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Vad försöker man göra inom ungdomsinriktad drogprevention och 
vad uppfattas som viktigt? Syftet med denna studie var att 
undersöka vad som händer inom preventionsarbete i Thailand. 
Analys med grounded theory av intervjuer med främst thailändska 
personer som har praktisk erfarenhet av drogpreventiv verksamhet. 
Motkrafter till missbruk i Thailand genomsyras av en moraliskt 
betingad grundhållning med en i grunden autonom människosyn. 
Genom sociala och pedagogiska nätverk, positiva alternativ, 
utveckling, relevanta budskap och kritiskt tänkande arbetar man 
drogpreventivt med målgruppen för de preventiva insatserna som 
en autonom och aktiv part. Arbetet kräver en problemanalys och 
stödinsatser ges baserade på tillit. Likaså vill preventionsarbetarna 
bli betraktade med tillit av exempelvis överordnade instanser. 
Skillnader finns mellan hållningen på basnivå och centralt 
deklarerade ”krig mot narkotikan”. Målgruppen för drogpreventiva 
insatser bör betraktas som en aktiv part att samverka med för att 
uppnå hållbara resultat. 

 



 

Förord 
Denna uppsats handlar – i flera avseenden – om en resa. Konkret har 
datainsamling gjorts i Thailand. Många olika personer har bidragit: anställda vid 
Rajabhat University i Chian Mai, personal på olika skolor, behandlingsenheter, 
frivilligorganisationer med mera. Likaså har flera deltagare vid Global Alcohol 
Policy Conference i Bangkok i februari 2012 bidragit. 

En annan resa har handlat om forskningsmetoden. Det är alltid spännande att få 
lära sig en ny metodik. Med goda handledare blir resan extra stimulerande. Tack 
till Stellan Jeppsson, som själv använt Grounded theory (GT), och till Hans 
Thulesius, som både har använt GT och översatt Glasers bok Att göra grundad 
teori: problem, frågor och diskussion till svenska. 

Sist och slutligen handlar det naturligtvis om upptäcktsresan. Studien visar att 
erfarna preventionsarbetare i hög grad fokuserar andra faktorer än forskningen i 
dag betonar. Inte så att det praktiska arbetet saknar stöd i forskning, men man 
tänker i hög grad utifrån ett samverkansparadigm, där målgruppen är den 
viktigaste samverkanspartnern. Forskningen utgår ofta från ett 
påverkansparadigm, där man försöker finna effektiva insatser.  

 

Växjö i augusti 2012-09-10  

Berth Andersson 
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INTRODUKTION 
Att genom insatser till unga försöka förebygga missbruksrelaterade problem är inget 
nytt. Inte heller är besvikelsen över att resultaten av insatserna förefaller svaga, trots att 
man gjort det som anses vara det senaste och effektivaste på området, något nytt 
(Andersson 2011). Sommaren 2011 kom t ex en utvärdering som visade att ett svenskt 
program som fått ett betydande nationellt genomslag (Örebro preventionsprogram, 
ÖPP) inte ger önskade resultat (Bodin och Strandberg 2011). 

Samtidigt finns stora förhoppningar på denna typ av insatser: ”Sammanfattningsvis: 
utanförskapet och marginaliseringen i landet är betydande. Människor far illa och det 
kostar stora summor pengar. En del av detta är onödigt och det går att påverka genom 
samverkan och tidiga, långsiktiga insatser. Det finns goda skäl att agera och det finns 
betydande mänskliga och ekonomiska värden att vinna” (Nilsson och Wadeskog 2009, 
sid 4). 

Utvärdering av specifika insatser och program är en viktig del i kunskapsutvecklingen 
på området. Det kan dock finnas väsentliga aspekter av prevention som inte beaktats 
tillräckligt av forskningen men som är angelägna för de praktiskt verksamma. Den 
teoretiska grunden för prevention utgår från att insatser bör riktas till faktorer som 
minskar risken för framtida problem, alternativt ökar skyddet mot problemen. Det är då 
väsentligt att urskilja de faktorer som är möjliga att rikta insatser till. Syftet med detta 
arbete är att studera praktiskt verksamma preventionsarbetares uppfattningar på detta 
område.   

Bakgrund 
Forsknings- och praxisfältet 
Missbruksproblem finns av betydande omfattning över hela världen. Problemens art och 
storlek varierar. Alkoholen orsakar ungefär 2,5 miljoner dödsfall per år, vilket är mer än 
t ex Hiv/Aids, och är den tredje största riskfaktorn för sjukdom och skador. Män 
drabbas mer än kvinnor: alkohol är den största riskfaktorn för död bland män i ålderna 
15-59 år i världen (WHO 2011).  I Sverige bedömde Missbruksutredningen (SOU 
2011:35) att en miljon människor har ett riskabelt alkoholbruk, 77 000 personer ett 
riskabelt narkotikabruk och 315 000 ett riskabelt läkemedelsbruk.  

Prevention är ett komplicerat begrepp. Inom medicin och folkhälsovetenskap talas om 
tre preventionsnivåer: primär, sekundär och tertiär. Med primär prevention menas 
insatser som kommer före sjukdom och riktas till hela befolkningen eller stora 
folkgrupper, i syfte att minska antalet nya sjukdomsfall. Sekundär prevention riktas till 
grupper med speciell risk för att utveckla sjukdom. Tertiär prevention riktas till personer 
som redan är sjuka, med syftet att mildra konsekvenserna. Inom 
preventionsvetenskapen används i dag oftast begreppen universell, selektiv och 
indikerad. Universell prevention tar inte hänsyn till skillnader i risk mellan olika 
individer eller grupper, utan riktar sig till alla. Selektiv prevention riktar sig till 
undergrupper med ökad risk för det problem som man önskar förebygga. Insatsen görs 
fortfarande på gruppnivå. Med indikerad prevention avses insatser för individer i 
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riskzonen (Ferrer-Wreder m fl 2005). Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa båda 
klassificeringar gäller den tertiära preventionen, som ju är det som i dagligt tal kallas 
behandling. Det nya systemet: universell-selektiv-indikerad, rekommenderades av 
USA:s Institute of Medicine (Mrazek & Haggerty, 1996, i Karlsson, 2006) för att bättre 
passa för preventionsvetenskap. 

Thailand, Sverige och förutsättningarna för drogprevention 
Förförståelsen kan utgöra ett hinder för att se alla relevanta aspekter av verkligheten; de 
egna uppfattningarna blir styrande. Likaså kan en viss kontext, t ex drogprevention 
inom svensk skola, vara begränsande. Kulturen  inom skolans verksamhet på området 
kan i sig vara begränsad, likaså kan det sätt man talar om ett fenomen medföra att 
aspekter inte blir berörda. Ett sätt att vidga perspektivet är att studera ett annat land, 
med en annan kultur. I denna uppsats studeras drogprevention riktad till unga i 
Thailand, med utgångspunkt i praktikernas uppfattningar. 

Thailand har över 63 miljoner invånare. Huvuddelen bor på landsbygden och även om 
inkomst och levnadsstandard har ökat de senaste åren är den ekonomiska standarden 
under genomsnittet i världen, enligt Världsbankens mätningar. 

 

Norra delen av Thailand, tillsammans med angränsande delar av Burma (Myanmar) och 
Laos, var tidigare känt som ”Den gyllene triangeln”. Under lång tid var detta världens 
största opiumproducent. Helling (1983) konstaterar att områden med 
narkotikaproduktion kännetecknas av låg nationell kontroll och fattigdom. För 
jordbrukare i bergstrakterna i norra Thailand gällde båda dessa villkor. Odling av opium 
var helt enkelt ett sätt att överleva. Opium har länge odlats för lokalt bruk. I samband 
med den koloniala perioden genomdrev engelsmännen en radikal ökning av 
opiumproduktionen, för export till Kina. Kineserna var inte speciellt förtjusta i att bli 
påtvingade opium och gjorde motstånd. Detta ledde till två ”opiumkrig”, som britterna 
vann. I och med detta var Gyllene triangeln etablerad som storproducent. McCoy m fl 
(1972) beskriver hur USA:s underrättelsetjänst CIA understödde delar av den gamla 
kinesiska Koumintangarmen, som efter Mao Tsedongs maktövertagande slagit sig ner i 
Gyllene triangeln. Detta innebar bland annat ett indirekt stöd till deras opiumhantering. 
Narkotikahandeln innehåller inte endast stora pengar utan även storpolitik. 

 

Levnadsstandarden har ökat och den thailändska staten har i högre grad än tidigare 
kontroll även över bergsområdena och de folkgrupper som lever där. Såväl nationella 
som internationella insatser har gjorts för att minska odlingen, bland annat genom 
ersättningsgrödor. I dag har Thailand en underordnad roll när det gäller opiumexport. 
Gyllene triangeln är inte längre viktigast, i stället dominerar Afghanistan, där de båda 
tidigare nämnda villkoren uppfylls till övermått (UNODC 2011). 
 
Det innebär dock inte att odlingen har försvunnit. I en guidebok över Thailand 
(Bergman Saengkhamchu 2008) påpekas att den resande i byarna i bergen i norr kan 
erbjudas opium. Författaren påpekar också att den turist som accepterar erbjudandet 
underminerar arbetet med att minska opiumbruket bland bergsfolken. För så är det 
naturligtvis: opiet orsakar inte enbart lidande i form av heroin bland västerländska 
människor, det orsakar också lidande bland lokalbefolkningen. Under senare år bedöms 
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opiumodlingen i bergsområdet söder om Chiang Mai ha ökat. Det är inte heller riskfritt 
att arbeta med behandling i dessa trakter, det innebär ju att man tar kunder från 
producenterna (Lokal preventionsarbetare, 2012 02 18, personlig kommunikation). 
Fokus för insatser får i stället ligga på utveckling av det civila samhället i byarna. 
 
Dagens Nyheter berättar (Dyberg, 2011 07 01, sid 14-15) under rubriken Här kostar ett 
barn 70 kronor, om tiggandet och handeln med barn på en bro mellan Burma/Myanmar 
och Thailand. Journalisten beskriver hur polisen med käppar jagar bort tiggande barn 
från bron: det är många turister den dagen och de ska inte behöva besväras av tiggare:  
 

Ett stycke bort sitter en pojke som inte var snabb nog att slinka undan. En kvinna försöker tvätta  
såren som han fått av polisens rapp men han skrattar högt och har svårt att sitta stilla. 
-Han är förmodligen hög på lim som han har sniffat, förklarar kvinnan. 
……………… 
-Alla kvinnor som sitter här och tigger är drogberoende och de låter barnen tigga ihop pengar till  
drogerna. 

 
Barn finns också till salu. I första ledet är priset omkring 300 bath, motsvarande 70 
kronor. Det pågår olika hjälpinsatser, i Dagens Nyheter beskrivs verksamhet med stöd 
från svenska organisationen IOGT-NTO. Men läget i regionen är besvärligt. Naret 
Sonkrawsook på IOGT:s (det internationella namnet på organisationen är IOGT, den 
svenska grenen heter IOGT-NTO) regionkontor i Chiang Mai arbetar i Laos, Kambodja, 
Myanmar (Burma) och Thailand. Han beskriver hur barnhem i Myanmar har fått stänga 
efter utländska besök, hur kontakterna i Laos måste godkännas av regeringen med mera. 
Arbetet är i hög grad inriktat på att skapa kontakter, bygga ett nätverk som kan göra 
framtida resultat möjliga.  
 
Narkotika i Thailand handlar inte enbart om opium. Vid en beroendeklinik utanför 
Chiang Mai berättar man att amfetamin och metamfetamin är de vanligaste preparaten 
hos deras patienter. Det är inte heller så att kampen mot narkotika, ”The war on drugs”, 
som proklamerades 2003 av Thaksin Shinawatra, är oomstridd. Det har i hög grad haft 
karaktären av just krig. I Bangkok Post (2012 01 31) publicerades en kritisk ledare med 
anledning av att Thaksin Shinawatra har fått en efterträdare som ”general” för 
narkotikabekämpningen: Chalerm Yuhamrung. Han har talat på liknande sätt som sin 
företrädare, bland annat proklamerat att ”drug dealers are going to die”. Bangkok Post 
konstaterar att hittills 2600 personer har dödats i kriget mot narkotikan. Många av dessa 
sägs ha varit helt oskyldiga, flerr småkriminella men få storhandlare. Tidningen 
förespråkar inte eftergivenhet mot narkotikan eller narkotikasyndikaten, men 
ifrågasätter en strategi som mest tycks gå ut på att genomföra kraftfulla insatser mot 
mindre betydelsefulla personer och basunera ut att man vunnit en stor seger. En person 
liknar situationen i norra Thailand vid en ”licensjakt” på opiumodlare.  
 
Före 1960-talet konsumerades försumbara kvantiteter alkohol i Thailand. Nu ligger 
konsumtionen på ungefär samma nivå som i Sverige. Thai Health Foundation 
(Adulyanon 2007) ser tre orsaker till den utvecklingen: ekonomisk tillväxt, modern 
livsstil och lägre priser på alkohol, kombinerat med högre medelinkomst. I tabellen 
nedan görs en jämförelse av några alkoholrelaterade nyckeltal mellan Thailand och 
Sverige. Att de redovisade åren varierar beror på att likvärdiga uppgifter inte finns för 
alla år. 
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Tabell 1: Vissa alkoholrelaterade nyckeltal. En jämförelse mellan Thailand och 
Sverige (WHO 2011) 
Nyckeltal Thailand Sverige 
Genomsnittlig alkoholkonsumtion per 
invånare 15 år och äldre (100% alkohol, 
2003-2005) 

7,1 liter 10,3 liter 

Alkoholrelaterad sjuklighet, 12-
månaders prevalens, 2004, män 

10,2% 6,3% 

Alkoholrelaterad sjuklighet, 12-
månaders prevalens, 2004, kvinnor 

0,99% 2,3% 

Dödlighet per 100 000 inv över 15 år, 
levercirros, 2002. Män 

15,0 7,6 

Dödlighet per 100 000 inv över 15 år, 
levercirros, 2002. Kvinnor 

5,4 3,4 

Andel helnyktra, livstid, 2006. Män 40,8% 5,3% 
Andel helnyktra, livstid, 2006. Kvinnor 81,3% 10,8% 
Andel helnyktra, livstid, 2006. Totalt 61,9% 8,1% 
Alkoholkonsumtion, 100 procent alkohol, 
enbart de som dricker. Män 

29,1 liter 16,7 liter 

Alkoholkonsumtion, 100 procent alkohol, 
enbart de som dricker. Kvinnor 

6,2 liter 7,8 liter 

Alkoholkonsumtion, 100 procent alkohol, 
enbart de som dricker. Total 

23,9 liter 12,5 liter 

 
Det bör tilläggas att WHO, som tagit fram dessa uppgifter (WHO 2011), påpekar att 
man försökt räkna bort den alkohol som konsumeras av turister i Thailand. Av tabell 1 
framgår att skillnaderna i alkoholvanor och skador är betydande trots att de båda 
länderna ligger på en jämförbar totalkonsumtion. Konsumtionens fördelning är jämnare 
i Sverige, medan de som dricker i Thailand konsumerar stora mängder. För det första 
finns stora könsskillnader, men det finns i Thailand en majoritet helnyktra. Det innebär 
naturligtvis att en totalkonsumtion som i sig är jämförbar med Sverige kommer att 
fördelas på färre individer. Thailands Minister of Public Health uppger att antalet döda 
på grund av alkohol beräknas till 26000 personer per år (Buranasiri 2012). 
 
Det är känt att alkoholindustrin för närvarande söker expandera i Afrika och Asien, 
regioner med en traditionellt låg alkoholkonsumtion (Asamoa-Baah 2012). På grund av 
den låga konsumtionen har man heller inte haft behov av att utveckla någon 
alkoholpolitik. Thailand har numera en politik som på många sätt påminner om den 
svenska. I vissa fall är den hårdare, t ex när det gäller åldersgräns vid servering samt 
alkoholreklam. Något försäljningsmonopol har man dock inte, vilket kan antas ha stor 
betydelse. Vodka säljs i den dygnet runt-öppna närbutiken. Under vår vistelse i 
Thailand fick vi bland se hur en ny vinklubb/vinrestaurang öppnades i Chiang Mai. 
Thailands vinkonsumtion har varit försumbar, så det är inte konstigt att 
vinproducenterna söker sig till denna jungfruliga marknad. Samtidigt bör man påpeka 
att det är ovanligare att se berusade personer på allmän plats i Thailand än i Sverige. 
 

Det thailändska folket uppfattas av besökaren som mycket vänligt och tillmötesgående. 
Det är dock en kultur (eller flera kulturer, det är ett tätbefolkat land med flera 
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folkgrupper och betydande sociala skillnader) med några fasta principer. En av dessa är 
att man ska undvika att förlora ansiktet. Man ska inte heller bidra till att någon annan 
gör det. Man talar således inte gärna om sina misslyckanden – och man försöker 
definitivt undvika att beröra nationella misslyckanden. Detta kan leda till att en 
västerländsk intervjuare inte får reda på så mycket om problemen och svårigheterna 
inom det fält undersökningen behandlar. Däremot vill många thailändare gärna göra 
besökaren glad och svarar kanske på frågorna utifrån den grundtanken (Bergman 
Saengkhamchu 2008). 

 

Syfte och problemformulering 
Detta arbete syftar till att bidra till den teoretiska utvecklingen på preventionsområdet 
genom att utforska praxisfältet, med utgångspunkt i de professionellas erfarenheter. 
Avsikten är att finna faktorer som förebyggande insatser kan rikta sig mot, eller som på 
annat sätt är av betydelse för preventiva insatser. 

 

Sådana faktorer existerar inte i ett tomrum. De påverkas av andra förhållanden, även 
dessa kan därför vara av intresse att fånga upp i studien. Likaså är det olika faktorer som 
kan adresseras inom olika arenor. Grovt kan man dela in den unge människans tillvaro i 
tre delar: hem/familj, skola/arbete samt fritid/kamrater. Det är inom dessa tre områden 
de påverkbara faktorerna kan finnas.  

 

Den övergripande forskningsfrågan gäller vad som erfarenhetsmässigt har visat sig ha 
betydelse i preventionsarbetet, varför och för vem. 

 

 

METOD 
Val av metod 
Studien har genomförts med Grounded Theory-metodik, GT (Glaser och Strauss 1967). 
Detta val grundas på en vilja att utgå från praktiken, se de praktiskt verksammas 
perspektiv. 

 

Två problem i sammanhanget var att såväl jag som de personer som är verksamma inom 
området mer eller mindre kan anses som fångar inom vår tradition och våra synsätt. 
Genom att genomföra studien i ett annat land skulle båda dessa svårigheter kunna 
hanteras. Det är en annan traditionsgrund i Thailand och skiftet av kontext borde kunna 
medföra att möjligheten att se området med friska ögon ökar. 

 

Thailand aktualiserades genom ett pågående samverkansprojekt mellan Rajabhat 
University i Chiang Mai i norra Thailand och Linnéuiversitetet. Kontakter togs i 
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samband med att personal från Chiang Mai besökte Växjö hösten 2011. Under januari 
till mars 2012 besöktes Chiang Mai av personal från Linnéuniversitetet. 

 

Omedelbart efter de första intervjuerna påbörjades kodningsarbetet. Detta gjordes 
utifrån fältanteckningarna. Några inspelningar gjordes inte. Detta val gjordes med stöd i 
Glasers m fl (2010) tidigare redovisade uppfattning att inspelningar och utskrifter ofta 
begränsar mer än det tillför. Valet var inte självklart. Det finns givetvis en risk att den 
egna förförståelsen kommer att styra urval och analys. Mot detta kan anföras att man 
med fler genomförda intervjuer får ett rikare material, vilket medför svårigheter att låta 
den egna hållningen få sådant genomslag. Det är dessutom osannolikt att denna 
undersökning skulle leda till den totala och slutgiltiga teorin på preventionsområdet. 
Om den kan lämna ett teoretiskt bidrag är det vackert nog, så får andra hitta de aspekter 
jag har förbisett. 

 

Kodningen gjordes med hjälp av registerkort. På korten angavs dels källa, dels det 
yttrande eller händelse som i sig är den egentliga rådatan. Längst ner på korten skrevs 
slutligen den kod, det teoretiska begrepp, som händelsen bedömdes indikera. Korten 
användes därefter för den fortsatta kodningen, då de sorterades i olika kategorier. I detta 
skede fastnade processen, enbart förutsägbara kategorier genererades (exempelvis 
samhälls-grupp-individnivå o dyl). Efter kontakt med handledare gjordes den öppna 
kodningen (första steget) om. Denna gång söktes efter aktiva handlingar, verb, i 
materialet. Vad skedde egentligen? Efter denna process blev nya mönster urskiljbara.  

 

Kontinuerligt skrevs memon, teoretiska minnesnoteringar, som i hög grad handlade om 
hur olika faktorer/begrepp/kategorier relaterades till varandra. Kopplingen mellan 
empiriska resultat och tidigare forskning, eller egna erfarenheter, berördes också i 
memon.  

 

Urval 
Eftersom avsikten var att få del av olika personers erfarenheter, söktes kontakt med 
personer som ägnat sig åt alkohol- och narkotikaprevention. Teoretiskt urval ska styras 
av de data som uppstår under processen (Glaser 2010). Detta skedde till betydande del, 
men det bör också påpekas att urvalet till stor del var sådana personer som det gick att 
komma i kontakt med under den tid som fanns till förfogande. Majoriteten av dessa 
personer var verksamma i Chiang Mai-området. Ett antal kontaktades i samband med en 
konferens i Nonthaburi (utkanten av Bangkok): Global Alcohol Policy Conference 
(GAPC), med WHO, Thai Health Promotion Foudation och Global Alcohol Policy 
Alliance som arrangörer. 

GAPC, samlade drygt 1000 deltagare från 59 olika länder. Representationen från 
Thailand var betydande. Politiker, forskare, myndighetspersoner och representanter från 
frivilligorganisationer deltog; både beslutsfattare och praktiker. Konferensens olika 
föreläsningar och seminarier finns till stor del i bokform (Chaiyasong m fl 2012). 
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Totalt har 27 personer intervjuats, 15 män och 12 kvinnor. Åldersmässigt är 
intervjupersonerna mellan 20 år och 55 år. Urvalet fördelar sig på följande sätt: 

Skola och universitet  9 personer 

Vård, behandling, rådgivning 3 personer 

Statlig eller halvstatlig organisation 9 personer 

Frivilligorganisationer  6 personer 

Några av personerna intervjuades vid flera tillfällen (upp till tre gånger). Intervjuerna 
gjordes oftast individuellt och på engelska. Vissa intervjuer skedde i grupp, då oftast på 
grund av att tolk till thai krävdes. Intervjupersonerna ombads att berätta om hur de 
arbetar med drogförebyggande verksamhet. Följdfrågor ställdes, bland annat om vad de 
ansåg viktigt, när olika insatser borde göras, varför en specifik insats kunde ha 
betydelse, var den borde utföras och vilka som borde ansvara för detta.     

 

Etiska överväganden 
I förväg betraktade jag inte denna studie som forskningsetiskt problematisk. De vanliga 
principerna skulle givetvis gälla. Denscombe (2009) anger tre etiska principer: 

1. Att skydda deltagarnas intressen. Finns risk för skada? Konfidentialitet, 
datahantering och publicering är frågor av relevans i detta sammanhang. 

2. Att undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar. 
3. Informerat samtycke. 

I praktiken är detta samma principer som de Vetenskapsrådet anger:  

1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet 

De intervjuade personerna kan inte uppfattas som speciellt utsatta. Temat behandlar inte 
personliga förhållanden. Under studiens gång visade det sig emellertid att vissa 
yttranden, t ex angående olika arbetsformer, myndigheter eller liknande, kunde vara av 
sådan karaktär att det skulle kunna medföra obehag om personen eller verksamheten 
identifierades. Intervjupersonerna beskrivs därför oftast till sin funktion men namnges 
inte. I vissa sammanhang nämns inte ens funktionen. Inte heller redovisas i resultatdelen 
vem som sagt olika saker. Denna information finns i anteckningarna, som utgör 
grunddata, men inte i den skrivna rapporten. Materialet skall inte användas till annat än 
studiens syften, vilket är innebörden i nyttjandekravet. 

 

Principen om informerat samtycke innebär att intervjupersonerna ska informeras om 
undersökningen, de ska kunna välja att inte delta och kunna avbryta när de vill. På 
grund av studiens karaktär var språkproblem möjliga, eller till och med troliga. Ett 
informationsbrev med text på engelska utformades (bilaga 1) och genomgicks innan 
intervjun inleddes. Vid vissa intervjuer användes tolk. Detta kan naturligtvis medföra 
såväl forskningsetiska som resultatmässiga problem. Hänsyn har tagits till detta vid 
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kodningen. I samband med intervjun delades också ut ett korrespondenskort med tack 
för deltagande och kontaktuppgifter (bilaga 2). 

 

 

RESULTAT 
Redan i samband med den första intervjun gjordes en koppling till Åbergs (1987) 
resonemang om motkrafter. ”Missbrukaren”, skriver Åberg (aa sid 19) ”befinner sig i 
ett kraftfält mellan olika ´sug´. Åt ena hållet drar det kroppsliga suget efter drogen, åt 
andra hållet drar allt det andra som är värdefullt i livet”. På liknande sätt kan man se 
drogprevention: det finns ett kraftfält där preventiva insatser förmodas verka i en 
bestämd riktning. Åbergs tes är att det inte i första hand handlar om att försöka minska 
suget efter drogen, utan om att stärka motkrafterna.  

 

Preventionens olika aspekter 
Med inspiration i Åbergs sätt att resonera har en fyrfältstabell konstruerats i avsikt att 
kunna överblicka preventionens olika aspekter. 
Tabell 2: Olika aspekter av prevention 

 Strukturell nivå Grupp-/individnivå 

Auktoritära motkrafter Lagar Regler, krav 

Tillitsbaserade motkrafter Stöd, bidrag Dialog 

 

Med auktoritära motkrafter avses sådant som görs utan någon form av dialog mellan 
den som beslutar om och vidtar åtgärden och den som är föremål för insatsen. På 
samhällsnivå kan det t ex vara åldersgränser för alkoholinköp. Likaså kan en stark 
styrning av den typ av typ av insatser som kan vara aktuella sägas höra till denna 
kategori, till exempel nationella krav på att vissa metoder ska användas. På grupp- och 
individnivå avses t ex regelverk på en skola, krav på urinprov för droganalys eller 
liknande. Auktoritära motkrafter kan ses som olika former av ramar och regler, som en 
passiv mottagare ska förhålla sig till och anpassa sig efter. 

Tillitsbaserade motkrafter kräver någon form av dialog och utgår från en implicit eller 
explicit överenskommelse. Det kan gälla exempelvis riktade bidrag på samhällsnivå 
eller eget individuellt ansvar för lokalt utformad verksamhet. Tillitsbaserade motkrafter 
handlar om stöd, som ges till en förmodat aktiv mottagare, ett subjekt. 

Tillit som grundhållning  
De insatser som görs har en tydlig koppling till det grundläggande synsätt eller den 
grundhållning deltagarna har till det som ska förebyggas. De som arbetar med 
prevention på basplanet är angelägna att få stöd och att bli visade tillit. Detta uttrycker 
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ett balansförhållande. Stöd behövs för att ha direkta förutsättningar för arbetet men 
också för att behålla sin motivation och känna att man uppskattas. Men om stödet blir 
för detaljerat uppfattas det som en markering av misstro. Det är därför viktigt att också 
bli visad respekt och tillit. På motsvarande sätt formulerade sig flera av de personer som 
arbetade på samhällsnivå. De strävade efter att ge ett relevant stöd, men också efter att 
uppmuntra det lokala engagemanget och ansvaret. I detta fanns ofta en djupt praktisk 
insikt: det var de på basplanet som bäst kände förutsättningarna. Den kompetensen fick 
man inte förneka. 

 

Människan placeras på minst två sätt in i ett större sammanhang: individen har ett 
ansvar för att bidra till samhällets utveckling men ingår också i en större helhet, med 
såväl andliga som samhälleliga dimensioner. Det är väsentligt att ge individen 
delansvar, att visa tillit till människors gemensamma kraft och förmåga. Samhällssyn 
och människosyn är därför klart relevanta faktorer i preventionsarbetet. 

 

Till detta hör naturligtvis frågor om moral. Det är inte tabubelagt att resonera om moral 
i Thailand, ytterligare en kulturell skillnad mot Sverige. Men moral är något man kan ta 
ställning till, inte primärt ett redskap för att fördöma andra. Genom att kunna diskutera 
frågan kan möjligen potentialen för förändring tydliggöras. Till moralen hör också 
synen på andra människor. Det finns en dimension av skam när det gäller missbruk i 
Thailand, precis som i Sverige. Men till moralen hör också att inte stämpla andra.  

 

Den tillitsfulla människosynen inkluderar tilltro till autonomi, det är i hög grad 
processer med dialog som präglas av ömsesidig respekt som beskrivs. Men autonomin 
har begränsningar. Små barn kan inte förväntas ta samma ansvar som en vuxen och en 
människa i missbruk kan under en period behöva hjälp med ansvaret. Det kan också 
krävas insatser för att personer, grupper och samhällen ska kunna påverka sin situation 
och på det viset bli autonoma. Utbildning var här det främsta redskapet. Även detta 
hade en moralisk dimension. Det hörde till god moral att ha tillit till sina medmänniskor 
– och att bidra med förutsättningar för deras utveckling. 

 

Vikten av kulturell relevans handlar också om ett tillitspräglat synsätt. Med den 
grundläggande hållningen att man ska ha respekt för de människor man möter följer att 
deras kultur, deras traditioner och uppfattningar, ska respekteras. Det är den bas man 
har att arbeta ifrån. Detta innebär i praktiken att insatser ofta inte kan bli för detaljerade, 
då förloras förmågan till målgruppsanpassning. I stället ökar kraven på de personer som 
ska arbeta med insatserna; de ska inte enbart känna problemområdet utan också kunna 
möta sin målgrupp. 

 

Samma tillitspräglade grundhållning, samma människosyn, ligger bakom betoningen av 
att det man kan åstadkomma i det pedagogiska mötet i hög grad handlar om att skapa ett 
utrymme för kritisk reflektion. Här finns möjligheten att utgå från varje individs egna 
förutsättningar och uppfattningar. En paradox kan tyckas vara att man betonar vikten av 
kritisk analys i ett samhälle som på många sätt är auktoritärt, hierarkiskt.  
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Vad innebär då kärnkategorin, som handlar om att utrrycka tillit, i den pedagogiska 
praktiken? Främst förefaller det handla om att skapa ett möte mellan det egna 
perspektivet och den andres perspektiv. Det handlar inte om att man måste ha samma 
utgångspunkter eller åsikter, tvärtom gäller det att se och förstå den andres position. 
Detta förväntas skapa förutsättningar för en process som kanske bäst beskrivs som 
dialektisk. Genom att låta två olika perspektiv (tes – antites) konfronteras kan man nå 
fram till en förståelse och en ny insikt (syntes). Detta förutsätter respekt för den andre. 

 

I detta synsätt kan man se att två typer av insatser är relevanta: att ge ramar och att ge 
stöd. Såväl ramar som stöd kan vara antingen auktoritära eller tillitsbaserade. De 
auktoritära handlar om att skydda de som för tillfället inte är helt autonoma. De 
tillitsbaserade avser att öka kompetensen hos individen, gruppen och samhället. Om de 
auktoritära måste finnas som en sorts grundtrygghet för de mest utsatta, så är det de 
tillitsbaserade som åstadkommer växande och utveckling. Det är dessa faktorer som 
utgör de motkrafter som verkligen kan innebära en förändring. 

 

En av informanterna deltog i ett anti-tobaksprojekt, där lärare från olika skolor träffades 
och utbytte erfarenheter och idéer. I detta fanns ett stort mått av tillit till de deltagande 
lärarna: några centrala direktiv utfärdades inte, man litade på att deltagarna tillsammans 
skulle kunna nå resultat.  

 

Liknande hållning från centrala aktörer beskrev personer som arbetade i olika byar i 
regionen. Det fanns en stor frihet att forma verksamheten på det sätt man på basplanet 
bedömde som lämpligt. Motsatsen förekom också: användande av svenska 
biståndsmedel krävde en så detaljerad redovisning att de insatser man bedömde som 
lämpliga inte kunde genomföras; då skulle man nämligen inte kunna redovisa alla de 
moment som krävdes.  

 

Oavsett om de intervjuade aktörerna arbetade på strukturell nivå eller var verksamma 
direkt på fältet uppskattade de om deras överordnade, eller bidragsgivande instans, 
visade att de litade på deras förmåga att utföra arbetet inom vissa ramar. De ansåg att de 
kunde bedöma de varierande förutsättningarna bättre, av det enkla skälet att de var på 
plats. 

 

Analys av motkrafter 
Alla preventiva insatser mot drogmissbruk bygger på någon form av analys av 
problemet. Denna kan vara mer eller mindre grundad i faktiska förhållanden, men den 
finns. En av intervjupersonerna uttryckte till exempel en övertygelse om att ”den som 
studerar dricker inte”. Med utgångspunkt i den analysen är det rimligt att uppmuntra 
ungdomar till studier. En annan av de intervjuade hade en delvis annan analys; han 
menade att det i vissa utbildningar är vanligare att man dricker alkohol än i andra. Det 
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innebär bland annat att det är väsentligare att rikta preventiva insatser till de 
utbildningar där alkohol är mer vanligt förekommande.  

 

Grunden för denna analys kan som sagt variera. Det verkar inte som om man inom 
thailändsk lärarutbildning tar upp dessa frågor explicit. Dock finns statliga, nationella 
kampanjer, som kan sägas erbjuda en viss sådan analys. En sådan kampanj är Stop 
Drink Network.  

 

I analysen ligger givetvis en grundläggande uppfattning om vad som är problemet, en 
sorts grundsyn eller hållning till behovet av förebyggande insatser på området. Anser 
man inte att något problem föreligger finns givetvis inte skäl för prevention.  

 

Stöd som motkraft 
Ovan nämnda kampanj, Stop Drink Network, är ett exempel på kampanjer som i hög 
grad har inriktningen att ge stöd till den lokala nivån. Stödet kan ha olika form. Det kan 
gälla konkret ekonomiskt stöd till olika insatser, men också utbildning eller samordning. 
Ett exempel är den anti-tobakskampanj, som en av informanterna deltog i. Hon 
berättade att de bland annat ordnade träffar med lärare från olika skolor, som 
tillsammans diskuterade hur man kunde arbeta mot rökning inom skolan.  

 

Andra intervjupersoner arbetade på den strukturella/organisatoriska nivån. De beskrev 
hur de strävade efter att ge ett rimligt stöd till dem som utförde basarbetet. I detta fanns 
en balanspunkt. Gick man för hårt fram riskerade man att förlora det lokala stödet. För 
att nå ett lokalt engagemang, en känsla av medansvar, var det väsentligt att lämna ett 
handlingsutrymme, liksom att stödja lokala strävanden. Å andra sidan kunde det finnas 
ett krav uppifrån, t ex från statliga myndigheter. Några som arbetade med att organisera 
preventiva insatser i Myanmar, Laos, Kambodja och Thailand berättade om hur de 
måste samverka med regeringarna för att över huvud taget kunna få tillåtelse att arbeta i 
vissa länder. Och den samverkan var inte alltid enkel: ”att arbeta med regeringar 
innebär ofta ett ovanifrånperspektiv (”top-down perspective”) och vi tror på ett 
underifrånperspektiv”. 

 

För olika typer av organisatoriskt eller ekonomiskt stöd är det väsentligt att det finns en 
grundläggande samsyn vad avser problemet och möjligheterna att förebygga detta men 
samtidigt en frihet att forma lokala insatser.  

 

Motkrafter genom sociala nätverk 
Vikten av att samverka med familjen framhölls av flera informanter. Den typ av 
föräldraprogram som är vanliga i Sverige, syftande till att föräldrar inte ska bjuda sina 
barn på alkohol, förekommer dock knappast alls. Troligen är huvudorsaken till detta att 
man inte anser att det behövs, Thailand är ett land där helnykterhet är betydligt 
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vanligare än i Sverige. Detta ändrar dock inte det faktum att familjen anses som en 
viktig faktor. I Thailand finns dessutom en annan respekt för ålder än i Sverige, en äldre 
person är en auktoritet som ska hållas i heder. Inte minst gäller detta föräldrar. Å andra 
sidan är också t ex skolan och skolpersonalen auktoriteter, som även föräldrarna har att 
visa respekt för. De typer av insatser som har nämnts har handlat om att ge föräldrar 
rådgivning, avlastning och i vissa fall omhänderta barnen.  

 

I detta sammanhang har också fattigdom och allmän utsatthet diskuterats. Det anses 
allmänt att alkohol- eller narkotikamissbruk kan orsaka fattigdom. Lite mer varierande 
är åsikterna när det gäller om fattigdom kan orsaka missbruk, flera av 
intervjupersonerna ansåg snarare att rikedom och en västerländsk livsstil ökade risken 
för avancerad alkoholkonsumtion.  

 

Thailand är en nation med flera olika delkulturer. I vissa av dessa förekommer droger 
traditionellt på ett sätt som är främmande för andra. Det innebär att det krävs en hög 
grad av differentiering: de insatser som görs måste vara relevanta i förhållande till den 
aktuella problembilden och i förhållande till den lokala kulturen och de traditioner som 
råder. Om inte målgruppen uppfattar insatserna som rimliga och meningsfulla kommer 
de inte att kunna genomföras på ett bra sätt. Flera informanter hade erfarenhet av arbete 
i byar, med olika etniska grupper. De beskrev hur de hade en grundmodell för arbetet, 
men anpassade de olika delmomenten efter de lokala förutsättningarna. 

 

Kamratgruppen är viktig för unga människor. Några av intervjupersonerna påpekade att 
detta kan vara både på gott och på ont: ”när några sysslar med positiva aktiviteter 
sysslar andra med droger”. Kamraternas inflytande kan således vara något som är 
positivt och inte kräver annat än uppmuntran och stöd; men det kan också kräva mer 
omfattande insatser.  

 

En informant framhöll det positiva i detta: alla vill kanske testa, men alla gör det inte. 
Och bara ett fåtal är i riskzonen för svårare problem. Detta innebär att de mer 
omfattande insatserna kan riktas till dem som är i behov av dessa, medan mindre 
insatser görs till andra. Väsentligt är då att kunna identifiera olika riskgrupper. På den 
skola där denna informant arbetade, användes bland annat urinprov för droganalys. De 
beskrev en trestegsmodell, grundläggande god utbildning och positiva aktiviteter till 
alla, mer riktade preventiva insatser till vissa och mer avancerade insatser, bland annat 
urinprov och speciella läger till högriskgruppen. 

Ett uttalat syfte med olika fritidsaktiviteter var att erbjuda konstruktiva alternativ till 
alkohol och narkotika. En av intervjupersonerna var noga med att påpeka att man, innan 
andra insatser kan komma ifråga, måste ha kul verksamhet, aktiviteter som uppfattas 
som attraktiva. Sedan kan man lättare komma in med till exempel droginformation. Då 
kan man bygga på den relation man redan har. En av tankarna bakom detta var att det 
helt enkelt är lättare att engagera de unga i fritidsaktiviteter, det är strategiskt bättre att 
bygga på ett intresse de redan har. I denna process kan sedan många moment ingå. 
Aktiviteterna kan organiseras i form av en klubb. Då kommer deltagarna också att 
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utveckla sin förmåga till ledarskap, ansvar och organisering, vilket också kan medföra 
en ökad samhällsnytta. De unga som blir engagerade kan också dra med sig sina 
kamrater, på så sätt kan kamratgrupper med destruktiva tendenser användas för att 
förändra vanorna i gruppen. 

 

Bakom allt detta finns en form av människosyn och samhällssyn som till viss del skiljer 
sig från den svenska. När det gäller samhällssynen är det tydligt att Thailand är ett land i 
stark utveckling. Framtidstron är stark och viljan att bidra till utvecklingen betydande. 
Om någon säger sig vilja göra en insats för sitt land uppfattas det inte som en ironisk 
formulering utan i högsta grad som en hedervärd strävan.  

 

Det är lätt att förledas av den strikta och tydliga hierarkin i Thailand, lätt att tro att 
människor uppfattas som fast knutna till sina positioner. Men det blir efter ett tag 
uppenbart att det finns en grundläggande uppfattning om människans förmåga till 
förändring. Att betrakta människan som föränderlig medför att preventiva insatser 
uppfattas som meningsfulla. Möjligen medför det också mindre av stigmatisering. Ingen 
av de kontaktade personerna gav uttryck för det man ibland kan få höra i Sverige: att 
man redan på lågstadiet ser vilka som kommer att få problem, och underförstått att det 
kommer att bli så oavsett vad man gör. Helt fritt från stigmatisering är dock inte 
missbruksområdet i Thailand heller. Bland intervjupersonerna fanns en munk, som i sin 
dagliga gärning gav råd åt människor på de mest skiftande områden. Han konstaterade 
att det är ganska få föräldrar som ber om råd när det gäller barn och alkohol eller 
narkotika – ganska få som ber om råd när det gäller missbruksfrågor över huvud taget. 
Däremot förekommer det att folk kommer för att visa Buddha sin tacksamhet när ett 
barn eller annan anhörig har slutat missbruka, eller man själv lyckats göra det. De 
känner skam och detta hindrar dem från kontakt. Däremot är glädjen, lättnaden och 
tacksamheten stor efteråt. 

 

Motkrafter genom pedagogiska nätverk 
Det är inte enbart genom befintliga nätverk som preventiva insatser görs. Olika typer av 
nätverk, i större eller mindre skala, konstrueras i syfte att förebygga drogproblem.  

Ett sådant nätverk är Stop Drink Network, SDN. Det är ett nationellt nätverk som främst 
riktar sig till universiteten. Bakom SDN står Thai Health Promotion Foundation, som är 
en statlig enhet utanför den ordinarie myndighetsstrukturen. Thai Health finansieras 
genom de s.k. ”sin taxes”, skatter på tillverkning och import av alkohol och tobak. SDN 
arbetar både genom universitetens personal och direkt med studenterna. På frågan vad 
som är viktigast i arbetet med studenterna svarar tre av SDN:s anställda att det är att 
skapa kontakter med de unga. Kontakten är det första, sedan kommer att etablera en 
grupp: ”to bring them together”. SDN:s personal ansåg att universiteten ofta var en 
miljö som främjar alkoholbruk, ”alcoholification”. Ett sätt att motverka detta är att 
använda ”the power of youth”, ungdomens naturliga vilja till engagemang och uppror. 
Ungdomsgrupper, klubbar, av skilda slag bildas och stöds. Dessa klubbar kan sedan 
samverka med varandra. Så finns till exempel ”Agricultural students with no alcohol” 
på flera universitet, och samverkar med varann. 
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SDN har en grundläggande analys som innefattar att vissa tillfällen, vissa situationer, är 
viktigare än andra. Därför ordnar man till exempel festivaler i samband med 
terminsstart eller avslutning och examen. De alkoholfria alternativen anses viktiga i sig, 
men de är också ett tillfälle att skapa en grund för ifrågasättande av alkoholkulturen. 
Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att besöka en sådan festival, ordnad på Maejo 
University i Chiang Mai. Arrangemanget kan närmast liknas vid en svensk stadsfestival, 
med olika marknadsstånd med mat och diverse andra varor, flera scener med 
uppträdanden av olika slag, dans med mera. Skillnaden mot den svenska motsvarigheten 
var att man inte såg en enda påverkad person. På en av scenerna intervjuades några av 
de ungdomar som deltagit i SDN:s arbete under sin studietid. Bland annat berättade de 
om varför de valt att avstå från alkohol. Ett sätt för en betraktare att uppfatta detta var 
att det handlade om en sorts ”vittnesbörd”, något som SDN:s personal inte kunde förstå. 
Deras avsikt var att skapa en möjlighet till ifrågasättande av alkoholkulturen.  

 

Det fanns också andra delar i SDN:s arbete. De kunde till exempel göra en kartläggning 
av alkohol- och narkotikasituationen på ett universitet, presentera den för ledningen och 
erbjuda sig att vara med och påverka situationen. Det innebar att man dels hade en form 
av baslinjemätning av drogvanorna, som kunde ligga till grund för uppföljning; dels fick 
ledningens engagemang och stöd i det fortsatta arbetet. Sådana undersökningar, liksom 
SDN:s ordinarie arbete med ungdomsgrupper, var en sorts informationssystem som 
kunde varna när olika situationer uppkom, t ex drogförsäljning. 

 

Utvecklingsarbete i olika byar bedrivs av flera parter. Det arbetet i sig redovisas senare, 
men tydliga delar av nätverksbyggande finns i denna verksamhet. Dels kan varje by 
betraktas som ett nätverk, dels skapas nätverk mellan byar och mellan personer i olika 
byar. Det kan handla om personer som finns i en grupp på universitetet, får en funktion 
som ledare i arbetet i sin hemby och dessutom deltar i läger med andra ungdomar i 
liknande position. 

 

Ett annat exempel på nätverksbyggande, på annan nivå, redovisar IOGT:s regionala 
kontor. De arbetar inte enbart i Thailand, utan också i Burma/Myanmar, Laos och 
Kambodja. Verksamheten i Thailand handlar dels om att stödja och samverka med 
andra parter, t ex ovan nämnda SDN. Utvecklingsarbete av olika slag i byar är en annan 
väsentlig del, som berörs senare i detta arbete. Arbetet i Thailands grannländer går dock 
i hög grad ut på att bygga nätverk. Till stor del handlar det om regimer där det inte utan 
vidare är tillåtet att arbeta för demokratiska frivilligorganisationer. För att kunna 
åstadkomma något inriktas arbetet därför i hög grad på att bygga nätverk och skapa 
förtroende. De konkreta insatserna finns, men begränsas av förutsättningarna. 
Byggandet av kontakter och nätverk förväntas på sikt kunna förändra förutsättningarna. 

 

Bakom detta finns en tillitsfull hållning, en tro på att människor tillsammans kan forma 
något positivt. Möjligen finns också en förmåga att acceptera bakslag, att stå ut med att 
det inte gick som man planerade – och försöka igen. 
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Motkrafter genom positiva alternativ 
Som redovisats tidigare finns det flera olika delar av det preventiva arbetet som 
innehåller aspekten att erbjuda positiva alternativ. En av intervjupersonerna menade att 
det inte enbart handlar om att minska drickandet vid t ex ett festivaltillfälle, utan om att 
på en djupare nivå konkretisera att alkoholen inte behövs. Det är, menade han, 
bortkastat med undervisning om alkohol om det sedan i praktiken är så att det enda 
tillfället att festa innebär alkohol. De många varierande festivalerna ”with no alcohol” är 
således ett tillfälle att praktisera.  

 

Men positiva, konstruktiva alternativ har också en dimension som handlar om identitet. 
”Den som studerar dricker inte”, hävdade en av intervjupersonerna. Även om andra 
delvis hävdade en annan ståndpunkt (t ex påpekade någon att bland ”agricultural 
students” dricks det mycket) så fanns genomgående en attityd av att en tro på, och en 
strävan efter, en positiv framtid minskade risken för alkohol- eller narkotikaproblem. 
Detta behövde inte enbart handla om utbildning, andra intressen kunde också anses som 
konstruktiva. En intervjuperson menade att man bör undvika att pressa (”avoid 
forcing”) de unga man arbetar med, utan i stället stimulera de intressen de redan har.  

 

Det finns också en förhoppning om att de engagerade ungdomarna ska fungera som 
förebilder för andra. Det är inte enbart på de alkoholfria festivalerna, i 
ungdomsklubbarna och de ”pedagogiska nätverken” de finns, de har också sina andra 
sociala nätverk. Där förväntas de påverka genom sitt sätt att vara, inte genom några 
program. 

 

På en skola som besöktes blev identitetsdimensionen tydlig på två sätt. De arbetade 
mycket med kulturella yttringar, främst musik och bild. Den informant som visade runt 
på skolan var tydlig med att en god och trygg kulturell identitet ansågs minska risken 
för drogrelaterade problem. Samma skola hade en lokal med skylten ”Moral education” 
utanför. På direkt fråga svarade informanten att identitet och andlighet självklart hade 
betydelse i dessa avseenden.  

 

En av de nationella statliga kampanjerna arbetade bland annat med tv-reklam, där en av 
filmerna visade en man som satt på golvet, med kläderna i oordning, ordentligt berusad 
och med familjen i bakgrunden deklarerade han att han drack för att han var fattig. 
Sedan fortsatte filmen med att visa hur han i stället för att dricka kunde arbeta hårdare 
med sitt jordbruk, på sikt skaffa anställd personal och bli framgångsrik. Filmen hade ett 
tydligt moralbudskap, men kan också sägas syfta till att påverka uppfattningen om vem 
man är; är jag den misslyckade, försupne mannen eller den framgångsrike och 
ansvarstagande familjefadern? 
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Det bakomliggande synsättet har således en tydlig moralisk dimension, men innehåller 
också en möjlighet till förändring. Kanske kan det formuleras så att personen inte är fast 
sammanvuxen med sitt problem, det går att ändra riktning i livet. 

 

Motkrafter genom utveckling 
Utveckling kan ses i två nivåer, individ och samhälle. Ofta är de intimt sammanlänkade.  

 

En form av arbete som nämnts tidigare är när studenter på ett universitet plockas ut som 
ledare för olika verksamheter. De får i detta arbete olika former av stöd, främst i en 
form av handledning, och får rutin på ledarskap. De träffar andra ledare från andra 
klubbar och andra universitet. Allt detta leder till en individuell utveckling hos dem. 
Men de kan också bli ledare på olika sätt i sina hembyar.  

 

Fattigdom kan orsakas av missbruk, det har tidigare berörts. Om fattigdom också kan 
orsaka missbruk var mer tveksamt. Att fattigdom förvärrar missbrukets konsekvenser är 
närmast självklart. Av bland annat det skälet är det viktigt att bekämpa fattigdomen. 
Men fattigdom handlar inte enbart om pengar. Avsaknad av makt, medinflytande och 
meningsfullhet är en annan aspekt. Därför är det också viktigt att ge en röst, ge 
inflytande och sammanhang. 

 

Ett sådant exempel är den by i bergen norr om Chiang Mai, där man hade en gammal 
tradition av att ge varje nyfött barn ett träd. Det var inte frågan om någon nyplantering, 
barnet fick ett av de träd som växte i byns närhet. Detta manifesterades av att 
navelsträngen hängdes i trädet. På detta sätt fanns minnet av byns invånare kvar även 
efter det att de avlidit, träden var oftast mer långlivade. På senare år övergick byns 
kvinnor till att föda på närmaste sjukhus. Då hade man inte längre tillgång till 
navelsträngen och traditionen bröts, till bybornas sorg. De som arbetade med kampanjen 
i byn bjöd in läkare och barnmorskor från sjukhuset. Byns invånare fick berätta om sin 
tradition och sjukhusets personal insåg värdet av att de fick behålla denna sed. Den 
enkla lösningen var att kvinnorna i fortsättningen fick frågan om de ville ha med 
navelsträngen hem. 

 

En grundläggande hållning för många av informanterna tycks vara att människor är 
kompetenta. Att de flesta mår väl och utvecklas av att få förtroende och mötas med tillit. 
Det hindrar inte att det kan finnas begränsningar. Människor kan vara i situationer där 
andra måste bestämma över dem. Detta förefaller oftast handla om tidsbegränsade 
insatser, en ung människa i ett narkotikamissbruk kan behöva komma bort från detta, 
för att bli kapabel att fatta egna beslut. Tilliten till att autonomin ska återställas verkar 
vara betydande. På ett besökt rehabiliteringscenter beskrevs hur t ex metadon kunde 
användas i abstinensbehandling av opiatberoende personer, medan livslång 
underhållsbehandling uppfattades som onödigt: patienterna skulle ju lämna missbruket. 
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Motkraftsarbete genom relevanta budskap 
Varje höst genomförs en nationell kampanj med målet att få människor att avstå från 
alkohol under ”the Buddhist lent period”, tre månader under hösten. En av de ansvariga 
för kampanjen beskrev hur alkoholkonsumtionen faktiskt minskade under denna period, 
men att det var osäkert hur mycket av det som berodde på kampanjen. Perioden 
sammanfaller t ex med regnperioden, vilket skulle kunna ha betydelse. Trots osäkerhet 
om kampanjens effektivitet ansåg många informanter att den var viktig. Kopplingen var 
att det var angeläget att betona att religionen, buddismen, inte var neutral i förhållande 
till alkoholbruk; och Thailand är ett huvudsakligen buddistiskt samhälle. Budskapet var 
relevant i den kulturen. 

 

På motsvarande sätt finns subkulturer som kräver budskap, anpassade till de 
förutsättningar som råder. Som tidigare nämnts påpekade en informant att man bör 
undvika att pressa de unga man möter. En aspekt av detta kan vara att det inte bör 
handla om att försöka övertyga människor om det egna budskapets giltighet, utan om att 
lyssna och finna ett rum för gemensam dialog. 

 

En grundtanke bakom detta är att budskap måste vara anpassade till målgruppen och att 
denna anpassning ofta endast kan ske genom dialog. Hållningen bör således bestå av en 
egen medvetenhet och en lyhördhet för de människor man möter.  

 

Motkraftsarbete genom kritiskt tänkande 
I det konkreta pedagogiska mötet anser många att det viktigaste – eller det möjliga – är 
att skapa ett utrymme för reflektion och kritiskt tänkande. I detta ingår att utmana 
vedertagna föreställningar.  

 

En informant, med erfarenhet av preventivt arbete från Afrika, funderade över det 
märkliga i att kampanjer ofta vänder sig till kvinnorna, trots att det i huvudsak är 
männen som dricker. Han menade att man måste utmana männens bild av manlighet, av 
modernitet, av alkoholens roll.  

 

Kunskap sågs av flera intervjuade som en förutsättning för den kritiska reflektionen, 
inte som något som i sig kunde ha en förebyggande effekt. Kunskap skulle inte heller 
skiljas från känsla; att besöka en behandlingsenhet var inte enbart till för att ge fakta 
utan också för att utveckla den emotionella förmågan och erfarenheten. Det var av det 
skälet bättre att få faktaundervisning från ett sådant ställe än (enbart) av ordinarie lärare 
eller ledare. Däremot skulle den ordinarie personalen vara beredd att fortsätta de 
reflektiva processen tillsammans med eleverna.  

 

17 



Synsättet var således att det är den enskilde individen som svarar för kunskapsbildandet, 
de känslomässiga kopplingarna och konsekvenserna för det egna beteendet, det egna 
ställningstagandet.  

 

Sammanfattning och slutsatser 
Den identifierade kärnkategorin är tillit. Detta är grundläggande och har koppling till de 
andra kategorierna. Respondenterna vill känna att uppdragsgivare behandlar dem med 
tillit, vilket bland annat innebär att olika former av stöd och styrning inte får vara för 
detaljerade. De strävar också efter att behandla de ungdomar de möter med tillit. Stöd 
som inte också präglas av en utveckling mot tillit tenderar att väcka motstånd. Detta 
innebär inte att alla insatser måste genomsyras av tillit, men även ingripanden som 
bygger på auktoritet bör syfta till att på sikt utveckla tillit. Och grundhållningen verkar 
vara att alla människor förmår bära detta och utvecklas av det. 

 

De andra kategorier som framträdde ur data är följande: 

• Analys. Alla åtgärder grundar sig i en analys – mer eller mindre korrekt – av 
problemet. Kunskap är således viktigt för att göra rätt analys och därmed kunna 
sätta in rimliga insatser. 

• Stöd av olika sort behövs: ekonomiskt, tidsmässigt, utbildningsmässigt mm. Stödet 
bör däremot inte bli så detaljerat att det hindrar anpassningen till de praktiska 
förutsättningarna. Det måste också ta hänsyn till målgruppens kompetens. 

• Befintliga sociala nätverk används – och beaktas. Det gäller framför allt familj och 
kamratgrupp. 

• Nya nätverk utvecklas i pedagogiskt syfte. Här bedöms det som viktigt att först 
etablera en positiv kontakt, sedan använda denna i preventionspedagogiskt syfte. 

• Positiva alternativ är viktiga för att preventiva insatser inte enbart ska bli 
verklighetsfrämmande teori. Exempel är alkoholfria festivaler mm.  

• Utveckling, på individ- och samhällsnivå, ger en känsla av sammanhang och 
inflytande som kan fungera preventivt. 

• De budskap som förmedlas måste vara kulturellt relevanta. Strävan bör inte vara att 
”påverka” målgruppen, utan att skapa ett rum för gemensam dialog. 

• Kritisk reflektion är viktigt i allt lärande. Här handlar det bland annat om att 
ifrågasätta traditioner och budskap. Kunskap har betydelse för att ge kvalitet åt 
denna kritiska reflektion. Preventionsarbetaren kan vara en katalysator och den som 
utmanar. 
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DISKUSSION 
Resultaten i relation till tidigare forskning 
Forskningen om drogprevention har berört åtskilliga av de områden som denna 
undersökning har fäst uppmärksamheten på – men inte alla.  

 

I stort sett all forskning i dag utgår från ett tänkande om riskfaktorer och skyddsfaktorer, 
som är de faktorer som är möjliga att adressera med preventiva insatser. Detta stämmer 
väl överens med informanternas uppfattning om behovet av en analys av problemet.  

 

I stort handlar det om att ett antal faktorer har ett klarlagt samband med 
missbruksproblem. Vissa av dessa ökar risken för uppkomsten av problemen, andra har 
en skyddande inverkan. Det har också visats att det i hög grad är samma faktorer bakom 
åtskilliga problembeteenden (Karlsson 2006; Hansen och McNeal 1996; Ferrer-Wreder 
m fl 2005). Genom att inrikta insatserna på dessa faktorer kan problembeteendet 
påverkas. 

 

När det gäller studier som skyddsfaktor är forskningsresultaten lika lite entydiga som 
denna studies empiri. Fletcher m fl (2008) visar ett sådant samband, men det förefaller 
också finnas ett betydande inslag av lokala drogkulturer, som kan få genomslag på 
gruppnivå (Henriksson och Leifman 2011). Kanske bör detta kopplas till frågan om 
identitet, hur man uppfattar sig själv. Ajdahi och Wolgast (2008) har undersökt den 
vetenskapliga grunden för en modell, konstruerad av Rönnberg, som försöker samla 
biopsykosociala komponenter avseende spelproblem. Dessa kan i hög grad antas vara 
relevanta även för andra former av missbruksliknande svårigheter. De konstaterade att 
på två områden: identitet och andlighet, saknades studier avseende spel. Det innebär 
givetvis inte att de saknar betydelse, men på spelområdet kan det inte visas i dagsläget. I 
olika drogpreventiva sammanhang används Pattersons teori om social inlärning (Ogden 
2003), vilket klart kan relateras till identitetsfaktorer. Likaså kan det som i västvärlden 
anses handla om undervisning om samhällets normer (Botvin & Griffin 2007) 
respektive ”livskunskap” (Ferrer-Wreder m fl 2005), ses som nära det thailändska 
moralbegreppet. Undervisning i ”livskunskap” har också, i andra studier, visat sämre 
resultat än t ex sådan som baseras på ”socialt inflytande” (Foxcroft m fl 2003). 

 

Behovet av stöd för preventiva insatser kan ses på olika sätt. Ett är att betrakta stödet 
som en form av ramfaktorer, som på olika sätt påverkar den preventionspedagogiska 
processen. Till detta kan bland annat allmänhetens stöd räknas.  

 

Det stöd som efterfrågades, liksom det som gavs, borde enligt informanterna balanseras 
så att det inte uppfattas för styrande. Det påminner om en klassisk dilemmasituation. 
Pedagogiska dilemman handlar, enligt Agevall och Jenner (2006) om att på ett 
omdömesgillt sätt hantera de dilemman som utmärker arbetet. Det finns oftast inga 
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tvärsäkra svar på hur dessa situationer ska hanteras, stora krav ställs på kunskap och 
erfarenhet hos de inblandade personerna. 

 

Andreasson (2008) har använt en modell utvecklad av Holder och Birckmayer m fl. Här 
har modellen förenklats.  

 
Figur 1: Övergripande modell för spelande och spelproblem 

 

Modellen kan användas bl a för att sätta in prevention i ett samhällsperspektiv. Det 
preventiva värdet av t ex en utbildningsinsats består inte endast i om insatsen förmår 
minska den individuella risken för problem. Rönnberg påpekar att en god 
primärprevention måste bygga på information till en bred allmänhet (Rönnberg 2005). 
En funktion av sådana insatser är att de kan skapa förutsättningar för de betydligt mer 
effektiva insatserna på politisk nivå: åldersgränser, alkoholskatter mm. Samhällsnivån 
erbjuder dock inte enbart stöd för preventiva insatser utan även motsatsen. Det finns 
andra intressenter på området. Dr Anarfi Asamoa-Baath, deputy director-general för 
WHO, formulerade det: ”Do not underestimate the opposition. The alcohol industry is 
rich and powerful. Commercial interests clash with the most effective measures for 
reducing harmful drinking” (Asamoa- Baath 2012).  

 

Leifman (2011) påpekar att universella insatser kan minska nyrekryteringen till 
riskgrupper. Leifman för också ett resonemang utifrån den så kallade 
preventionsparadoxen. Av 100 familjer tillhör 90 normalgruppen, har inga synliga 
problem. Sju familjer till hör någon riskgrupp och tre familjer har sådana problem att de 
är i behov av stödinsatser. Risken för att ett barn ur normalgruppen ska utveckla 
problembeteenden är omkring tio procent, dvs. nio barn (90 x 0.10=9). Motsvarande 
risk för barn ur riskgruppen är 25 procent, dvs. två barn (7 x 0,25=1,75). Ur 
problemgruppen kommer omkring 40 procent att utveckla sådant beteende i framtiden, 
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vilket innebär ett barn ur denna grupp (3 x 0,40=1,2). Av tolv barn som utvecklar 
problembeteende kommer således majoriteten, nio, från normalgruppen.  

 

Analys av problem kan göras på olika nivåer. En aspekt av detta är om man uppfattar t 
ex ungas alkoholbruk eller narkotikabruk som ett problem. Salm m fl (2011) konstaterar 
i en kanadensisk undersökning att lärare ofta ”normaliserar” ungas drogbruk, ser det 
som ett övergående och ofarligt fenomen. I olika kulturer kan problem således uppfattas 
olika. Detta leder till olika uppfattning om vad som bör förebyggas. 

 

Kristjansson (2010) redovisar resultat från preventivt arbete på Island. Där valde man 
att arbeta med en bred ansats men med betoning på inflytandet från kamratgruppen. 
Detta ledde till en satsning på lokala fritidsaktiviteter. Det skedde också en kontinuerlig 
utvärdering, där lokala aktörer fick stöd i utvärderingsprocessen. Resultaten under 
verksamhetens 12 år är tydliga. Andelen 14-15-åringar som druckit alkohol senaste 
månaden har minskat från 42 till 19 procent, andelen som testat hasch minskade från 17 
till 6 procent och andelen som rökte tobak dagligen minskade från 23 till 10 procent. 
Detta arbetssätt kan sägas ge stöd åt insatser inom befintliga nätverk, likaväl som till 
utvecklandet av nätverk i pedagogiska syften samt till vikten av positiva alternativ. 
Forskning visar således stöd för olika former av nätverksarbete, likväl som för positiva 
alternativ, t ex i form ab fritidsaktiviteter. 

 

Flera studier visar på betydelsen av att budskap är kulturellt relevanta. Av speciellt 
intresse i Sverige är Cetrez och DeMarinis (odaterad) utvärdering av Örebro 
preventionsprogram ur ett assyriskt/syrianskt kulturellt perspektiv i Södertälje. De 
konstaterar att vissa modifieringar bör göras för att anpassa verksamheten till just den 
kontexten. 

 

Reflektion kring preventionens möjligheter 
Med utgångspunkt i begreppet motkrafter analyserades resultaten. Inledningsvis 
konstaterades att motkrafterna kan delas upp i auktoritära respektive tillitsbaserade. 
Detta ska inte uppfattas som att de tillitsbaserade är ”finare” än de auktoritära; det krävs 
ibland auktoritära, eller auktoritativa, insatser. Vissa av de åtgärder som har störst effekt 
hör till denna kategori: åldersgränser för alkoholinköp t ex. På individuell nivå kan 
också finnas skäl till auktoritativa ingripanden, när t ex en ung människa uppenbart 
skadar sig själv. Men huvuddelen i det preventiva arbetet grundar sig på tillitsbaserade 
insatser. Och här framträder en betydelsefull aspekt: vikten av balans mellan stöd och 
tillit. Om stödet, styrningen, blir för detaljerad går möjligheten att anpassa insatserna till 
lokala förutsättningar – eller till den enskilde individen - förlorad. Detta ställer krav på 
kompetens hos preventionsarbetaren. Att ge färdiga manualer, som ska följas exakt, blir 
i detta perspektiv tveksamt.  

 

Tillit är en komponent i kategorin synsätt, som har avgörande betydelse för alla andra 
kategorier i studien. Tillit har i sig flera aspekter. Det handlar naturligtvis bland annat 
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om trovärdighet. Avsändaren av ett budskap bör ha en viss grad av trovärdighet, annars 
kommer budskapet sannolikt inte att tas på allvar. Möjligen är det så att en del av den 
svenska undervisningen i skolor om cannabis uppfattas som mindre trovärdig, kanske 
på grund av att avsändaren inte förstår den kulturella kontext som cannabis används i. 
Ett sätt att hantera detta problem skulle kunna vara att använda elever som informatörer, 
eller kamratpåverkare. Detta ligger i linje med en del av de insatser som redovisats i 
denna studie (och har tidigare varit vanliga, bland annat i Sverige).  

För en svensk betraktare känns åtskilliga av de thailändska budskapen i samband med 
preventiva insatser främmande. Ett försök att göra festivalen Storsjöyran i Östersund 
alkoholfri skulle förmodligen mest leda till muntra leenden, i Thailand är det snarare 
grundregeln. Om Statens folkhälsoinstitut skulle driva en kampanj för tre ”vita” 
(alkoholfria) månader under vintern vore fördömanden för förmyndarmentalitet 
självklara, medan det statliga Thai Health bedriver motsvarande kampanj för 
avståndstagande till alkohol under ”the Buddhist lent period”. Detta tydliggör vikten av 
att budskapen är kulturrelevanta. Detta gäller i stort (t ex förståelse för en nations 
alkoholpolitik) och i smått (förståelse för traditionerna i en subkultur som t ex 
experimenterar med amfetamin). Kulturell relevans kan dock knappast innebära att 
budskapen ska anpassas till målgruppen på så sätt att de eventuellt destruktiva 
traditionerna där accepteras. Det måste finnas utrymme för att utmana de rådande 
normerna. Men detta bör göras i dialog och med respekt. Här finns flera kopplingar till 
kärnkategorin synsätt. Dels handlar det om synsätt på de människor man möter, om de i 
grunden är kompetenta och kan t ansvar för sig själva, dels om synsättet på problemet, 
dels om insatsernas möjlighet. Om man ser målgruppen som ett oblekt som ska 
manipuleras med diverse program eller om den är medveten, aktiv och tänkande.  

 

Om man betraktar målgruppen som subjekt blir det naturligt att se den pedagogiska 
processen som en reflektion, med kritiska förtecken. Då kan det också vara naturligt att 
det inledningsvis är väsentligare att skapa kontakt och bygga förtroende (tillit) än att 
komma med fakta eller förnumstiga fördömanden.  

 

Detta lämnar också utrymme för differentiering, eller till och med individualisering. För 
alla ungdomar är inte lika. De har olika biologisk/genetisk sårbarhet, olika 
uppväxtvillkor, olika kamrater – och inte minst olika erfarenheter och syn på alkohol 
och narkotika.  

 

Om synsättet hos de pedagoger som arbetar med preventiva insatser är viktigt, så är det 
också de ungas synsätt som är i fokus för insatserna. Tidigare forskning har visat att 
attityder inte enkelt kan kopplas till beteende. Genom att försöka påverka ungas 
attityder sker inte självklart någon beteendeförändring. Som ett svar på den kunskapen 
har i detta arbete betonats vikten av alkoholfria och narkotikafria alternativ, alternativ 
som uppfattas som positiva och utvecklande. Det kan gälla sådana saker som festivaler 
utan alkohol, i en festsituation där annars alkoholen skulle ha ingått. Det kan också 
handla om utvecklandet av ett konstruktivt intresse. Tillfället till alkoholfri fest kan ses 
som en sorts praktisk tillämpning. Det finns ett antal preventiva program som innehåller 
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olika övningar som ska öka möjligheten att tacka nej till alkohol eller narkotika. Sådana 
övningar kan få karaktären av ”torrsim”, till skillnad från den verkliga festivalen.  

Forskningen är enig om att effekten av prevention ökar om flera faktorer adresseras, 
flera metoder används. Trots detta har fokus ofta riktats mot enstaka program, som 
tillskrivs stora förhoppningar. I denna studie har de ingående praktikerna genomgående 
diskuterat en multifaktoriell strategi. Ingen har ansett sig sitta inne med det ”vaccin” 
som i sig självt ska lösa problemen. Man har betonat samverkan med olika parter – och 
inte minst samverkan med målgruppen. 

Motkraft som begrepp innebär att man kan urskilja en bakomliggande konflikt. I Åbergs 
ursprungliga modell var det drogsuget som krävde positiva motkrafter. I detta 
sammanhang kan man se drogtraditionen, och inte minst drogindustrin, den legala och 
den illegala som det motkrafterna har att arbeta mot.  

En väsentlig aspekt av kärnvariabeln synsätt kan sägas vara synen på målgruppen. Det 
handlar inte om en motståndare som ska övertygas, utan om en aktiv tänkande, 
kännande och konstruktiv part som man ska samverka med. Genom motkrafterna vill 
man göra mottagaren av insatser till medarbetare.  

 

Metoddiskussion 
Grounded theory sägs visa sin styrka i användbarheten: inte enbart så att metoden i sig 
är användbar, den ska också generera praktiskt användbara resultat. Den teorin som 
utvecklas bör vara praktiknära. Förmår den vara det? Genom att grunda slutsatserna i 
resultaten bör givetvis dessa stämma med den undersökta gruppen. Men vilken 
tillförlitlighet kan resultaten tillskrivas?  

Bryman (2011) diskuterar, med stöd i LeCompte & Goetz (1982) begreppen reliabilitet 
och validitet i kvalitativ forskning. Här följer de begrepp som Bryman (aa, sid 352) 
använder: 

• Extern reliabilitet. Det avser möjligheten att replikera en undersökning, något 
som Bryman anser komplicerat i kvalitativa sammanhang. I denna studie är det 
möjligen enklare. Med ett urval av praktiker och den fråga samt 
kategoriindelning som ligger till grund för undersökningen kan det förmodas att 
resultatet på ett sätt kommer att likna det föreliggande. Orsaken är att det är 
troligt att denna studie i alla fall närmade sig teoretisk mättnad. Skillnaden kan 
däremot bli en annan: kategoriindelningen är på inget sätt självklar. Detta 
diskuteras närmare under nästa punkt. 

• Intern reliabilitet, om de ingående forskarna tolkar materialet på samma sätt. I 
denna studie har jag varit ensam. Diskussionen med handledare och 
kollegor/vänner har fått ersätta den inom forskargruppen. Utan tvekan är detta 
en nackdel. I GT innebär analysen ett begreppsliggörande som på flera sätt 
underlättas av dialog. Analysen kan leda fram till olika kategoriindelningar. I 
dialog med handledare har den föreliggande valts, främst med tanke på 
forskningsfrågan men också för att den bedömts praktiskt intressant. Det är dock 
tänkbart att göra indelningen på andra sätt. 
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• Intern validitet, innebärande överensstämmelse mellan data och slutsatser. I 
föreliggande arbete är inte avsikten att uttala sig om effektiviteten i olika 
preventiva insatser, utan om vad informanterna uppfattar som effektivt och 
viktigt och att relatera dessa faktorer till forskning och till varandra. 

• Extern validitet. Med detta avses om resultaten kan generaliseras till andra 
sociala sammanhang. Det är inte avsikten och säkert inte möjligt att de 
föreliggande resultaten kan utvidgas till en mer generell teori. GT som metod 
tillåter detta steg, men det har inte utförts här. 

Dessa punkter har hög grad av överensstämmelse med de frågor kring validitet och 
reliabilitet som Glaser (Thulesius m fl 2004) formulerat. Tilläggas kan att Glaser 
framhåller vikten av att den genererade teorin, speciellt i form av kärnvariabeln, känns 
igen och uppfattas som relevant. Den ska inte enbart vara akademiskt intressant.  
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