksamma inom skola och socialt 

arbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skolan arbetar med de nationella 

ANDT-målen gällande narkotikaförebyggande insatser. Utifrån denna fråga önskar 

vi härmed att få intervjua Dig om hur Ni arbetar med dessa frågor. Er medverkan 

tillsammans med tidigare forskning och litteratur inom området kommer agera 

underlag för uppsatsens uppbyggnad. 

Intervjun beräknas ta mellan 30–60 min och sker på en plats som Ni väljer. Vi 

önskar att få spela in intervjun för att kunna citera Er korrekt under uppsatsens 

skrivande. Ni får när som helst avbryta Er medverkan och Ni har alla rätt att avstå, 

utan att uppge skäl, från att besvara frågor som Ni inte vill besvara. Vår uppsats 

kommer att följa konfidentialitetskravet vilket innebär att Ni som medverkande 

kommer avidentifieras. Detta innebär att inga namn kommer nämnas i uppsatsen 

och informationen kommer endast vara tillgänglig för behöriga. Efter godkänd 

uppsats kommer materialet att raderas. 

 

Tack på förhand 

Mvh 

Daniel Gillberg & Hannes Thun 

 


