
 

 

 

 

[   

Navets preventionsprogram - 

Så uppfattas det utav de deltagande ungdomarna på en 

skola i Kronobergs län. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Martin Dahl 

                      Charlott Petersson 

Handledare: Marie Hallbäck 

Termin:  VT12 

Kurskod:  2MB332-II

Examensarbete 



 



ABSTRAKT 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Pedagogik med inriktning mot ungdoms - 

och missbruksvård, Examensarbete 15hp 

 

Titel  Navets preventionsprogram – så uppfattas det utav de 

 deltagande ungdomarna på en skola i Kronobergs län. 

Engelsk titel How the participated youths perceived the prevention 

program of Navet in Kronoberg. 

Författare  Martin Dahl, Charlott Petersson  

Handledare  Marie Hallbäck 

Datum  Mars 2012 

Antal sidor  26 

Nyckelord  preventionsprogram, ungdomar, attityd, kunskap, 

  interaktivitet, Theory of planned behaviour 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur de 

deltagande ungdomarna uppfattar Navets preventionsprogram. 

Våra frågeställningar var: I vilken grad uttrycker ungdomarna att 

de uppfattade och tillgodogjorde sig föreläsningens upplägg? I hur 

hög grad anser ungdomarna att deras kunskap och/eller attityd till 

alkohol har påverkats av föreläsningen? Anser ungdomarna att 

insatsen kan utvecklas för att på ett bättre sätt verka förebyggande? 

På vilket sätt i sådana fall? Vi valde att göra studien enligt den 

kvantitativa metoden och använde oss utav enkätundersökning för 

att samla in vårt resultat. Theory of planned behaviour har använts 

som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att ungdomarna anser 

att föreläsningen är tillräckligt omfattande och ett positivt resultat 

visas även på frågan om föreläsarens attityd påverkade 

föreläsningen. Däremot så har föreläsningen i mindre utsträckning 

lett till reflektion hos ungdomarna. En större och betydande 

slutsats som har dragits av resultatet är att ett mer ingående arbete 

gentemot attityder och reflektion hos ungdomarna är att föredra. 



 



Förord 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till ungdomarna som frivilligt valde att 

bidra med sitt deltagande i vår studie. Utan era svar hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie, så tack för att ni ville hjälpa oss och för att vi får föra fram 

era åsikter. 

Vi vill även tacka Louice på Navet för hjälpen med förberedelser och information 

till studien. 

Slutligen säger vi tack till vår handledare Marie Joelsdotter Hallbäck för allt stöd 

och konkreta tips under studiens gång. 

 

Charlott Petersson 
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INTRODUKTION 

Den här studien ska försöka beskriva och analysera hur ungdomar som går tredje året på 

gymnasiet i Kronobergs län uppfattar Navets preventionsprogram. Vi har valt att göra 

detta för att vi finner det intressant att få reda på hur och om ungdomarna tar till sig den 

information om alkohol som de får från Navet. Informationen ges i form av en 

föreläsning med öppna diskussionstillfällen och tid till egna reflektioner. Ur 

behandlingspedagogisk synvinkel anser vi att det är relevant information att ta del av då 

vi kommer att stöta på preventionsarbete riktat till ungdomar. 

Preventionsarbetet är viktigt för att kunna fånga upp unga i tid och för att kunna ge dem 

bästa möjliga grund inför vuxenlivet och alla de val som de kommer ställas inför. Det är 

även viktigt för att kunna nå de ungdomar som kanske redan har hamnat fel och genom 

preventionsarbete i skolan kan man visa dem att det finns hjälp att tillgå och att de inte 

är ensamma om sina känslor och beteenden. Viktigt är det också att tänka på att skolan 

är en bred plattform där man når ut till många och man kan påverka ungdomarna på 

många plan. Men vi får inte glömma bort att vi trots det ändå inte når ut till alla de 

ungdomar som faktiskt är i behov utav insatserna och informationen. Vi som arbetar 

inom sektorn med behandlingsarbete måste hela tiden sträva efter och arbeta för att 

förbättra våra insatser, för att lyfta fram de metoder och arbetssätt som fungerar bäst 

gentemot den tänkta målgruppen. Viktigt är också att hela tiden utvärdera våra insatser 

och vad är väl då bättre än att involvera den aktuella målgruppen som de riktar sig till. 

Bakgrund 

Preventiva insatser finns det gott om, men vad som är effektivt och inte är inte lika känt. 

Dock så måste vi i vår yrkesroll ha en ökad kunskap om de faktiska effekterna av 

insatserna för att de ska ge ett så gott resultat som möjligt. Lalander och Svensson 

menar i en kunskapsöversikt från Statens Folkhälsoinstitut (2002) att den som vill förstå 

sig på alkohol- och drogproblemet som finns i samhället måste se problemet på 

samhälls-, grupp-, och individnivå. Men man måste också se till de egenskaper som 

alkoholen och drogerna har, dessa egenskaper har en påverkan på både avhållsamhet 

och bruk/missbruk. 

Insatser generellt 

“Vad får det kosta att rädda en människa på glid?”, “Vad tjänar vi på att 

rädda en individ” och inte minst, “Vad kostar det att låta bli?” (Nilsson 

& Wadeskog, 2008, förord). 

 

Nilsson och Wadeskog (2008) påtalar det humanistiska perspektivet och vikten av att ge 

alla individer möjligheter för att i så stor utsträckning som möjligt kunna forma sin 

livsstil utifrån de förutsättningar man har. I samband med detta skriver de att man då 

måste använda konkreta verktyg som kan visa på de fördelar som uppstår när vi väljer 

att prioritera de resurser som står till vårt förfogande. Von Greiff (2008) anser att 

ungdomar alltid har varit aktuella för sociala insatser. Identitetssökandet som 



 

2 

 

ungdomsåren medför kan även skapa en drastisk tid för individen, för vissa innebär det 

gränsöverskridanden såväl mot lagar som mot samhällets normer. Problematiken har 

alltid varit återkommande på likartat sätt enligt författaren som då till exempel syftar på 

kriminalitet, missbruk och sexuellt riskbeteende. Insatserna gentemot detta har däremot 

varierat under åren menar Von Greiff (2008), de har skiftat mellan att förhindra, bota, 

straffa och skydda det övriga samhället från ungdomar med denna typ av problematik. 

Författaren skriver att det som styrt insatserna har varit kunskap, metoder, normer, 

ekonomi och politik. Idag är en av de största prioriteringarna alkohol, droger och 

ungdomar som inte klarar av att bryta problembeteendet. Ungdomarna kan då bli 

aktuella för olika insatser som till exempel ungdomshem, alternativt kan de hamna där 

på grund av miljön som de lever i. 

Preventiva insatser 

Ferrer-Wreder, Stattin, Lorente, Tubman och Adamson menar i en forskningsöversikt 

från Statens institutionsstyrelse (2005) att preventionens betydelse är att ha ett 

förebyggande arbete för att bygga upp en buffert gentemot oönskade framtida 

konsekvenser och ökar möjligheten för en mer positiv morgondag. Samtidigt som 

författarna beskriver prevention som ett sätt att främja ungdomar i en positiv utveckling 

och att lyfta fram deras styrkor och deras egenvärde och därmed minska risken för 

ohälsa. Ferrer-Wreder m.fl (2005) anser också att vi idag har en bättre kunskap om vad 

som påverkar individer att hamna i en så kallad riskzon, därmed är det möjligt att öka de 

skyddande faktorer som lättare kan förhindra att problembeteenden skapas. 

Ekonomiskt resonemang i preventiva insatser 

“Det är bättre att stämma i bäcken än i ån” (Nilsson och Wadeskog, 2008. sid.1). 

Enligt författarna är det klokare att satsa på att sätta in tidiga insatser, att man på så sätt 

kan ha en bättre resurshållning med våra gemensamma resurser och samtidigt få ett 

humanare samhälle. För att kunna påverka beslutstagarna om att satsa på preventivt 

arbete måste man också kunna påvisa den ekonomiska vinsten i att ta itu med problem 

tidigt skriver författarna också. Nilsson och Wadeskog (2008) tar även upp att det inte 

är kostnaden för själva insatsen som är den stora utgiften, att inte göra något alls är 

snarare det som kostar mest. Författarna tar bland annat upp ett exempel där det enligt 

statistik var 102 av 800 barn i Leksand som skulle kunna hamna i ett marginaliserat liv 

med missbruk, psykiska sjukdomar, arbetslöshet och sjukskrivningar. Nilsson och 

Wadeskog (2008) har beräknat att kostnaderna för dessa 102 personer i ett liv i 

utanförskap skulle uppgå till cirka 837 miljoner, om man sedan lägger till 

produktionsförlusten som ligger i snitt på 874 miljoner så skulle man hamna på en 

preventionspotential på cirka 1,7 miljarder kronor sammanlagt. Författarna jämför detta 

i sin tur med Leksandsmodellen som är en generellt förebyggande insats. Dess syfte är 

att minska risken för att barn och ungdomar hamnar i en marginalisering och istället öka 

chansen för att de ska få leva ett så icke-marginaliserat liv som möjligt. för 

Leksandsmodellen har en kostnad på cirka 2 miljoner fördelat på sju år och som når ut 

till 800 barn. Nilsson och Wadeskog (2008) menar att det utifrån detta skulle räcka med 

att endast en person räddas från utanförskap så skulle det programmet ge en avkastning 

på 336 procent. Författarna påpekar också problemet med att bevisa effekter av 

preventiva insatser, som i sin tur gör det svårt att motivera. 
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Ferrer-Wreder m.fl. (2005) skriver även de om hur våra mest precisa ekonomiska 

instrument kan underskatta värdet i förbyggande arbete. Idag är det svårt att motivera 

för beslutstagarna i landet att det finns mycket ekonomiskt intresse i preventivt arbete, 

detta på grund av att det är svårt att konkret bevisa vinsterna som de preventiva 

insatserna kan generera. Nilsson och Wadeskog (2008) hävdar dock att en framgångsrik 

insats gentemot barn och ungdomar alltid är mycket lönsam. 

Vad är effektivt och inte inom preventivt arbete? 

Thorsen och Andersson (2000) beskriver aspekten av hur viktigt det är att man redan 

innan insatsen påbörjas är klar över vilka specifika mål man har med den för att utfallet 

ska bli så bra som möjligt. Har man inte detta klart för sig anser författarna att det finns 

en ofullständig kunskap om förebyggande arbete och hur man ska gå tillväga. För att 

förutse och utvärdera kommande effekter menar författarna att den som håller i 

upplysningen/undervisningen ska ha en tydlig plan för hur upplägget i programmet ska 

se ut. De ska också ta hänsyn till hur ungdomarnas förhållanden ser ut i den närmiljö de 

befinner sig i, samt vilka andra förebyggande insatser som de kommer i kontakt med. 

Därför menar författarna att det också är viktigt att rikta programmet till rätt målgrupp. 

Upplysning och undervisning är vanligt inom alkohol- och narkotikaförebyggande 

arbete menar Thorsen och Andersson (2000) och de påtalar att muntlig och personlig 

information har störst påverkan på attityd och beteende. Enligt Botvin och Griffin 

(2007) ska materialet som används vara lätt för ungdomarna att ta till sig och det ska 

hjälpa ungdomarna att stå emot grupptryck. Samt ge dem verktyg till att bygga upp ett 

motstånd genom utbildning av deras sociala färdigheter. Informationen som ges ska 

även innehålla kunskap om måttet av droganvändning för att minska den gemensamma 

uppfattningen om att det är någonting normalt. Programmet ska vara uppbyggt på ett 

sätt som får ungdomarna att interaktivt medverka till exempel genom grupparbeten, 

rollspel och olika diskussionsfrågor. 

Enligt Thorsen och Andersson (2000) är syftet med informationen till eleverna oftast att 

man vill påverka deras kunskap, attityd och beteende till alkohol och narkotika och att 

det också finns ett vanligt antagande om att det finns en koppling mellan dessa och 

interaktivitet. D’Amico (2005) belyser också vikten av att preventionsprogrammen är 

riktade till rätt målgrupp. Fast istället i relation till att det skapas en interaktiv 

diskussionsgrupp där man har sekretess gentemot varandra och där man fritt kan ställa 

frågor och känna sig trygg. Vikten av interaktivitet i preventionsprogrammen har också 

Thorsen och Anderson (2000) liksom Von Greiff (2008) beskrivit och de menar att 

dessa preventionsprogram är mer effektiva än de som inte interagerar med ungdomarna. 

Midford (2009) och även Kristjansson (2010) har kommit fram till att de 

preventionsprogram som har ett socialt inflytande är de som har bäst effekt. Socialt 

inflytande kan liknas med begreppet subjektiv norm som Sanderson (2010) beskriver 

som individens tro på om personer i dennes omgivning stöttar honom/henne i att ägna 

sig åt ett nytt beteende eller inte.  

Vikten av att det finns preventiva program är stor, de program som involverar både 

föräldrar, skola och samhälle är en viktig del av det förebyggande arbetet mot alkohol 

och droger. Botvin och Griffin (2007) påtalar att det även är viktigt att föräldrarna får 
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kunskap genom interaktiva utbildningsseminarier för att skapa entusiasm, öka 

genomförandet och öka chanserna för en god effekt. Liksom Botvin och Griffin (2007), 

belyser även Von Greiff (2008) samt Thorsen och Andersson (2000) vikten av 

föräldrarnas medverkan i preventiva insatser. Von Greiff (2008) menar att föräldrarnas 

kunskaper och attityder är en viktig del för att kunna påverka ungdomarna och få en 

positiv utgång. Detta anser även Thorsen och Andersson (2000) som menar att 

förutsättningarna för att preventionsprogrammen för ungdomarna ska bli lyckade ökar 

om föräldrarna har kunskap och engagemang för detta. 

För att vara så effektiva som möjligt anser Galliher, Evans och Weiser (2007) att 

programmen ska fokusera på ungdomars självkänsla och även förmågan att kunna säga 

nej. 

Ghelani (2011) skriver han liksom Soole, Mazerolle och Rombouts (2008) att de 

informationsbaserade preventiva programmen som informerar om effekter av droger 

och alkohol har liten eller ingen effekt för ungdomar. Däremot så framför ungdomarna 

som deltog i en studie av Hopson och Holleran Steiker (2010) att kunskapen om 

droganvändande och kunskapen om faktiska negativa erfarenheter gjorde att deras 

attityd och beteende förändrades. Mest intresserade var ungdomarna bland annat av att 

få höra om människor som genomgått rehabilitering för missbruk. 

Det finns skilda åsikter angående tidig prevention skriver Sundell och Forster (2005). 

Vissa ser den tidiga preventionen som ett sätt att förebygga problem genom att hitta de 

så kallade riskbarnen i ett tidigt skede och då kunna förhindra en negativ utveckling. 

Men författarna problematiserar även detta genom att lyfta fram den etiska aspekten då 

man inte kan skilja de barn som kommer att utveckla ett problembeteende från de barn 

som kommer att klara sig bra, trots att båda befinner sig i riskgrupp. De för även fram 

att det finns en stor samhällskostnad för att kunna genomföra dessa insatser. 

Midford (2009) menar på att även de bästa preventionsprogrammen för unga människor 

har metodiska brister på olika sätt och att de har en väldigt begränsad förändringseffekt 

mot droger. Författaren skriver också att de bara når en utvald del av populationen. 

Preventionsarbete i skola 

Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2008) beskriver de fördelar som skolan kan ha i det 

förebyggande arbetet och att det även är en del i deras kärnuppdrag. Skolan har 

möjlighet till omfattande insatser och kan på lång sikt uppnå ett nationellt genomslag, 

de kan dessutom nå ut till alla elever och även ha möjlighet att involvera föräldrar. 

Även Midford (2009) och Soole m.fl. (2008) skriver om vikten av att involvera skolan i 

det preventiva arbetet. Om man minskar riskfaktorerna i samhället, och därmed runt 

ungdomen, anser Midford (2009) att man på så vis kan påverka det sociala beteendet 

och i sin tur få ungdomen att lättare kunna avstå från droger. 

Enligt Kristjansson (2010) så kan det vara svårt för ungdomarna att ta till sig 

information om till exempel alkohol då den vuxna världen dricker alkohol vid ett flertal 

tillfällen samtidigt som samhällets normer har en accepterande attityd gentemot detta. 

Soole m.fl. (2008) skriver också om vikten av att både lärare och elever involverar sig 

och kommunicerar med varandra för att få en bättre effekt av preventionsinsatserna. Det 
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är också bättre om programmen innehåller förbättring av social kompetens och att 

genom detta även försöka påverka ungdomarnas attityd. Detta tar även Ferrer-Wreder 

m.fl. (2005) upp och de menar att gruppövningar i klasserna hjälper till att bygga upp 

ungdomarnas sociala kompetens och förmågor. Detta kan minska risken för att 

ungdomarna börjar med eller fortsätter att använda alkohol och droger. W.Soole m.fl. 

(2008) skriver att insatserna får bäst effekt om de görs på högstadiet. 

 

Kristjansson (2010), Soole m.fl. (2008), Midford (2009) och FHI (2008) tar alltså alla 

upp skolan som en viktig plats för preventionsarbete. Kristjansson (2010) talar dock inte 

om insatser i skolan på samma sätt, utan påtalar mer att detta är en viktig plats för 

ungdomars sociala kontaktnät och utveckling. Enligt Kristjansson (2010) så finns det 

forskning som påvisar att intensiteten av alkoholanvändning är relaterad till 

samhällsnormerna runtomkring ungdomen. 

Ett exempel på en verksamhet som arbetar preventivt i Växjö kommun 

Navet grundades 1988 och då ansvarade landsting, kommun och kriminalvård över 

verksamheten. Från början stod Navet för Narkomanvårdsenheten och riktade sina 

insatser främst till sprutnarkomaner för att minska spridningen av HIV och Aids. Men 

när man upptäckte att antal sprutnarkomaner i länet var väldigt få så ändrade man sitt 

upplägg och idag är verksamheten inriktad på riskkonsumtion och tidigt missbruk 

gällande alkohol, narkotika och spel (Petersson, 2012). Navet får idag sitt uppdrag 

enbart från Landstinget och nu handlar det om att tidigt upptäcka riskbruk och 

missbruk, att jobba utåtriktat och att förebygga genom utbildningar och föreläsningar 

(dels i form av NPP = Navets preventionsprogram som kommer att presenteras under 

nästa rubrik nedan). Det är även en mottagning dit föräldrar, skola, ungdomar och 

vuxna själva kan vända sig om man har frågor om och vill ha råd i frågor om alkohol, 

narkotika och/eller spel. Man kan också bli erbjuden samtalsstöd, drogtester, 

akupunktur och anhörigstöd om något utav det är aktuellt. 

Navet finns i både Växjö och i Ljungby och den sammanlagda personalstyrkan är på 6 

fasta tjänster och sedan tillkommer en administrativ tjänst och även timanställda till 

Navets preventionsprogram. De anställda är till exempel socionomer, 

behandlingspedagoger och även en som är utbildad i FFT (funktionell familjeterapi). 

Navets preventionsprogram – NPP 

NPP startades år 2006, men själva idén uppkom något år tidigare efter att några i 

personalgruppen var och lyssnade på en alkoholforskare vid namn Kent Johnson. Han 

har själv utformat ett alkoholpreventivt program som riktar sig till högskole- och 

universitetsstuderande. Tillsammans med Kent, delar i hans program och med eget 

material byggde Navet upp det som man från början använde som föreläsningsnamn/-

material – Navets Preventionsprogram (NPP) som vänder sig till gymnasieelever 

(Petersson, 2012). Till en början använde man sig utav Festmetoden och på Statens 

folkhälsoinstituts (FHI, 2010) hemsida kan man läsa att metoden gick ut på att med 

hjälp av en film innehållande information, fakta och andra inslag få ungdomar (ålder 

18-25) att reflektera över sina alkoholvanor och förhoppningsvis minska dem. Dock så 

fick metoden kritik då man menade att den romantiserade alkohol och snarare gav 
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motsatt effekt på ungdomars dryckesvanor och synsätt. Festmetoden lades ner år 2008 

(FHI, 2010). Så Navet bytte år 2010 ut namnet till Navets preventionsprogram och 

ändrade även själva metoden, man tog bort filmen och grundar nu programmet på 

föreläsningar med olika inslag i istället. Navet erbjuder också information om alkohol 

och råd i alkoholfrågor (även spel & narkotika) på föräldramöten fast då använder man 

sig utav metoden inom ÖPP (ÖrebroPreventionsProgram). ÖPP är ett drog- och 

alkoholpreventivt program vars syfte är att förebygga tidig alkoholdebut samt 

berusningsdrickande bland tonåringar, detta gör man genom att jobba för att föräldrarna 

ska anta en restriktiv inställning till den unges drickande. På föräldramötena vänder sig 

Navet även till föräldrar till de ungdomar som är under 18 år för att ändå ha en chans att 

nå fram till dem genom skola och dess föräldrar. 

NPP’s upplägg 

NPP riktar sig till gymnasieungdomar i årskurs tre, fyllda 18 år i Kronobergs län. Det är 

16 skolor (utav sammanlagt de 20 som finns i länet) som Navet föreläser på och ungefär 

2063 elever som man når ut till. Anledningen till att ungdomarna måste ha fyllt 18 år är 

på grund av det juridiska skälet att de som är under 18 år inte får dricka alkohol. 

Samtidigt vill Navet nå ut till ungdomarna så tidigt som möjligt och då blir det 

automatiskt årskurs tre på gymnasiet (Petersson, 2012). Alla skolor i kommunen har sin 

egen modell när det handlar om att ge ungdomar kunskap om alkohol och droger. Även 

en del grundskolor använder sig utav ÖPP som preventiv metod mot ungdomars 

konsumering av alkohol (Endrell, 2012). Det finns stadgat i läroplanen att eleverna 

under sin skolgång ska uppnå vissa kunskaper om alkohol, tobak och narkotika. Det kan 

man också se som en preventiv insats i skolan (Endrell, 2012). Skolorna i länet 

samarbetar med närpolisen i Växjö och även med Navet. Tillsammans arrangerar de 

föräldrainfo på föräldramöten där de svarar på föräldrarnas frågor, informerar allmänt 

om droger och även om hur läget ser ut i Växjö.   

Navet har valt att föreläsa för mindre grupper och man delar därför upp klasserna i 

ungefär 15 elever/grupp (Petersson, 2012). Föreläsningen utgår från en powerpoint som 

presenterar upplägget klart och tydligt: information och fakta om alkohol och dess 

påverkan, reflektionsdel, möjlighet till diskussion, eleverna får göra AUDIT (ett 

formulär för att screena och tidigt upptäcka riskbruk av alkohol) och promilleräkning 

och även en del som ger möjlighet till egenreflektion. Det är en föreläsare som håller i 

föreläsningen för respektive grupp, men sammanlagt är det fem stycken föreläsare som 

är ute på de olika skolorna. Samtliga föreläsare har pågående eller slutförda 

högskolestudier på en områdesinriktad utbildning, så som socionom eller 

behandlingspedagog. Alla som ska ut och föreläsa blir väl insatta i det huvudbudskap 

som finns i varje powerpointbild. De får även tips om hur man kan sätta en personlig 

prägel på sin föreläsning för att göra den mer intressant och levande. 

Grundtanken med NPP 

Grundtanken med NPP är att ge ungdomarna ökad medvetenhet kring alkohol, öka 

deras reflektion, minska deras berusningsdrickande – man har inte visionen om att 

uppnå så kallad nolltolerans. Det handlar om att informera och förmedla utan pekpinnar, 

de som föreläser ska inte värdera ungdomarnas åsikter och tankar utan bara använda 
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dessa som diskussionsunderlag (Petersson, 2012). NPP grundar sig inte i något större 

preventionsprogram, utan är mer sammansatt av verksamma bitar så som feedback, 

öppna upp möjlighet till delaktighet, medvetenhet och reflektion. Navet resonerar som 

så att det är ungdomarna som har svaren om sin verklighet och det är viktigt att vi tar till 

vara på det, att vi lyfter fram deras talan och ger ungdomarna möjlighet till 

egenreflektion. Detta för att man lättare ska kunna göra alla delaktiga och för att man 

ska kunna lyfta fram interaktiviteten som är så viktig att känna. Tanken med de mindre 

grupperna är också att ungdomarna ska våga säga vad de tycker och tänker och att de 

ska få möjlighet att diskutera med de andra i gruppen. 

Utvärdering av NPP 

Det finns ingen extern utvärdering att ta del av, det närmsta en utvärdering man kan 

komma är de enkäter som Navet lämnar ut till eleverna efter föreläsningen (Petersson, 

2012). Enkäten innehåller fem frågor om föreläsningen och dess upplägg som eleverna 

får svara på. Svaren är sammanställda under varje fråga och resultaten är sammanställda 

för respektive skola. Nedan presenteras utvärderingen från 2011 som berör den skola 

som även denna studie är gjord på. I den första frågan kan man utläsa att materialet och 

föreläsaren var bra enligt ungdomarna. På fråga två har 222 utav 257 stycken har svarat 

att de har fått ny kunskap av föreläsningen. Och 246 elever utav 258 stycken har på 

fråga tre svarat att de kan rekommendera andra elever att ta del utav föreläsningen. På 

fråga fyra så är det 126 stycken elever som har svarat att de inte kommer att förändra 

något i sina alkoholvanor. Och det är 35 stycken som har svarat att de tänker förändra 

något i sina alkoholvanor. Sammanlagt svarade 256 elever på den frågan. De som 

svarade ja på den frågan fick även besvara fråga fem som handlade om hur man ville 

förändra sina alkoholvanor. Det var ingen utav eleverna som ville sluta dricka alkohol 

helt, 9 stycken elever ville däremot dricka mer sällan och 33 stycken elever ville dricka 

mindre vid varje tillfälle.  

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från Theory of planned behaviour (skrivs vidare i texten med 

förkortningen TPB) som är den mest relevanta teorin för vår uppsats. Detta på grund av 

dess beskrivande av hur människors beteende direkt påverkas av intentioner och 

indirekt påverkas av attityder, subjektiv norm och tron på den egna förmågan 

(Sanderson, 2010). I mitten av 60-talet föddes grundtanken till TPB utav Martin 

Fishbein och Icek Ajzen, men teorin hette då istället Theory of reasoned action (Sharma 

& Kanekar, 2007). Teorins fokus var då på relationen mellan förväntningar och 

attityder. Dessvärre så fanns det forskare som ansåg att teorin inte var tillräckligt 

omfattande när det gällde individers beteende, en utav dessa forskare var Ajzen själv 

(Sharma och Kanekar, 2007). De som kritiserade teorin menade vidare på att det 

behövdes förklaringar om beteenden hos individer som har mindre eller som upplever 

att de har mindre kontroll över det egna beteendet. 

TPB beskriver att en individs beteende påverkas av intentioner (Sanderson, 2010), se 

figur 1 för en bättre översikt. Författaren beskriver intention som en individs plan att 

ägna sig åt ett visst beteende och hon menar vidare att intentionerna i sig påverkas av en 

kombination av attityd gentemot beteendet, subjektiv norm och även tron på den egna 
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förmågan. Sanderson (2010) beskriver attityder som individens positiva eller negativa 

känslor mot att ägna sig åt ett visst beteende. Vidare beskriver hon subjektiv norm som 

individens tro på om personer i dennes omgivning stöttar honom/henne i att ägna sig åt 

ett nytt beteende eller inte. Slutligen beskriver hon också tron på den egna förmågan 

som i vilken utsträckning individen själv tror att han/hon kan ägna sig åt ett beteende på 

ett framgångsrikt sätt. Hon påtalar även att tron på den egna förmågan liksom 

individens intentioner kan påverka beteendet direkt. Sanderson (2010) menar att TPB i 

hög grad kan förutspå ett beteende när beteendet är relativt lätt för en individ att 

kontrollera. Ett sådant beteende kan exempelvis vara att äta vitaminer, rösta eller gå på 

mammografi (Sanderson, 2010). Däremot så påtalar författaren att teorin är mindre 

effektiv när det handlar om att förutspå ett mer spontant beteende, som till exempel 

feströkning, ta på sig säkerhetsbälte och använda kondom. 

 

 

    

  

 

  

 

 

                                                       

Figur 1: visar en modell utav Theory of planned behaviour, hämtad från Sanderson (2010)                      

  

                Indirekt påverkan 

              

                Direkt påverkan 

 

Begreppsdefinitioner  

Attityd: Sanderson (2010) beskriver attityder som positiva eller negativa känslor mot 

att ägna sig åt ett visst beteende. I en rapport från Ungdomsstyrelsen (2007) beskrivs 

attityd/attityder som både positiva och negativa värderingar som går att påverka. De 

skriver också att attityd som begrepp används för att lättare förstå hur människor agerar, 

tänker och orienterar sig i olika situationer och genom hela livet. Sanderson (2010) 

påtalar att en annan aspekt när det gäller attityder och hur de formas är kunskap. En 

Attityd gentemot 
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Subjektiv norm 
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Intention Beteende 
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individ formar delvis sin attityd genom den kunskap som dennes sociala omgivning 

medvetet eller omedvetet delger. Nedan presenteras också kunskap som begrepp. 

Kunskap: Hartman (2010) beskriver teoretisk kunskap som något värdefullt och skriver 

vidare att det är själva kunskapen i sig tillsammans med dess användbarhet som gör det 

värdefullt. Därför ser Hartman (2010) kunskap som någonting man bör sträva efter att 

ha. Enligt Thorsen och Andersson (2000) behövs även kunskap i form av positiva råd 

till eleverna, eftersom de kan behöva hjälp och råd till hur de kan klara av olika 

situationer och förändra sitt beteende. De lyfter också fram svårigheten att på ett 

objektivt sätt, med vetenskapen som grund, ge den kunskap och fakta som är aktuell. 

Det som författarna menar kan vara svårt är att man måste informera om de 

skadeverkningar som finns med alkohol och narkotika, utan att göra det till någon form 

av skrämselpropaganda. I grunden finns tanken om att skapa negativa attityder till 

alkoholen och narkotika, men att detta ska uppnås genom objektiv kunskap. 

Subjektiv norm: Erling och Hwang (2001) menar att ungdomar spenderar en relativt 

stor del av sin tid tillsammans med kamrater och vänner. Under ungdomsåren fungerar 

dessa både som modeller och bollplank för frågor som rör identitetsutveckling. 

Sanderson (2010) beskriver subjektiv norm som individens tro på om personer i dennes 

omgivning stöttar honom/henne i att ägna sig åt ett nytt beteende eller inte.  

Interaktivitet: Thorsen och Andersson (2000) påtalar att muntlig och personlig 

information har störst påverkan på attityd och beteende. Författarna menar vidare att 

detta grundar sig i att man då har möjlighet att kommunicera med varandra och ger 

eleverna möjlighet till att beskriva sina kunskaper, sina attityder och sina erfarenheter. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur deltagande ungdomar på en 

gymnnasieskola i Kronobergs län uppfattar Navets preventionsprogram. 

Våra problemformuleringar är: 

- I vilken grad uttrycker ungdomarna att de uppfattade och tillgodogjorde sig 

föreläsningens upplägg? 

-     I vilken grad anser ungdomarna att deras kunskap om och/eller attityd till 

alkohol har påverkats av föreläsningen? 

-     Anser ungdomarna att insatsen kan utvecklas för att på ett bättre sätt verka 

förebyggande? På vilket sätt i sådana fall? 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Vetenskapstradition 

Vi utgår från ett naturvetenskapligt resonemang som i sin tur utgår från att det kan göras 

en exakt kvantifiering och det används mer definitioner än associationer. Här används 

ett positivistiskt synsätt som innebär att forskaren är objektiv och använder sig utav 

empirisk metod. Enligt Hartman (2010) kan positivismen ses som en vetenskapsteori 

där den vetenskapliga kunskapen utgörs av teorier som kan referera till mätbara 

företeelser och samband mellan företeelserna. Han säger också att det viktigaste sättet 

att nå kunskap om verkligheten är genom observation i naturliga situationer eller 

experiment. Man är ute i verkligheten för att testa och formulera sina hypoteser. Detta 

passar bra ihop med vårt syfte, för att vi ska kunna besvara våra frågeställningar och 

även då vårt syfte måste vi ut i verkligheten som i detta fall blir gymnasieskolor och 

elever som går sista året. Den kunskap som vi behöver få till vår studie får vi genom de 

tilltänkta försökspersonerna, alltså ungdomarna. Det är de som har svaren på våra frågor 

och det är de som kan ge oss en mer generell bild av deras uppfattningar och resultat av 

Navets preventionsprogram.   

Viktigt inom positivismen är också att veta att det finns tre teser att utgå ifrån: 

 verifierbarhetstesen som innebär att den vetenskap man sysslar med endast 

är sådant som kan verifieras som sanning eller inte. 

 validitetstesen innebär att man ifrågasätter hållbarheten och undersöker 

om det finns felkällor. 

 reliabilitetstesen handlar om tillförlitlighet i studien, kan man göra om 

samma sak igen och få samma resultat. 

I vår studie är det möjligt att utgå från alla tre teserna. 

Idag är det ingen forskare som enbart kallar sig för positivist, istället så spetsar man till 

det och utgår från en annan filosofisk ståndpunkt som kallas för realism. Inom 

realismen finns det också olika slag, dels empirisk/naiv realism och sedan kritisk 

realism. Vårt synsätt ligger närmast den kritiska realismen som är en mer speciell 

variant. Bryman (2011) beskriver att den kritiska realismen till skillnad från ren 

positivism är villig att även ha med teoretiska termer i sina förklaringar som inte kan 

observeras. I vårt fall blir detta att vi vill försöka mäta effekten av Navets 

preventionsprogram i form av uttryckt förändring i kunskap och attityd hos 

ungdomarna. Dessa kallas för generativa mekanismer och de kritiska realisterna anser 

att dessa är tillåtna att använda trots att de inte är observerbara, för de anser att 

effekterna utav dessa sedan är observerbara. Bryman (2011) skriver också i sin bok att 

kritisk realism utgår från att ”vi endast kan förstå - och därmed förändra - den sociala 
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verkligheten om vi identifierar de strukturer som är i verksamhet och som ger upphov 

till dessa skeenden och diskurser (sid.31)”. 

Forskningstradition och val av metod 

Vi har valt att använda oss utav den kvantitativa forskningstraditionen och kommer 

sedan att använda oss utav deduktiv metod inom denna. Bryman (2011) påtalar att 

kvantitativ forskning har uppfattningen om den sociala verkligheten som det som utgör 

en yttre och en objektiv verklighet. Hartman (2010) beskriver den kvantitativa metodens 

karaktär som en undersökning av den numeriska relationen mellan två eller flera 

mätbara egenskaper. I vårt fall handlar det om att försöka göra en mätning av uttryckt 

förändring av kunskap och attityd i relation till alkohol hos ungdomar som har tagit del 

utav Navets preventionsprogram. Enligt Hartman (2010) består den kvantitativa 

metoden utav tre faser: planerings-, insamlings- & analysfasen. Dessa består i sin tur 

utav olika steg som man kan ha hjälp av under studiens gång och utformning, för när det 

gäller den kvantitativa metoden kan man få omformulera sin hypotes för att testa på nytt 

gentemot resultatet. Bryman (2011) skriver också att den kvantitativa forskningen 

innehåller ett deduktivt synsätt när det handlar om förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning där tyngdpunkten är prövning av teorier. Det är detta vi ska göra genom våra 

enkäter, vi kommer att testa vår teori genom att låta försökspersonerna svara på frågor 

via enkäten. Hartman (2010) skriver att deduktiv betyder logiskt härledd och att den 

deduktiva metoden just härleds utifrån en hypotes. Bryman (2011) beskriver det som att 

man utifrån ett speciellt område (i vårt fall preventionsarbete) och teoretiska 

överväganden som rör området deducerar en eller flera hypoteser. Hypoteserna i sin tur 

innehåller begrepp som forskaren sedan ska översätta till utforskningsbara företeelser. 

Etiska aspekter 

Enligt Bryman (2011) finns det några etiska principer som gäller för forskare. Dessa är: 

 Informationskravet – vilket innebär att man informerar om undersökningens 

syfte och upplägg, samt att det är helt frivilligt att delta i undersökningen. 

 Samtyckeskravet – innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill delta eller 

inte samt att de när som helst kan avbryta. 

 Konfidentialitetskravet – innebär att alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt så att inga obehöriga kan komma åt några personuppgifter. 

 Nyttjandekravet – innebär att de uppgifter som samlas in under undersökningen 

endast får användas för forskningens ändamål. 

Samtliga krav ovan har vi informerat våra respondenter om, så att de har all information 

innan de väljer att delta eller inte delta i undersökningen. För att öka resultatens 

tillförlitlighet har vi följt Forsmans (1997) rekommendationer i det avseende att vi noga 

har tänkt igenom valet av deltagare och beslutat att vi kommer att inrikta oss på 

skolungdomar som fyllt 18 år. Detta också för att Navet endast vänder sig till ungdomar 

fyllda 18 år. Vi har varit noga med att påpeka att det är helt frivilligt och anonymt att 
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delta i vår enkätundersökning, detta för att ingen ska känna sig tvungen och att alla gör 

det på lika villkor – alltså frivillig basis. 

Vi såg det som viktigt att ta i beaktande att vi kommer att inrikta oss på unga vuxna som 

kan befinna sig i en identitetsutveckling. Det är därför viktigt att vi inte formulerar oss 

på ett sådant sätt som de kan uppfatta som ifrågasättande eller kränkande. Vi var även 

noggranna med att kontrollera ålder innan vi började informera om enkäten, alla som 

skulle få möjlighet att delta var tvungna att ha fyllt 18 år. 

Forsman (1997) betonar vikten av att man provar enkäten på utomstående personer som 

kan kritisera och ställa frågor kring enkäten, dess frågor och liknande. På så sätt kan 

man enligt Forsman (1997) undvika många fel. Detta är någonting som vi gjorde då vi 

hade utformat vår enkät. Forsman (1997) betonar även vikten av att inte ställa ledande 

frågor på enkäten och detta tänkte vi på både en och två gånger för att få en innehållsrik 

men ändå lätt fråga att förstå. 

För att ingen utav de tilltänkta försökspersonerna ska kunna säga till varandra att de såg 

varandras svar eller att de trodde att vi skulle hålla reda på vem som har lämnat in 

vilken enkät delade vi ut ett vitt omärkt kuvert till varje person tillsammans med 

enkäten. Detta för att de själva skulle få lägga enkäten där i och känna att de har kunnat 

göra allt de kan för att ingen ska kunna härleda svaren till just dem. 

Planering och genomförande 

Urval 

Enligt litteratur och andra vetenskapliga studier får man givetvis det bästa resultatet om 

man kan inkludera alla som har deltagit eller varit verksamma inom det område man 

studerar. Men i vårt fall var det svårt att inkludera alla de gymnasieelever som har tagit 

del utav Navets föreläsning, detta på grund av att vår studie ändå är så pass liten och 

tidsbegränsad. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval och det fick bli utifrån de klasser som 

Navet hade hunnit vara ute och haft föreläsning för. Navet riktar sig till årskurs tre på 

gymnasiet och de elever som har fyllt 18 år. Vi ville ha en bra vidd bland 

respondenterna och kom genom diskussion fram till att vi skulle välja klasser från 4 

stycken olika program på en och samma skola att lämna ut våra enkäter till. Vi anser att 

vårt urval är fullt tillräckligt för att kunna ge ett intressant resultat och vara relevant för 

studien. Bryman (2011) beskriver bortfall som en felkälla som inte kan uppstå i själva 

urvalsprocessen men kan uppstå vid individurvalet. Bortfallet i en studie kan enligt 

Bryman (2011) beröras av respondenter som inte kunde finnas för intervju eller var 

oförmögna att lämna den information man ville ha fram. I vår studie blev bortfallet på 

21 respondenter, det som vi fick till oss och som kan ha påverkat frånvaron var 

långhåltimme för två klasser, eventuell sjukdom, skolk och ledighet. 

Instrument 

Vi har använt oss utav enkäter som mätinstrument. Som mål hade vi att samla in cirka 

75 stycken enkäter, men vi fick in 44 stycken. Vi ville ha ett bra material att arbeta med 
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och samtidigt en rimlig mängd så att vi hann hantera allt inom vår tidsram. Enkäten 

består utav 14 frågor där svaren anges i skalform 1-7, där 1 representerar inte alls och 7 

representerar mycket. Frågorna är slutna, med undantaget den sista frågan som är 

öppen. De ber ungdomen att svara på uttryckt förändring, vi frågar alltså inte om 

egentlig förändring då det är svårt att mäta. När vi utformade och formulerade frågorna 

så försökte vi sätta oss in i ungdomarnas sätt att tänka och läsa. Vi försökte göra 

frågornas budskap så enkla som möjligt att förstå, vi använde ord som vi hoppades att 

alla skulle kunna förstå och ta till sig utan problem. Innan vi delade ut enkäterna i 

klasserna lät vi ett antal personer fylla i enkäten för att se om den var väl utformad och 

lätt att förstå. Patel och Davidson (2003) påtalar att innehållsvaliditet är ett sätt att 

försäkra sig om att det instrument som man använder sig utav har hög validitet. Vidare 

menar författarna att detta uppnås genom att översätta de begrepp som funnits i den 

aktuella forskningen inom området till en uppsättning variabler. Variablerna formuleras 

sedan som frågor i en enkät. Enkäten som användes i vår studie delades in i fyra 

områden, baserade på tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt. De 

begrepp vi har fokuserat på i enkäten är: föreläsningens upplägg, attityd, kunskap och 

interaktivitet. Vi gjorde en utförlig beskrivning av varje begrepp så att ungdomen fick 

en uppfattning om precis vad vi syftar på och även för att underlätta de kommande 

frågorna. 

Insamling 

Inför vår insamling skickades det inte ut något missiv till skolan, vår kontakt 

förmedlades till att börja med genom vår kontaktperson på Navet och kuratorn på den 

tilltänkta skolan. När vi sedan skulle ta över kontakten och informera om vår studie 

samt ställa frågan om möjlighet till besök blev kuratorn sjukskriven och vi fick inte tag 

på henne. Istället fick vi ta kontakt med respektive lärare och på så vis kunde vi 

informera dem och ställa frågan om vi fick komma på deras respektive lektionstid. Det 

föll ut väl och vi kunde till slut dela ut våra enkäter i klasserna. Insamlingen planerades 

till cirka två veckor efter föreläsningen. Detta för att respondenterna skulle hinna 

reflektera och bearbeta den information de fått av föreläsningen. Detta gick som 

planerat och vi kunde genomföra insammlingen som tänkt. Vid insamlingstillfällena 

användes enkäten som vi hade sammanställt och vi valde att själva gå ut i klasserna och 

närvara vid enkätutdelning och insamling. Vi fick låna cirka tjugo minuter utav 

elevernas lektionstid för att komma dit och dela ut enkäten. Vi berättade att vi läser sista 

året till behandlingspedagoger på Linnéuniversitetet i Växjö och att vi skriver vår c-

uppsats. Innan vi delade ut enkäten talade vi om att uppsatsen ska handla om att reda på 

hur ungdomarna har uppfattat Navets preventionsinsats. Vi informerade om att det var 

frivilligt och anonymt att fylla i enkäten och att det endast var de som hade deltagit i 

Navets föreläsning som skulle svara. De fick gärna ställa frågor om det var något de 

undrade över och när de hade fyllt i enkäten färdigt fick de lägga den i ett vitt kuvert. 

Analys 

För att bearbeta den data som vi samlar in med hjälp av enkäterna har vi använt oss utav 

dataprogrammet SPSS för att sammanställa resultatet. På så sätt fick vi fram statistik 

och kunde genom det tolka och analysera elevernas svar. Förutom univariat analys som 

menas att man analyserar en enskild variabel, har vi även använt bivariat analys som 
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enligt Bryman (2011) visar relationer mellan två variabler. Bryman (2011) tar också upp 

att det är sambandet man kan se mellan två variabler, inte orsak – verkan. Djurfeldt m.fl 

(2010) tar upp de två huvudsakliga kriterierna för bivariat analys, det första är att 

tidsföljden måste stämma in på sambandet det vill säga orsaksvariablen måste inträffa 

före effektvariablen. Det andra kriteriet är vardagsempirismen och med detta menar 

Djurfeldt m.fl. (2010) att sunt förnuft hjälper oss ta fram de möjliga sambanden i 

analysen. För att sedan testa eventuella samband mellan två frågor har vi gjort 

Spearman-test, det är det testet som man främst använder sig utav för att se samband 

mellan ordinalvariabler enligt Bryman (2011). I vår studie har vi fått fram 11 stycken 

ordinalvariabler, 2 nominalvariabler och en öppen fråga. Bryman (2011) påtalar att 

Spearman-testet hjälper oss att ta fram ett eventuellt samband mellan frågorna, 

sambandet kan kallas antingen för korrelationskoefficient eller sambandsmått. 

Författaren menar vidare att för att ett samband ska kunna fastställas måste det finnas en 

statistisk signifikans och inom vårt område ska den vara 0,05 eller mindre. Detta tal 

kallas för signifikans och betecknas (p= <0,05). I vår studie gjorde vi sammanlagt 9 

stycken Spearman-tester, men endast 3 stycken visade signifikans. I de tre testerna 

visades (p=0,000), (p=0,048), (p=0,001) och de bevisar alltså att det finns ett 

signifikant samband. När man undersöker samband mellan två ordinalvariabler 

använder man sig utav medianvärdet i sin resultatpresentation menar Bryman (2011). I 

analysen har vi valt även valt att göra fyra stycken index som vart och ett innehåller två 

eller tre frågor. Detta för att de frågor vi har slagit ihop berör samma begrepp och på så 

vis kan ge oss ett starkare resultat. Vi har dessutom fått göra en omkodning på våra 

index för att göra dem mer lättöverskådliga både för oss och för läsaren. Med 

omkodning menas att vi har kodat om svaren så att det visas färre staplar i diagrammen 

och på så sätt är enklare att tolka enligt Djurfeldt (2010). Ett index skapat av två frågor 

visade från början indexpoäng 2-14 och index skapat av tre frågor visade 3-21, nu när vi 

har gjort omkodning visar index på två frågor indexpoäng 1-7 och likaså index på tre 

frågor. På samtliga frågor står indexpoäng 1 för svarsalternativ Inte alls och indexpoäng 

7 står för svarsalternativ Mycket. Vi har presenterat medianvärdet på våra index, 

bivariat analys, och även på de frågor som har analyserats univariat.  

RESULTAT 

För att redovisa studiens resultat på ett lättöverskådligt sätt presenteras det i löpande 

text och även med tabeller och diagram. Resultatdelen är även indelad i underrubriker 

för att läsaren lätt ska kunna se vad som kommer härnäst. Dessa rubriker är 

Föreläsningens upplägg, Attityd- och kunskapspåverkan, Subjektiv norm och Tron på 

den egna förmågan. För att få ett så samarbetat resultat som möjligt har vi slagit ihop 

vissa begrepp under samma rubrik, dels för att de berör samma saker och dels för att de 

styrker varandra. De diagram som inte redovisas i resultatet presenteras i 

diagrambilagan (bilaga 2). 

Föreläsningens upplägg 

I nedanstående figur visas resultatet på frågan om vad respondenterna ansåg om 

föreläsningens omfattning. 



 

15 

 
Figur 1 Påvisar förläsningens omfattning (n=44) Ju högre indexpoäng som respondenten har angett, 

desto mer uttrycker respondenten att föreläsningen var tillräckligt omfattande. 

I figur 1 svarar 69% av ungdomarna att de tyckte föreläsningen var tilllräckligt 

omfattande. 2% utav ungdomarna gav svaret att de inte alls tyckte att föreläsningen var 

tillräckligt omfattande. Medianen låg på (md=5.) 

Figur 2 visar i vilken grad ungdomarna anser att föreläsarens attityd påverkade 

föreläsningen och dess innehåll. 

 

Figur 2 Visar i vilken utsträckning ungdomarna ansåg att föreläsarens attityd påverkade föreläsningen. 

(n=44). Ju högre indexpoäng som respondenten har angett, desto mer uttrycker respondenten att 

föreläsarens attityd påverkade. 

Medianen på denna fråga hamnade på (md=4). Det är också på poäng 4-5 som man kan 

hitta 51% av respondenterna. Utifrån detta så kan man utläsa att föreläsarens attityd 

hade en inverkan på själva föreläsningen. Man kan också se att en del av respondenterna 

ligger på svarsskalans nedre del, 25% av svaren ligger på 1-3 indexpoäng. 

I den sista enkätfrågan ställdes frågan om respondenterna saknade något i föreläsningen 

och i så fall ombads de att beskriva det med egna ord. Vid analysen fanns två 

återkommande svar, varav ett var att respondenterna var nöjda med föreläsningen och 

inte saknade något. Det andra svaret som angavs på ett antal enkäter var en efterlysning 

om drogkunskap, det verkade finnas en vilja men också ett behov av kunskap om andra 

droger än alkohol. Totalt 16 respondenter hade svarat på den öppna frågan.  

Figur 3 visar resultatet på frågan om ungdomarna kunde tänka sig att gå på en 

uppföljande föreläsning. 
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Figur 3 visar I vilken omfattning ungdomarna kunde tänka sig att gå på en upfäljande föreläsning 

(n=44). 

I figur 3 kan man se att 34 % av ungdomarna svarade att de kunde tänka sig att gå på en 

uppföljande föreläsning. 30 % svarade nej på frågan och 36 % gav svaret kanske. 

Attityd- och kunskapspåverkan 

Figur 4 visar index attityd som är skapat av frågorna ”I vilken utsträckning anser du att 

din attityd gentemot alkohol har förändrats sedan du deltog i föreläsningen?” och ”I 

vilken utsträckning anser du att dina klasskamraters attityd gentemot alkohol har 

förändrats sedan de deltog i föreläsningen?”. 

 

Figur 4 Index attityd är skapat utifrån 3 frågor i enkäten (n=44). Ju högre indexpoäng som respondenten 

har angett, desto mer uttrycker respondenten att dennes eller klasskamraternas attityd gentemot alkohol 

har förändrats.  

I figur 4 kan man utläsa att indexpoängen visar att de flesta av respondenterna inte anser 

deras attityd har påverkats i någon större utsträckning utav föreläsningen. Medianen var 

(md=2), där 36%  respondenterna hamnade. 

På frågan ”I vilken utsträckning anser du att din attityd gentemot alkohol har förändrats 

sedan du deltog i föreläsningen?” ansåg 32 % av de 44 ungdomarna att de inte alls 

tyckte att deras attityd gentemot alkohol hade förändrats. På frågan ”I vilken 

utsträckning anser du att dina klasskamraters attityd gentemot alkohol har förändrats 

sedan de deltog i föreläsningen?” tyckte 32% även här att de inte alls ansåg att 

klasskamraternas attityd gentemot alkohol hade förändrats. 89 % fick 4 poäng eller 

mindre. 
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Figur 5 är index kunskap, skapat av frågorna ”I vilken utsträckning anser du att din 

kunskap om alkohol har förändrats sedan du deltog i föreläsningen?” och ”I vilken 

utsträckning anser du att din kunskap om alternativa strategier för att minska negativa 

konsekvenser har förändrats sedan du deltog i föreläsningen?”.   

 

 

Figur 5 Index Kunskap är resultatet från två frågor i enkäten (n=44). Ju högre indexpoäng respondenten 

har angett, desto mer uttrycker respondenten att dennes kunskap om alkohol och alternativa strategier 

har förändrats. 

Figur 5 visar att det finns en stor spridning i ungdomarnas svar, medianen ligger på 

(md=3,5) det vill säga i mitten av skalan. Samtidigt kan vi hitta 64%, vilket motsvarar 

huvudelen av respondenterna, inom 3-5 indexpoäng. 

På frågan ” I vilken utsträckning anser du att din kunskap om alkohol har förändrats 

sedan du deltog i föreläsningen?” har 57 % av ungdomarna hamnat på den halvan av 

diagrammet som inte anser sig ha fått en förändring i sin kunskap om alkohol. Samtidigt 

så anger 43% av ungdomarna att de har fått någon förändring i sin kunskap om alkohol. 

På frågan ”I vilken utsträckning anser du att din kunskap om alternativa strategier för att 

minska negativa konsekvenser har förändrats sedan du deltog i föreläsningen?” 

hamnade 77% av ungdomarna på medianen och under (md=4).   

Subjektiv norm  

Figur 6 visar index interaktivitet som är baserat på följande frågor: ”Anser du att det 

fanns utrymme till diskussion i föreläsningen?”, ”I hur stor utsträckning tyckte du att 

föreläsaren försökte få igång en diskussion och involvera er i den?” samt ”I hur stor 

utsträckning känner du att du vågade ta del i diskussionen och dela med dig utav dina 

tankar och åsikter?”. 
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Figur 6 Index interaktivitet grundar sig på tre frågor från enkäten (n=44). I hur stor utsträckning ansåg 

ungdomarna att föreläsningen var interaktiv. Ett högt indexpoäng visar på mycket interaktivitet.    

I figur 6 ligger medianen på (md=5) och där har 36% av respondenterna placerat sig 

genom sina svar. Man kan också se att 79% av ungdomarna finns från medianen och 

över. 

På frågan ”Anser du att det fanns utrymme till diskussion i föreläsningen?” tyckte en 

stor del av ungdomarna att det funnits, då medianen återigen blev (md=5). Många utav 

ungdomarna vågade även ta del i diskussionen, vilket de fick svara på i frågan ”I hur 

stor utsträckning känner du att du vågade ta del i diskussionen och dela med dig utav 

dina tankar och åsikter?”. 

Resultatet från frågan ”Försökte föreläsaren försökte få igång en diskussion och 

involvera er i den?” visade på också en hög median (md=5). 

Figur 7 visar hur ungdomarna har svarat på huruvida det har uppstått någon diskussion 

ungdomarna emellan efter föreläsningen. 

 

Figur 7 Visar resultatet av en enskild fråga från enkäten. Frågan ville mäta om det hade uppstått några 

diskussioner ungdomarna emellan efter föreläsningen. Ju högre indexpoäng desto mer har ungdomarna 

diskuterat med varandra. (n=44) 

Figur 7, diagrammet visar att det inte har uppstått några diskussioner i större 

utsträckning, då medianen låg på (md=2). Högsta poäng som uppnåddes var 6, vilket 

5% av respondenterna gjorde. 

Tron på den egna förmågan 

Figur 8 visar resultatet från frågan om AUDIT-resultatet hade skapat någon reflektion 

över de egna alkoholvanorna. 
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Figur 8 Visar den fråga i enkäten som vill ta reda på om resultatet från AUDIT-testet som 

respondenterna fick göra under föreläsningen har skapat någon reflektion om de egna 

alkoholvanorna.(n=44) 

I figur 8 kan man se att 32 % av ungdomarna svarade att AUDIT-resultatet inte haft 

någon inverkan alls på dem. Man kan också se i diagrammet att 70% har påverkats lite 

eller inte alls. Svaren gav en median på (md=2) vilket också påvisar en låg grad av 

reflektion utifrån AUDIT-resultatet. 

Figur 9, index reflektion, visar hur ungdomarnas reflektion kring alkoholvanor har 

påverkats av föreläsningen och har skapats av frågorna ”I vilken utsträckning anser du 

att ditt AUDIT-resultat fick dig att reflektera över dina alkoholvanor?”, ”I hur hög grad 

har du reflekterat över dina egna alkoholvanor sedan du deltog i föreläsningen?” samt ”I 

hur hög grad har du reflekterat över dina klasskamraters (alternativt andra vänners) 

alkoholvanor sedan du deltog i föreläsningen?”. 

 
Figur 9 Visar index reflektion,  ju högre indexpoäng respondenten har angett, desto mer uttrycker 

respondenten sig ha reflekterat kring sina alkoholvanor (n=44). 

Index i figur 9 visar att majoriteten av ungdomarna inte har reflekterat nämnvärt 

mycket, då 84% har hamnat på indexpoäng 1-4. Medianen i indexet ligger på (md=3) 

och hamnar då under det mittersta svarsalternativet. 11% har sammanslaget fått 

indexpoäng 1, vilket var det lägsta möjliga. Högsta indexpoäng som uppnåddes visade 6 

(av sju möjliga), vilket uppnåddes av 4,5 % av ungdomarna. 

På frågan ”I hur hög grad har du reflekterat över dina egna alkoholvanor sedan du 

deltog i föreläsningen?” ansåg sig 27% av ungdomarna inte ha blivit påverkade alls. 

Medianen på denna fråga låg på (md=2) vilket visar att föreläsningen inte skapade 

någon nämnvärd reflektion för deltagarna. 

 

Vårt första spearmantest innefattar frågorna “Påverkade föreläsarens attityd gentemot 

alkohol föreläsningen och dess innehåll” samt “ Har ungdomarnas kunskap om alkohol 

påverkats av föreläsningen”. Spearman visar att det finns en positiv signifikans och ett 

samband mellan föreläsarens attityd och ungdomarnas kunskapsförändring (p<0,001) . 

 

Spearman 2 innefattar frågorna “Påverkade föreläsarens attityd gentemot alkohol 

föreläsningen och dess innehåll? samt ” Uttrycker ungdomarna att deras attityd gentemot 

alkohol har förändrats sedan föreläsningen?”. Spearman 2 visar också en positiv signifikans 

(p<0.000) och man kan se att ett samband mellan dessa frågor finns. 

Spearman 3 innefattar frågorna “Påverkade föreläsarens attityd gentemot alkohol 

föreläsningen och dess innehåll? samt ” Har ungdomarnas reflektion kring alkoholvanor 
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påverkats av föreläsningen?”. Spearman visar även här att det finns en positiv 

signifikans (p<0,048) och alltså ett samband. 

Sammanfattning av resultat 

Resultaten om föreläsningens omfattning visar att respondenterna uppfattade 

föreläsningen som tillräckligt omfattande. Respondenterna uppfattade också att 

föreläsarens attityd påverkade föreläsningen och dess innehåll. På frågan om förändring 

i attityd visade resultatet att endast en liten eller ingen förändring hade skett hos 

respondenterna.  

Resultaten på frågan om kunskapspåverkan visade en stor spridning i svaren, men den 

största delen av ungdomarna ansåg ändå att de hade fått ny kunskap om alkohol. De 

interaktiva inslagen som också är en stor del i föreläsningen, uppfattades positivt av 

ungdomarna. I resultatet uppgav de att de vågade ta del i den diskussion som föreläsaren 

skapade och att denne också hade en aktiv roll i att involvera ungdomarna. 

Respondenterna svarar däremot att det inte i någon större utsträckning har uppstått 

diskussioner i efterhand med klasskamraterna.  

På frågan om reflektion över de egna alkoholvanorna i relation till det individuella 

AUDIT-resultatet svarar den största delen av ungdomarna att liten eller ingen reflektion 

har uppstått. Liknande resultat framkommer på index reflektion där det tydligt framgår 

att föreläsningen endast haft en mindre påverkan i skapandet av reflektion hos 

ungdomarna.  

Sambandstesterna (Spearman) som vi har gjort visar att det finns samband mellan 

föreläsarens attityd till alkohol under föreläsningen och ungdomarnas 

kunskapsförändring, attitydförändringar samt reflektion kring alkohol.  

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur de deltagande ungdomarna har 

uppfattat och tillgodogjort sig Navets preventionsinsats. Vi anser att syftet med studien 

har uppnåtts. 

I metoddiskussionen kommer vi att belysa vårt val av metod och tillvägagångssätt.  

Metoddiskussion 

Vi anser att vårt insamlingsinstrument var väl utformat. Tack vare att frågorna ställdes 

utifrån begrepp, som även återfinns i våra problemformuleringar, kunde vi på ett relativt 

enkelt sätt fånga in de områden som vi ville ha svar på. Dessutom kunde vi i vår analys 

göra sambandstest då vi har ställt frågorna på ett likvärdigt sätt och även för att 

svarsalternativen var utformade på samma sätt. 

Gällande urvalet till vår studie tänker vi att det till viss del hade kunnat se annorlunda 

ut. Vi hade gärna sett en större bredd på de olika linjerna vi besökte. Detta är för att vi 
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tror det kan finnas skillnader för de olika linjerna, om man gjort en större studie hade 

man då kunnat göra jämförelser dem emellan. Om tiden hade tillåtit hade vi gärna 

besökt fler klasser och på så sätt förhoppningsvis fått fler respondenter.  

Vi valde bort att ha med frågan som hade besvarat vilket kön det var som besvarade 

respektive enkät, vi ansåg inte att det var relevant för vårt syfte att kunna göra en sådan 

indelning. Nu i efterhand så har vi funderat på om den hade kunnat ge oss möjligheter 

till att se andra samband eller analysera svaren på annorlunda sätt. 

Vi hade också gärna sett en större blandning gällande lokala skillnader, då alla våra 

respondenter går på samma skola. Med de lokala skillnaderna menar vi att det kan 

finnas skillnader på skolor i Växjö stad och skolor utanför. Det hade också varit 

intressant om man hade kunnat jämföra privata kontra kommunala skolor. Men 

tidsramen för studien och Navets föreläsningsschema på de olika skolorna gav dessvärre 

inte utrymmme till att besöka mer än en skola och samtidigt få ett bra resultat. 

Gällande bortfall kan vi tänka oss att en stor anledning kan vara att två av klasserna haft 

en lång håltimme precis innan vi skulle komma. Det i kombination med stundande 

studiedag och sportlov kan ha bidragit till vårt bortfall. Kort framförhållning om att vi 

skulle komma kan också varit bidragande för de elver som eventuellt hade deltagit på 

föreläsningen, men inte var närvarande vid enkäten. Bortfallet i vår enkät kan ha haft 

betydelse för vårt resultat då detta utgjorde en rätt stor procent i helheten.  

Resultatdiskussion 

Nedan kommer vi att belysa studiens resultat i förhållande till syfte och tidigare 

forskning. 

Föreläsningens upplägg 

När vi tittar på hur ungdomarna har uppfattat föreläsningens upplägg så får vi en positiv 

bild av resultatet. Ungdomarna verkar helt eller delvis ha tagit till sig de moment som 

föreläsningen bygger på. Om vi ser till resultatet ansåg merparten utav ungdomarna att 

föreläsningen var tillräckligt omfattande. Från Navets egen utvärdering från 2011 kan 

man i resultatet från första frågan utläsa att materialet och föreläsaren var bra enligt 

ungdomarna. Även utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att ungdomarna har 

liknande uppfattning, dock var det cirka en tredjedel som kunde tänka sig en 

uppföljande föreläsning, samtidigt var ungefär en tredjedel osäkra och ungefär en 

tredjedel ville inte ha någon uppföljande föreläsning. 

Det är inte bara vad man ska förmedla utan också hur man gör det som är av betydande 

vikt för upplevelsen. En stor del av ungdomarna har svarat att föreläsarens attityd också 

påverkade föreläsningen. Detta ser vi som något positivt då alla föreläsare till viss del 

måste ha en personlig prägel på föreläsningen då ungdomarna tar fasta på olika saker i 

föreläsarens personlighet och roll. Det skulle ha varit intressant med ett större antal svar 

på den här frågan för att på så sätt se om den nu höga medianen håller sig på samma 

nivå. Då vi ändå ser att huvuddelen utav ungdomarna anser att föreläsarens attityd har 
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haft en påtaglig inverkan på föreläsningen, så kan vi dock hitta en grupp som inte anser 

att föreläsarens attityd haft någon inverkan alls.  

Navet har valt att föreläsa för mindre grupper och man delar därför upp klasserna i 

ungefär 15 elever/grupp säger Petersson (2012). Tanken med de mindre grupperna är 

också att ungdomarna ska våga säga vad de tycker och tänker och att de ska få 

möjlighet att diskutera med de andra i gruppen. Från resultatet kan vi se att momentet 

för att föra och skapa diskussion verkar ha lyckats, då den större delen utav ungdomarna 

har responderat positivt på frågorna om interaktivitet. Thorsen och Andersson (2000) 

påtalar att muntlig och personlig information har störst påverkan på attityd och 

beteende. Författarna menar vidare att detta grundar sig i att man då har möjlighet att 

kommunicera med varandra och ger eleverna möjlighet till att beskriva sina kunskaper, 

sina attityder och sina erfarenheter. 

Att föreläsarna har uppfattats som engagerade och aktiva i att få ungdomarna att 

medverka ser vi som ett lyckat inslag. 

Attityd- och kunskapspåverkan 

I vårt resultat gällande attityd- och kunskapspåverkan hittar vi stora skillnader i hur 

ungdomarna har påverkats. Ghelani (2011) skriver liksom Soole, Mazerolle och 

Rombouts (2008) att de informationsbaserade preventiva programmen som informerar 

om effekter av droger och alkohol har liten eller ingen effekt för ungdomar. Våra 

respondenter visade trots allt på en ökad kunskap om alkohol. Överlag så tror vi att NPP 

har en positiv effekt på ungdomars alkoholkonsumtion. Samtidigt går det inte att 

utesluta att det kan ha en negativ effekt då det har en tillåtande attityd som genomsyrar 

programmet. 

Enligt Kristjansson (2010) så kan det vara svårt för ungdomarna att ta till sig 

information om till exempel alkohol då den vuxna världen dricker alkohol vid ett flertal 

tillfällen och samtidigt som samhällets normer har en accepterande attityd gentemot 

detta. Grundtanken med NPP är att ge ungdomarna ökad medvetenhet kring alkohol, 

öka deras reflektion, minska deras berusningsdrickande – man har inte visionen om att 

uppnå så kallad nolltolerans (Petersson, 2012).  

På fråga två i Navets utvärdering från 2011 har 222 stycken utav 257 stycken svarat att 

de har fått ny kunskap av föreläsningen. Med vårt egna resultat kan vi bekräfta att en 

påverkan av ungdomarnas kunskap har skett. Den ökade kunskapen har i vår mening 

inte varit så omfattande, men att ungdomarna själva noterade en förändring är helt klart. 

NPP inte grundar sig i något större preventionsprogram, utan är mer sammansatt av 

verksamma bitar så som feedback, öppna upp möjlighet till delaktighet, medvetenhet 

och reflektion (Petersson, 2012).  

När vi ser till vårt resultat om påverkan på attityd har förändringen varit liten. Vi kan 

också se att attityderna i gruppen eller klassen i detta fall inte heller har påverkats efter 

föreläsningen. Enligt Theory of Planned Behaviour (TPB) är det viktigt att 

ungdomarnas attityd gentemot alkohol och den egna (även andras) konsumtionen är 

sund. Detta just för att attityder är en viktig komponent i individens process i att bete sig 

eller inte bete sig på ett givet sätt. Sanderson (2010) påtalar att en annan aspekt när det 
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gäller attityder och hur de formas är kunskap. En individ formar delvis sin attityd 

genom den kunskap som dennes sociala omgivning medvetet eller omedvetet delger. 

Attitydpåverkan kan därför ses som en del i föreläsningen som man skulle kunna jobba 

mer med, då föreläsningen även kan påverka attityden genom kunskap i gruppen som 

helhet. 

Subjektiv norm 

Subjektiv norm beskrivs av Sanderson (2010) som individens tro på om personer i 

dennes omgivning stöttar honom/henne i att ägna sig åt ett nytt beteende eller inte. I 

enkäten har vi benämnt den subjektiva normen som interaktivitet och diskussionsinslag 

i föreläsningen som ungdomarna har tagit del av. Resultaten som vi har fått ifrån dessa 

frågor visar att ungdomarna upplever att föreläsningen innehåller diskussionsinslag och 

de har även svarat att de vågade dela med sig utav sina tankar och sina åsikter i 

diskussionen som uppstod. Det vi däremot inte kan veta är hur pass interaktiva 

diskussionerna verkligen har varit, en del utav ungdomarna kanske svarar ja på frågan 

utifrån att föreläsaren har sagt att en diskussion gärna får startas – men det kanske inte 

sen har uppstått någon. Och en annan del utav ungdomarna kanske har svarat ja på 

frågan för att det var några utav ungdomarna som deltog i föreläsningen som uttryckte 

och framförde något.  

Botvin och Griffin (2007) menar att preventionsprogrammet ska vara uppbyggt på ett 

sätt som får ungdomarna att interaktivt medverka till exempel genom grupparbeten, 

rollspel och olika diskussionsfrågor. Överlag har ungdomarna svarat positivt på de 

frågor som berörde interaktivitet genom diskussion i föreläsningen, men intressant är 

också att de i större utsträckning ger ett negativt svarsresultat på om det har uppstått 

diskussioner efter föreläsningen. Enligt Thorsen och Andersson (2000) är syftet med 

informationen till eleverna oftast att man vill påverka deras kunskap, attityd och 

beteende till alkohol och narkotika och att det också finns ett vanligt antagande om att 

det finns en koppling mellan dessa och interaktivitet. Man skulle kunna tänka sig att det 

interaktiva inslaget i föreläsningen endast visat ett positivt resultat just där och då för att 

ungdomarna förväntar sig att det ska infinna sig. Men eftersom merparten utav 

ungdomarna har svarat att det i stort sett inte har uppstått några diskussioner om alkohol 

efteråt kan man fundera på om man istället skulle ge föreläsningen och dess innehåll en 

mer personlig touch gentemot ungdomarnas önskemål.  

Thorsen och Andersson (2000) påtalar att muntlig och personlig information har störst 

påverkan på attityd och beteende. Man kanske skulle kunna skräddarsy föreläsningen 

utifrån ungdomarnas önskemål, men inom en rimlig tidsram. Lärarna skulle till exempel 

kunna gå ut med information om att Navet ska komma och föreläsa, kortfattat tala om 

vad Navet gör och sedan be eleverna att lämna förslag på vad de skulle vilja få veta om 

alkohol och droger. På gymnasiet vet man ändå ganska mycket anser man själv, då är 

det lättare att ta till sig sådant som man själv vill få veta mer om. Efteråt kanske detta 

skulle kunna leda till mer och fler diskussioner ungdomarna emellan, vilket i sin tur 

skulle ha lett till att den interaktiva effekten som vill uppnås förstärks.  
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Tron på den egna förmågan 

Enligt Botvin och Griffin (2007) ska materialet som används vara lätt för ungdomarna 

att ta till sig och även ge dem verktyg till att bygga upp ett motstånd genom utbildning 

av deras sociala färdigheter. På Navets föreläsning får ungdomarna göra ett AUDIT-test 

vars resultat ska ge dem feedback på de egna alkoholvanorna. Vid frågan om AUDIT-

resultatet har lett till reflektion över de egna alkoholvanorna svarar den största delen 

utav ungdomarna att det har gett liten eller ingen effekt alls. I samband med att AUDIT 

har sammanställts skulle man kunna ge feedback i form av allmänna råd i förhållande 

till de olika poängkategorier som resultatet kan hamna inom. De allmänna råden skulle 

ungdomarna kunna förvalta och kanske till och med omvandla till egna strategier i 

förhållande till vad resultatet har visat.  

Den låga medianen AUDIT-frågan också visar får oss att undra om ungdomarna inte 

uppfattade syftet med testet eller om testet i sig var otydligt för dem. AUDIT-test är ett 

bra moment och kan nog väcka en varningsklocka hos vissa, men för att kunna göra det 

måste det också vara tydligt hur och varför man gör det. För att vara insatserna ska vara 

så effektiva som möjligt anser Galliher, Evans och Weiser (2007) att programmen ska 

fokusera på ungdomars självkänsla och även förmågan att kunna säga nej. Resultatet vi 

fick från enkäten visar att föreläsningen inte skapade speciellt mycket reflektion hos en 

betydande del av respondenterna. Samtidigt var det också en del som hade reflekterat 

över sina eller vännernas alkoholvanor. Att spridning var stor i denna fråga får oss att 

undra varför det bara är en del av respondenterna som det skapas reflektioner hos. En 

anledning kan vara att många inte har behovet av att reflektera då de inte befinner sig i 

någon riskzon, däremot känner nog de flesta någon som kan befinna sig i riskzonen. Vi 

ser ändå att detta är ett moment man skulle kunna jobba mer med i föreläsningens 

upplägg för att få ett bättre resultat. Sanderson (2012) beskriver tron på den egna 

förmågan som i vilken utsträckning individen själv tror att han/hon kan ägna sig åt ett 

beteende på ett framgångsrikt sätt. 

Slutsatser 

Upplägget har betydelse för hur ungdomarna tar till sig innehållet i föreläsningen. 

Interaktiva inslag i form av diskussion och en aktiv dialog är viktigt för att få 

ungdomarna att känna sig delaktiga. Detta för att de inte bara ska få information som de 

personligen inte relaterar till. I praktiken måste vi helt enkelt tänka på att vi har ett 

tydligt och genomtänkt mål med insatserna.  

Vi har även fått till oss att föreläsarens attityd spelar en stor roll för hur ungdomarnas 

kunskap, attityd och reflektion påverkas. Föreläsarens roll är mycket central i hur 

ungdomarna tar till sig föreläsningens innehåll, det är därför viktigt att ha engagerade 

men också inom området kompetenta föreläsare. Resultatet har också visat att de 

moment som var menade att skapa reflektion har haft dålig effekt gentemot 

ungdomarna. Detta är något som vi anser att föreläsningen skulle fokusera mer på, 

eftersom ungdomarnas reflektion kan leda till förändring i både beteende och attityd. 

För att öka ungdomarnas reflektion skulle man kunna ha fler moment där ungdomarna 

måste reflektera över sin egen, alternativt familj eller nära vänners situation.  
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I resultatet såg vi också en efterfrågan om drogkunskap vilket respondenterna uttryckte i 

enkäten. I dagsläget berör föreläsningen enbart alkohol och dess effekt, ett alternativ är 

att i relation till alkohol och droger föreläsa om riskbruk och missbruk.  

Slutgiltligen så kan vi se ett stort behov av utvärdering på de preventionsinsatser som 

används inom ungdoms- och missbruksvården. Vi ser även ett behov av en extern 

utvärdering utav Navets preventionsprogram, för att på så sätt ytterligare kunna 

förbättra och precisera vad som fungerar och inte. En vidare undersökning utifrån våra 

resultat skulle kunna vara att mer specifikt undersöka hur föreläsarens attityd uttrycks 

och avspeglar sig på föreläsningen och dess innehåll. Då det är olika föreläsare som 

håller i Navets föreläsningar skulle det vara intressant att se om ungdomarna uttrycker 

olika attitydpåverkan dels för egen del och även gällande föreläsarens attityd. 
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I 

Enkät 

Tack för att vi får ta lite utav din tid! 

 

Nedan kommer ett antal frågor som du gärna får försöka svara på utifrån 

tankar och åsikter efter att du har deltagit i Navets föreläsning om alkohol. 

Vi delar ut den här enkäten för att få svar till vår C-uppsats som handlar 

om att ta reda på hur du har uppfattat Navets preventionsinsats, alltså 

själva föreläsningen. Vi vill få ökad kunskap om hur en 

 preventionsinsats upplevs och tolkas av er. 

 Därför är givetvis era svar de viktigaste för oss att få 

in ett bra sammanställt resultat. De områden som vi specifikt 

kommer att ställa frågor om är kunskap, attityd och interaktivitet  

i relation till och i samband med alkohol. 

 

Enkäten är helt frivillig att svara på och den är 100% anonym! När du 

är färdig, vare sig du har svarat eller lämnat svarsrutorna tomma, lägger 

du enkäten i det vita kuvertet och klistrar igen det. Vi samlar sedan in 

kuverten när alla är färdiga! 

 

Vi hoppas att du finner det 

givande att bidra med dina svar och din medverkan! 

 

Tack på förhand! – Lottha & Martin 

 

 



 

 

1. Medverkade du på Navets föreläsning om alkohol? 

� Ja (Om ja fortsätter du att besvara följande frågor) 

� Nej (Om inte behöver du inte besvara de följande frågorna) 

 

2. Skulle du kunna tänka dig att gå på en uppföljande föreläsning med ett liknande 

upplägg? 

� Ja    � Nej                    � Kanske 

 

Kunskap, med kunskap menar vi vad du har tagit till dig och som du känner du 

skulle kunna använda dig av.  

3. Anser du att föreläsningen var tillräckligt omfattande så att du kunde tillgodogöra dig 

dess innehåll och information? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

4. I vilken utsträckning anser du att: 

a) din kunskap om alkohol har förändrats sedan du deltog i föreläsningen? 

Inte alls                          Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

b) din kunskap om alternativa strategier för att minska negativa konsekvenser har 

förändrats sedan du deltog i föreläsningen: 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 

c) ditt AUDIT-resultat fick dig att reflektera över dina alkoholvanor? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 

 

Attityd, med attityd syftar vi på dina (och även andras) tankar, känslor och 

värderingar i relation till alkohol och alkoholvanor.  



Bilaga 1 

III 

5. I hur hög grad har du reflekterat över dina egna alkoholvanor sedan du deltog i 

föreläsningen? 

Inte alls                        Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

6. I hur hög grad har du reflekterat över dina klasskamraters (alternativt andra vänners) 

alkoholvanor sedan du deltog i föreläsningen? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

7. I vilken utsträckning anser du att din attityd gentemot alkohol har förändrats sedan du 

deltog i föreläsningen? 

Inte alls                          Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

8. I vilken utsträckning anser du att dina klasskamraters attityd gentemot alkohol har 

förändrats sedan de deltog i föreläsningen? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

9. I hur hög grad anser du att föreläsarens attityd gentemot alkohol påverkade 

föreläsningen och dess innehåll? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 

 

 

 

Interaktivitet, med interaktivitet syftar vi på hur du i relation till andra och deras 

tankar agerar och reagerar. 

10. I vilken utsträckning har du och dina klasskamrater diskuterat efteråt om 

föreläsningen och dess innehåll? 



 

 

Inte alls                        Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

11. Anser du att det fanns utrymme till diskussion i föreläsningen? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

12. I hur stor utsträckning tyckte du att föreläsaren försökte få igång en diskussion och 

involvera er i den? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

 

13. I hur stor utsträckning känner du att du vågade ta del i diskussionen och dela med 

dig utav dina tankar och åsikter? 

Inte alls                         Mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

� � � � � � � 
 

14. Saknade du något i föreläsningen som du anser hade varit relevant och intressant 

gällande det ämne som togs upp? Vidareutveckla gärna med egna ord. 
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