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Sammanfattning 

 
 

Denna studie syftar till att undersöka föräldrars upplevelser i samband med att deras barn 
kallas till möte med Ungdomsteamet i Örebro, vid oro för droganvändning. Med studiens 
syfte som utgångspunkt, valdes en kvalitativ intervjumetod och insamling av empiriskt 
material skedde genom semistrukturerade intervjuer via telefon. Intervjumanualen 
konstruerades utifrån de frågeställningar som valts och delar av den litteratur som använts i 
studien. Det insamlade materialet från intervjuer med sex personer utgör underlag för 
resultatet och tolkas främst utifrån Hübinettes litteratur om drogpreventivt arbete, 
stämplingsteori och ekologisk systemteori. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna 
var positivt inställda till Ungdomsteamets arbetssätt, oavsett vad drogtestet visade. En del av 
de tillfrågade kände en viss frustration inledningsvis, på grund av att de undanhölls 
information om vad mötet de kallats till skulle handla om. Samtliga respondenter framhöll 
dock att Ungdomsteamet utförde arbetet på ett professionellt sätt och att teamets personal var 
både kunskapsmässigt uppdaterade och sakliga i sin framställning av ärendena vid dessa 
möten. Dessutom visar resultatet att föräldrarna riktar en del kritik mot skolans delaktighet i 
det drogförebyggande arbetet.     
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Abstract 
 
 
This study aims at examining experiences of parents in connection with their child being 
requisitioned to a meeting with Ungdomsteamet in Örebro, due to concern regarding drug use. 
In order to concretize the aim of this study, the following four question formulations have 
been used: With the aim of this study as a starting point, a qualitative interview approach was 
chosen, and collection of empirical data was made through semi structured telephone 
interviews.  The construction of the interview manual is based on the question formulations 
and some literature used in this study. The gathered material from interviews with six persons 
is the foundation for the results and is being analysed mainly through Hübinette’s literature on 
drug prevention, the labelling theory and ecological systems theory. The study shows that the 
majority of the respondents have a positive view on the approach that is used by the 
Ungdomsteamet, no matter the result of the drug test. Some of the respondents felt a bit 
frustrated in the beginning since they were not informed about the purpose of the meeting 
they were summoned to. All respondents stressed though that the Ungdomsteamet 
accomplished their job in a professional way and that they both had up-to-date knowledge and 
were unbiased in their way of running the meetings. The study also shows that the parents are 
partly critical to the way in which the school is acting in this drug prevention work.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Prevention work, drugs, parental experiences, school’s role, drug test  
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1 Inledning  
 
År 2006 beslutade riksdagen om en nationell handlingsplan mot narkotika och att det 
långsiktiga arbetet som redan tidigare inletts måste fortgå. Det primära målet i den svenska 
narkotikapolitiken är ett samhälle fritt från narkotika. Detta vill man uppnå genom att 
”minska rekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med 
sitt missbruk” samt ” minska tillgången på narkotika” (Socialdepartementet 2008 s. 1). För 
att täcka in dessa tre punkter behöver man bedriva arbetsinsatser och preventionsarbete på ett 
flertal olika områden inom hela samhället. Exempelvis behöver sjukvård, polisverksamhet, 
kommunala instanser m.fl. samverka. Viktiga målgrupper för dessa insatser är barn, 
ungdomar och föräldrar, där framför allt förebyggande arbete ska påverka dessa att ta avstånd 
från narkotika (a.a.).  

I en undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) beträffande skolelevers användande av droger 2007, visar resultatet att 17 procent av 
pojkarna och 13 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet någon gång har använt 
narkotika (Fender 2008). Användandet av droger är ett folkhälsoproblem och medför oftast 
större konsekvenser för ungdomar än för vuxna. Som siffrorna visar finns det en betydande 
andel ungdomar som provat på droger, vilket anses oacceptabelt i dagens samhälle. De skador 
ungdomarna drabbas av kan vara av psykisk, fysisk och/eller social karaktär. Eftersom 
ungdomarnas verklighetsuppfattning försämras av droganvändning, får det konsekvenser för 
deras skolgång, samt möjlighet att följa gällande sociala normer (Andersson 1995 s. 17). Det 
är därför viktigt att fånga upp människor redan i låg ålder, för att så snabbt som möjligt 
förhindra att de hamnar i ett missbruk, vilket gör att skolan får ett stort ansvar i det 
drogförebyggande arbetet (Socialdepartementet 2008). Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har en 
central roll i arbetet med informationsspridning och förebyggande arbete beträffande 
narkotika. FHI:s uppgift är att förmedla kunskap och fungerande metoder till skolor och 
kommuner. Enligt Socialtjänstlagens kap. 3, § 7 skall socialnämnden i varje enskild kommun 
bedriva ett förebyggande arbete mot missbruk av beroendeframkallande medel, exempelvis 
alkohol och narkotika. Dessutom skall man ”genom information till myndigheter, grupper 
och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns” (Socialtjänstlagen 2001:453).  

Experter menar att det inte är ökad kunskap om alkohol och droganvändning som har den 
största inverkan på att ungdomar avhåller sig från narkotika. Majoriteten av experterna är 
eniga om att det är viktigare för ungdomarna att utveckla sin förmåga att stå emot sociala 
påtryckningar som exempelvis grupptryck för att kunna låta bli att använda narkotika. Att 
delta i ett program där lämnande av urinprov slumpmässigt förekommer, kan vara en faktor 
som underlättar för ungdomarna att tacka nej, eftersom man då kan hänvisa till möjlig 
upptäckt av missbruket vid dessa prov (Ferrer-Wreder, Stattin, Cass Lorente, Tubman & 
Adamson 2005 s. 133).  

1.1 Problembeskrivning 
Örebro kommun har i sin strävan att uppnå en drogfri miljö dels upprättat en handlingsplan 
mot narkotika, dels upprättat ett samarbete med andra aktörer. I Örebro kommun är 
förebyggande arbete prioriterat och trots ekonomiska neddragningar inom kommunala 
verksamheter har man ändå lyckats upprätthålla ett omfattande preventivt arbete i 
narkotikafrågor (Till Exempel 2005 s. 7). Faktorer som gör detta arbete möjligt är det av 
länsstyrelsen förmedlade statsbidraget för sådana insatser och ett gott samarbete mellan 
landsting, polis och socialtjänst. Samtliga av de aktörer som deltar i det drogförebyggande 
arbetet har som målsättning att ”det ska vara mycket krångligt att ägna sig åt missbruk i 
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Örebro kommun” (a.a.), samtidigt som det ska vara lätt att få hjälp. Kommunen har i sin 
strävan att tidigt upptäcka droganvändning bland ungdomar valt ett offensivt sätt att ta sig an 
problemet. Det arbetssätt man valt innebär att socialtjänstens ungdomsteam kopplas in redan 
när skolan känner minsta oro för att en elev använder narkotika. Ungdomsteamets uppgift blir 
då att genomföra samtal och drogtest, för att på så sätt visa om eleven använder narkotika 
eller ej. Dessa möten genomförs i möjligaste mån utan att föräldrarna och barnen i förväg får 
vetskap om varför de ska träffas, för att på så sätt undvika att ungdomarna uteblir eller 
manipulerar provtagningen. Eftersom exempelvis socialtjänstens inblandning och urinprov 
eventuellt kan anses som integritetskränkande eller obefogad, vill socialtjänstens 
ungdomsteam som är ansvariga för dessa insatser låta undersöka föräldrarnas syn på denna 
verksamhet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar, vars barn blivit kallade till samtal 
och urinprovstagning hos Ungdomsteamet i Örebro, beskriver sina upplevelser av detta 
arbetssätt.  
 
• Hur beskriver föräldrarna mötet med Ungdomsteamet och skolans personal? 
• Är det någon skillnad på föräldrarnas beskrivning av insatsen beroende på vilket resultat 

drogtestet visat? 
• Förstår föräldrarna syftet och upplägget med mötet?  
• Vilka negativa eller positiva aspekter av arbetssättet framkommer?   

1.3 Studiens analytiska utgångspunkter 
Det arbetssätt som undersöks är inte allmänt vedertaget, utan endast något som 
Ungdomsteamet i Örebro använder sig av och därmed behövs den kringinformation som 
används. De stycken som avses att fungera som studiens analytiska utgångspunkter är 
följande: Beskrivning av Ungdomsteamets arbetssätt, Preventionsarbete, Samverkan, 
Teoretiska utgångspunkter och Professionellt bemötande. Dessa punkters syfte är att skapa en 
förförståelse för detta arbetssätt och även fungera som adekvat och heltäckande grund för 
undersökningens fortsatta framväxt, genom resultatsammanställning, analys, slutsatser och 
diskussion.  
 

2 Ungdomsteamet 
 
Ungdomsteamet i Örebro utgör en del av socialtjänstens Ungdoms- och Familjeenhet. Den 
övriga verksamheten vid denna förvaltning består av grupper som ansvarar för olika adekvata 
insatser. Exempel på dessa insatser är stödsamtal, öppenvård, eftervård, olika kriminalitets- 
och behandlingsprogram, samt stöd till föräldrar och anhöriga (Örebro kommun 2008).  

2.1 Organisationen 
Ungdomsteamet är kommunens centrala resurs i missbruksarbetet för ungdomar mellan 13-20 
år. Teamet genomför sitt arbete parallellt med andra insatser, men inriktar sig primärt på 
drogen och följderna av missbruket, men en kombination av de ovan nämnda faktorerna och 
även andra insatser, är inte ovanligt. Ett väletablerat samarbete med barnets föräldrar anses 
vara en av de bästa förutsättningarna för att lyckas och genom att skapa bra samarbetsklimat 
med ungdomarna och dess anhöriga, försöker man uppnå detta (a.a.).  
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Som ett led i sitt arbete arrangerar Ungdomsteamet föreläsningar i ämnet. Dessa 
föreläsningar riktar sig i första hand till skolpersonal och andra som jobbar med ungdomar. 
Örebro kommun har ett etablerat samarbete med gymnasieskolorna i kommunen och två 
socialarbetare har utsetts att ansvara för detta. Deras primära arbetsuppgifter är att utbilda och 
handleda all personal vid gymnasieskolorna i narkotikafrågor. Deltagarna får under en tre 
timmars utbildning lära sig att känna igen olika tecken som tyder på missbruk och även 
kunskap om varför det är så viktigt att slå larm vid minsta oro för förekommande missbruk. 
Vid misstanke om att narkotikaanvändning förekommer skall skolpersonalen anmäla detta till 
Ungdomsteamet för att de snabbt skall komma igång med sitt arbete. Socialarbetarna skall 
sedan följa ungdomarna genom hela processen, från anmälan, via urinprov till behandling och 
sedan vidare ut i samhället. Teamet bedriver även ett liknande arbete med grundskolan, dock 
är skillnaden att man inte arrangerar speciell utbildning för den personalen, men finns ändå 
tillgänglig ifall misstanke om narkotikaanvändning uppdagas (Örebro kommun 2006). 

2.2 Arbetsmetoden 
Följande avsnitt är en presentation av Ungdomsteamets arbetssätt och bygger på uppgifter 
hämtade från informationsmöte med Cina Persman (10 mars 2008), socialarbetare vid 
Ungdomsteamet. Persman är en av de två personer som utgör Ungdomsteamet och besitter 
därmed kunskap kring verksamheten och arbetsmetoden.  

Ungdomsteamet i Örebro har sedan 2001 utvecklat det offensiva arbetssätt man idag 
använder sig av i arbetet mot ungdomars användande av narkotika. Arbetet bedrivs i nära 
samarbete med Örebros gymnasieskolor och bygger på de erfarenheter som erhållits genom 
åren. Man har valt att reagera och sätta in resurser redan vid väldigt vaga signaler om att allt 
inte står rätt till med ungdomarna. Arbetsmetodens grundläggande princip innebär att 
skolpersonalen vid minsta oro för en elevs situation kontaktar Ungdomsteamet och informerar 
dem. Detta för att en tidig insats ökar möjligheterna att fånga upp den unge innan den fallit för 
långt in i ett missbruk av narkotika. Barnen och föräldrarna skriver i årskurs ett på gymnasiet 
på ett ställningstagande där de accepterar den policy som skolan antagit, vilken innebär att det 
inte är okej att ha narkotika i kroppen när man är på skolan. Trots att de skriver på detta 
ställningstagande blir föräldrarna inte informerade om den åtgärdskedja som Ungdomsteamet 
har möjlighet att sätta in om det behövs. Ungdomsteamets resonerar som så, att om 
föräldrarna och barnen blir aktuella för några insatser, så skall Ungdomsteamet tillhandahålla 
allt stöd de behöver.  

För att hålla skolpersonalen à jour i frågor kring narkotika, utbildar Ungdomsteamet all 
skolpersonal på gymnasieskolorna i Örebro, det vill säga vaktmästare, kurator, lärare, rektor, 
bespisningspersonal, med flera. Denna utbildning är tre timmar lång och två gånger varje höst 
genomför man uppföljande utbildningsdagar för alla nyanställda eller för de som vill 
uppdatera sig. På så vis försöker man skapa förutsättningar för personalen att snabbt upptäcka 
de signaler ungdomarna förmedlar. Det kan handla om att se attityder hos de unga, 
försämrade skolresultat, ogiltig frånvaro eller att känna igen olika attribut som kan tolkas som 
drogliberala. 
 Vid den första kontakten som skolpersonalen tar med Ungdomsteamet brukar man besluta 
att den som ringt in skall gå tillbaka till sin arbetsplats och inleda en kartläggning av den 
aktuella eleven. Ungdomsteamet uppmanar då vanligen personen att fråga runt lite i sitt 
arbetslag om någon lagt märke till något speciellt, kanske inte nämna missbruk, utan bara 
höra lite i största allmänhet. Här börjar man lägga ett pussel med bitar av vad personalen sett 
och samla på sig olika händelser för att vara väl förberedd när ett samtal med eleven och 
föräldrarna skall hållas. Det är viktigt att man har en del uppslag att presentera för eleven och 
föräldrarna och därmed kunna förklara vad misstanken bygger på. Skulle däremot oron 
försvinna genom kartläggningen, vidtas inga åtgärder.  
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När skolan och socialtjänsten bestämmer sig för att kalla den unge och dennes föräldrar till 
ett möte beträffande den oro som skolpersonalen upplevt, sker detta utifrån ett förutbestämt 
tillvägagångssätt. Innan man kallar till ett möte, har Ungdomsteamet alltid kontrollerat om 
den unge är aktuell i något annat sammanhang hos socialkontoret och i samråd med dem 
beslutat hur ärendet ska drivas vidare. Tillstyrker socialkontoret att ärendet tas upp, kallar 
man med kort varsel in den unge och föräldrarna och helst skall det inte dröja mer än 24-
timmar mellan kallelse och möte. Dessutom försöker man i möjligaste mån att inte heller ge 
någon som helst information om vad mötet skall behandla, bara att det är av största vikt att de 
infinner sig. Skulle någon förälder absolut vilja veta vad som skall ske, talar man naturligtvis 
om det. Detta förfaringssätt syftar till att inte ge den unge en chans att dra sig undan eller 
hinna låta kroppen göra sig av med rester från ett eventuellt narkotikaanvändande, då en del 
av åtgärden innebär att den unge lämnar urinprov för att utesluta eller bekräfta misstankarna 
om narkotikaanvändande. En annan tanke med förfaringssättet är att man inte vill lämna ett 
sådant besked via telefon, för att kunna ta hand om eventuella reaktioner och frågor vid själva 
mötet. Skulle den unge vägra att lämna urinprov kan man inte tvinga dem, utan detta måste 
ske av frivillighet. Ungdomsteamet har även utvecklat ett sätt att få den unge att lämna 
urinprov, genom att på ett retoriskt sätt, inför både skolpersonal och föräldrar, säga att det 
vore jättebra om den unge lämnade ett urinprov, vilket gör det svårt för den unge att säga nej.  

Det offensiva arbetssätt man valt att använda sig av i Örebro innebär att man reagerar och 
sätter in resurser redan vid vaga signaler. Att låta skolan ringa och kalla föräldrarna till mötet 
är ett led i att försöka öppna upp alla samarbetsdörrar, eftersom man då kan kringgå 
sekretessen. Om skolan enbart hade gjort en anmälan till socialtjänsten och låtit dem ta över 
ärendet hade det inte varit säkert att skolan skulle få ta del av urinprovsresultatet och det 
eventuella fortsatta förloppet, i och med att föräldrarna då kan motsätta sig det. Föräldrarna 
skulle kunna säga att det är deras ensak om deras barn använt narkotika och inte något skolan 
behöver delges. Under mötet informeras nu istället alla deltagarna, barn, föräldrar och 
skolpersonal, att provresultatet kommer att mejlas från Ungdomsteamet till skolans 
representant och då brukar inte någon opponera sig mot det. Ungdomsteamet försöker under 
hela processen att knyta både föräldrar och skolpersonal till sig och skapa ett så öppet och 
samarbetsvänligt klimat som möjligt.  

Vid samtalets genomförande skall Ungdomsteamet även stödja skolans representanter, 
samt tillhandahålla all erforderlig information som de närvarande kan behöva. Hur skolan valt 
att genomföra mötena och vilka de valt att ha med ser olika ut och är inte något som 
Ungdomsteamets personal bestämmer. Däremot rekommenderar Ungdomsteamet att max två 
personer från skolan bör vara med, samt en representant från Ungdomsteamet. Hur själva 
mötet avhandlas ser olika ut beroende på hur mycket utrymme skolans personal väljer att ta 
när mötet inleds. När Ungdomsteamets personal väl blandar sig i mötet genomför de en 
presentation av sig själva och vad syftet med deras medverkan är. Deras ambition är att 
tydliggöra detta för de övriga deltagarna och försäkra sig om att de verkligen förstår insatsens 
mening. Det är av stor vikt att ungdomen förstår varför den sitter där och att man genomför 
detta möte för att både barn och föräldrar skall få ta del av den oro skolpersonalen känt, samt 
att den unge skall få möjlighet att rentvå sig eller förklara varför vissa signaler sänts ut. 
Dessutom syftar mötet till att skapa en naturlig förståelse för den unge att det är ett samarbete 
mellan skolan, den unge, föräldrarna och socialtjänsten, för att på så sätt kunna lösa den 
aktuella problematiken. 

Beroende av vilket svar man får från det urinprov som genomförs vid detta möte, tar olika 
åtgärder vid. Är provsvaret negativt, det vill säga att inga spår av narkotika påträffats, 
bestämmer man tillsammans med eleven, föräldrarna och skolans representant att ytterligare 
två oanmälda prov skall genomföras under terminen. Syftet är att skapa en ovisshet för de 
unga och få dem att avstå från narkotika, om det är så att de trots allt hade tagit narkotika 
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tidigare, trots att det inte syntes på testet. Ungdomsteamet ringer då läraren som i sin tur får 
skicka eleven till Ungdomsteamets lokaler för att genomföra dessa prov vid ett par tillfällen. 
Skolans inblandning i denna process är ytterligare en genomtänkt strategi från 
Ungdomsteamets sida, eftersom skolan då får vetskap om att provtagning skall ske. Om 
provsvaret är positivt och eleven uppenbarligen använt narkotika, kan den unge inte få vistas i 
skolan. Vid ett sådant tillfälle kan antingen skolläkaren sjukskriva eleven under två veckor, 
alternativt kan rektorn ge eleven ledigt för ”enskild angelägenhet”. Syftet är inte att eleven 
skall straffas, utan det viktigaste är att den unge blir drogfri och tar sig tillbaka till skolan. Vid 
positivt provsvar görs en bedömning om ärendet ska lämnas över till öppenvårdsgruppen eller 
handläggas vidare inom Ungdomsteamets skolverksamhet, dvs. med fortsatta urinprov etc. 
Om Ungdomsteamet bedömer att det föreligger ett behandlingsbehov lämnas ärendet dock 
vidare till öppenvårdsgruppen och blir registrerat hos socialkontoret. Handlar det däremot om 
en högstadieelev rapporteras ärendet alltid till socialkontoret.  

 

3 Tidigare forskning och kunskapsläge 
Som en följd av de svårigheter att finna relevant forskning inom området som primärt var 
avsett att undersökas, har en kombination av tidigare forskningsresultat och resultat av olika 
utredningar använts för att beskriva kunskapsläget. 

Årliga undersökningar i Stockholmsområdet visar att ungdomars intresse för droger tilltar i 
slutet på grundskolan/ i början av gymnasietiden. Tjugosju procent av eleverna i årskurs 2 på 
gymnasiet anger att de någon gång har testat någon illegal drog. Att tidigt upptäcka och 
fördröja ungdomars testande och användning av droger är till nytta för både ungdomen och 
samhället. Den största förtjänsten av att förhindra eller fördröja ungdomars 
narkotikaanvändning är att den totala risken i princip elimineras. Testar man inte under 
ungdomsåren, gör man det vanligtvis inte heller senare i livet (Rangne 2003 s. 17). Ungdomar 
testar oftast narkotika av nyfikenhet och hur många det är som testar narkotika beror på 
tillgängligheten, priset, inställningen till narkotika samt konsekvenserna av att bli upptäckt 
(Hübinette 2000 s. 74).  

För att nå den enskilda individen måste ett lyckat preventionsprogram bestå av flera olika 
delar som gynnar sociala nätverk och stöds av både kommunal och nationell politik. Utifrån 
ett systemperspektiv fokuserar arbetet på strukturella förändringar mer än på individuella 
metoder. Detta betyder att man i så stor utsträckning som möjligt ska använda sig av alla 
komponenter i ett samhälle på något vis. Ett program riktat mot ungdomar bör bestå av både 
primär- och sekundärprevention. Forskningsresultat visar att enbart information och 
undervisning får kortvariga och begränsade effekter. Kombinerar man däremot dessa program 
med tillgänglighetsbegränsande åtgärder, urinprov (för tidig upptäckt), kompetent 
skolpersonal m.m. med lagstiftning, vård och behandling, kan resultaten av det preventiva 
arbetet förbättras (Narkotikakommissionen 2000 s. 117). Inom skolans sfär bör alkohol-, 
narkotika- och tobaksundervisningen (ANT-undervisningen) kombineras med en tydlig policy 
och tydliga åtgärder, samt vara återkommande under en längre period eller integrerad i 
skolans kontinuerliga arbete (Hübinette 2000 s. 56). 

Stora brister har påvisats i det stöd föräldrar vars barn fastnat i ett missbruk behöver. 
Föräldrarna känner sig ofta hjälplösa i dessa sammanhang och säger sig inte få det stöd de 
förväntar sig av myndigheterna. Å andra sidan framhåller socialtjänsten att stora svårigheter 
ofta föreligger för att få kontakt med dessa föräldrar. Socialtjänsten bör ta ansvar för att 
fungerande rutiner utvecklas för hur kontakten med föräldrarna ska se ut, samt att detta arbete 
prioriteras inom myndigheten och att resurser avsätts för att arbetet ska kunna omfatta hela 
familjen (Narkotikakommissionen 2000 s. 135). 
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Interventioner som syftar till att förebygga missbruk tenderar att visa goda resultat om 
interventionen inkluderar träning i att säga nej, kunna argumentera för sina åsikter m.m. 
Utöver dessa komponenter är det även betydelsefullt att interventionen pågår under en längre 
period, fylls på några år efter implementeringen samt att påverkan sker från flera olika håll 
(Lagerberg och Sundelin 2000 s. 307). Ett effektivt program beträffande alkohol genomfördes 
i Minnesota i början av 1990-talet. Programmet riktade sig till elever i årskurs 6-8 och 
involverade föräldrar, kamrater och lokalsamhället. Man konstaterade att lyckade resultat 
bland annat bygger på att programmet pågår under minst tre år, följs på ett korrekt sätt, att 
man involverar kamrater, föräldrar och samhället, samt att man förstärker elevernas 
livskompetens och förmåga att säga nej. De skall också bestå av ett välnyanserat utbud av 
insatser, samt möjliggöra för de ansvariga att utan hinder kunna arbeta tvärs över 
professionella och formella gränser (a.a: 271, 310f). 

Det finns studier som visar samband mellan skoltrivsel och användning av tobak, alkohol 
och narkotika, där sämre trivsel ökar risken för användning av någon av dessa substanser. Ett 
problem som bör stämma till eftertanke är att de svenska resultaten bl.a. visar att elevernas 
skoltrivsel blir allt sämre ju äldre de blir och att de också upplever att de får mindre att säga 
till om i skolan. Även psykisk hälsa tycks ha inverkan på användningen av droger och där 
menar Centrum för barn- och ungdomshälsa (CBU) att en satsning på ungdomars psykiska 
hälsa sannolikt har en drogförebyggande effekt. Skolor som i högre grad än andra lyckas med 
detta, kännetecknas många gånger av att skolan satsar på ett strikt förhållningssätt, där klara 
pedagogiska mål är naturligt hos personalen och att kunskap och tydliga pedagogiska mål är 
något som sätts i första rummet. Detta ställer höga krav på eleverna, genom exempelvis 
förväntningar på vad de skall prestera utifrån dessa förutsättningar. Dessa skolor har också 
klara riktlinjer för vad som händer om man inte följer skolans förhållningssätt och de regler 
man satt upp. Om man håller sig till detta koncept, där struktur och tydlighet prioriteras, 
skapas en trygg miljö för ungdomarna. Just denna trygghet, är enligt FHI (Folkhälsoinstitutet), 
en av de viktigaste förutsättningarna för ungdomarnas välbefinnande, både fysiskt och 
psykiskt. I kombination med det, är det viktigt att skolan har en narkotikapolicy för att 
underlätta skapandet av yttre ramar och trygg arbetsmiljö. Det är även viktigt att 
skolledningen har ett stort engagemang i frågan, samt genomför regelbundna uppföljningar 
(Hübinette 2000 s. 18ff).   

I en amerikansk studie som genomfördes vid Pennsylvania State University, där man 
undersökte kommunikationen mellan föräldrar och barn gällande alkohol och droger, 
framkom det att för de ungdomar som får kunskap om riskerna med droger från föräldrarna är 
sannolikheten 45 procent mindre att de kommer att testa droger. Då forskningen har visat att 
föräldrar har en väsentlig roll i att fostra ungdomar till att avstå från droger, har ett flertal 
familjebaserade interventionsprogram utformats. Flera av interventionsledarna hävdar att en 
öppen kommunikation om droger och dess risker gynnar barnets hälsa och eliminerar 
droganvändandet. En effektiv kommunikation kan verka avskräckande på barnets användning 
av droger. Det framkommer vidare att i öppna familjekommunikationer om riskerna med 
alkohol och droger, tenderar diskussionerna att ske återkommande under ungdomsåren, vilket 
därmed minskar risken för droganvändning senare i livet. Även en noll-tolerans gällande 
droger är en variabel som har en viss tendens att hämma senare droganvändande (Miller-Day 
& Dodd 2004).   

Whyman, Price, Jordan, Dake och Telljohann (2006) genomförde en undersökning om 
föräldrars perception av skolans roll i preventionsarbetet och upphörandet av rökning bland 
unga. De hävdar att det är viktigt att förstå föräldrars perceptioner om skolans roll, om ett 
preventionsprogram ska implementeras i skolan. Det är viktigt att förstå föräldrarnas 
perceptioner eftersom föräldrar och familjen ska vara en del i preventionsarbetet. Det man 
kommer fram till i undersökningen är att: a) majoriteten av föräldrarna var positivt inställda 
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till preventionsinsatser riktade mot tobaksanvändning. b) ca 2/3 av de undersökta föräldrarna 
ansåg att skolan bör ta till sig föräldrarnas åsikter om vad som ska ingå i det preventiva 
arbetet. Dessutom krävs det mer information och utbildning till föräldrarna gällande dessa 
insatser. Att vara en stödjande och involverad förälder kan ha en förebyggande effekt mot 
rökning. c) En majoritet av föräldrarna var positivt inställda till rökavvänjningsprogram på 
skolan, men majoriteten av dessa ansåg inte att skolan skulle förse eleverna med 
nikotintuggummi. d) Föräldrarna ansåg vidare att skolan borde ha en tobakspolicy och att 
skolan bör se till att alla elever och föräldrar blir informerade om den. Majoriteten ville även 
bli underrättade i de fall skolpersonalen kom på att en elev rökte på skolan. I sådant fall skall 
dessa elever kunna bli tvingade att delta i rökavvänjningsprogram (a.a.). 

Familjefokuserade interventioner som riktar sig mot risk- och skyddsfaktorer inom 
familjen har visat sig vara effektiva vid reducering av ungdomsproblem. Ändå har 
preventionsinsatser som involverar föräldrar inte använts i tillräckligt stor utsträckning. 
Redmond, Spoth, Shin och Hill (2004) har gjort en undersökning gällande 
landsbygdsföräldrars engagemang i familjebaserade drogpreventionsprogram. Man 
undersöker inbördes samband mellan familjens egenskaper och synen på hälsan, i relation till 
föräldrars perceptioner av familjefärdighetsträning. Forskning visar att sociodemografiska 
faktorer är av betydelse vid a) föräldrars perceptioner av fördelar med familjeinterventioner, 
b) synen på hur dessa interventioner påverkar hälsan, samt c) deltagande i 
familjeinterventioner och forskningsstudier, där framför allt föräldrars utbildning är en viktig 
sambandsfaktor. Hur föräldrar uppfattar fördelarna med deltagandet i familjeinterventioner 
påverkar både motivationen och det faktiska deltagandet. Även föräldrarnas kön har betydelse 
för deltagandet, där sannolikheten är större att mödrar deltar i interventionerna. Föräldrarna i 
Redmond’s m.fl. studie anser risken för att deras barn ska utveckla drogproblem i framtiden 
är låg, samt att de själva har en förmåga att hjälpa sina barn att undvika sådana problem. Dock 
visar resultaten att ju större uppfattningen om risken att ens barn utvecklar drogrelaterade 
problem är, desto större fördelar ser föräldrarna med sådana interventioner. Vidare fann man 
att föräldrar som ansågs ha en högre föräldra-effektivitet mer sällan ansåg att deras barn 
riskerade att utveckla drogproblem. Anledningen till att föräldrar i Redmond´s m.fl. 
undersökning ansåg att risken för att deras barn skulle hamna i ett missbruk var låg, tros ha 
berott på att föräldrarna fann närmiljön säker och tillgången till olagliga substanser var 
begränsad. Föräldrarnas civilstånd har också visat sig vara av betydelse, där ensamstående 
föräldrar i större utsträckning uppfattade att deras barn riskerade att utveckla drogproblem, 
samt att deras möjlighet att hjälpa barnen var mer begränsad. Även barnets kön påverkar 
föräldrars perceptioner, där föräldrar till pojkar i större utsträckning tror att deras son kan 
hamna i problem, än vad föräldrar till flickor tror (a.a.).  

 

4 Preventionsarbete 
 
Den svenska narkotikapolitiken strävar efter att uppnå ett samhälle fritt från narkotika genom 
ett restriktivt förhållningssätt. Det grundläggande förhållningssättet i detta arbete är att den 
svenska lagstiftningen totalförbjudit allt innehav och konsumtion av narkotika som inte är 
ordinerat av läkare (Narkotikastrafflagen 1968:64). Denna lagstiftning möjliggör att den 
enskilde konsumenten kan pekas ut. Varken i skollagen eller i gymnasieförordningen finns 
dock några specifika regler för hur narkotika skall hanteras. I gymnasieförordningens kap. 6 
tar man däremot upp vilka möjligheter skolan har att utestänga elever från undervisningen. 
Enligt § 29  kan elever stängas av från undervisning under en viss tid om deras 
förhållningssätt kan antas innebära skada för andra elever. Att förhindra ungdomars 
användande av narkotika omfattas av dessa regler och skolans preventiva arbete kan använda 
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dessa som utgångspunkter i sitt arbete (a.a.). Dessutom omfattas yrkesutövande personal vid 
skolor, såsom rektorer, lärare, skolsköterskor och andra av socialtjänstlagens bestämmelser att 
så snart man fått kännedom om att barn kan vara i behov av hjälp anmäla detta till 
socialnämnden (2001:453 Socialtjänstlagen).  

Enligt Hübinette (2000 s. 14f) är ökad upptäcktsrisk, tidig upptäckt samt tidig reaktion av 
avgörande betydelse för ett lyckat narkotikaförebyggande arbete. Därmed är det viktigt att så 
tidigt som möjligt ingripa och förhindra ungdomars experimenterande med narkotika. Enligt 
Hübinette utgörs styrkan i den restriktiva modellen av en kombination av följande 
förebyggande insatser: primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention, dock 
kommer endast de två förstnämnda att behandlas nedan. Dessa tre insatser går in i varandra 
och en kombination av dessa är nödvändig för ett lyckat preventivt arbete. Till exempel måste 
en primärpreventiv (informativ) insats följas av en fungerande praktisk tillämpning 
(sekundärprevention) om man vill nå framgång (Hübinette 2000 s. 19; 2003 s. 29).  

4.1 Primärprevention 
Primärprevention innebär insatser som är allmänt förebyggande och ska förhindra att problem 
överhuvudtaget uppstår. Det kan vara fråga om t.ex. lagstiftning, information, 
drogundervisning i skolan eller skapandet av drogfria miljöer (a.a; Lagerberg & Sundelin 
2000 s. 260).  

4.1.1 Drogförebyggande arbete i skolan 
Vilka insatser skolan kan bedriva mot narkotika styrs av lagstiftning och även de åtgärder 
skolan kan utföra styrs av denna lagstiftning, vilket innebär att det handlingsutrymme den har 
till sitt förfogande till viss del är begränsat. Många gånger har man dock ett större 
handlingsutrymme än vad man tänker på och för att kunna utnyttja detta krävs kreativitet för 
att exempelvis kunna utföra drogtester i skolan, kringgå sekretessen och skapa samverkan i 
drogpreventivt syfte (a.a: 20). 

Eftersom ungdomar tillbringar stor del av sin tid i skolan, har skolan blivit en viktig faktor 
i arbetet att upptäcka de ungdomar som kanske står i begrepp att inleda ett missbruk. Det är 
viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka och tolka de signaler dessa ungdomar sänder ut och 
att utifrån detta snabbt vidta åtgärder. Skolpersonal med vilja och utvecklad kompetens i att 
notera dessa tecken är av stor betydelse för tidig upptäckt av missförhållanden 
(Narkotikakommissionen 2000 s. 17; Persson & Svensson 2005 s. 81). Barn och ungdomar 
med begynnande eller pågående social problematik skall prioriteras i skolans preventiva 
arbete. Det är en förutsättning att ett väl fungerande samarbete mellan exempelvis socialtjänst, 
polis och skola m.fl. är etablerat för att dels nå dessa ungdomar, dels sätta in adekvata resurser 
(Narkotikakommissionen 2000 s. 17).  

4.1.2 Drogpolicy 
En drogpolicy på skolan visar att skolan inte tolererar droganvändning bland sina elever och 
att man ålägger sig ansvaret att aktivt bekämpa narkotika. För att drogpolicyn ska uppnå sitt 
syfte måste den vara känd av elever, föräldrar samt personalen på skolan och användas på ett 
aktivt sätt. Den måste också vara tydlig och användas på ett konsekvent sätt för att uppnå sitt 
preventiva syfte (Hübinette 2000 s. 54f). 

4.1.3 Misstanke 
Det förekommer väldigt sällan att en elev kommer påverkad till skolan, men det kan finnas 
andra signaler som skolpersonalen kan uppmärksamma hos den som har börjat experimentera 
med narkotika. Hübinette anser att den av skolpersonalen som misstänker att en elev använder 
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narkotika så snart som möjligt bör diskutera denna misstanke med sina kollegor och rektorn, 
för att tillsammans besluta vilka åtgärder som bör vidtas. Det viktigaste är att man agerar 
snabbt för att lättare kunna avbryta ett eventuellt missbruk. Eventuellt drogtest ska 
genomföras utan förvarning och så snart som möjligt. För att kunna få till stånd ett snabbt och 
korrekt agerande gäller det att inblandade parter vet hur de ska agera (a.a: 64f). Vid alla 
åtgärder måste föräldrarna kontaktas om eleven är omyndig. Föräldrarna är av stor betydelse 
oavsett vilka åtgärder som vidtas och det är därför viktigt att de blir involverade från början 
(a.a: 68). 

4.2 Sekundärprevention 
Sekundärprevention syftar till att identifiera en riskgrupp, dvs. de som är på väg att utveckla 
ett narkotikaberoende. Insatserna på denna nivå riktar sig enbart till riskgruppen och syftar till 
att förhindra att beroende och skador uppstår eller vidareutvecklas (Lagerberg & Sundelin 
2000 s. 260f). I kommande stycken kommer den sekundärprevention som bedrivs inom 
skolan att presenteras.  

4.2.1 Tidig upptäckt  
Enligt den nationella handlingsplanen skall arbetet med ungdomar som haft sin 
narkotikadebut utgå från att reagera påtagligt vid tidig upptäckt. Hübinette påpekar att de 
sekundärpreventiva insatserna är av väsentlig betydelse, men att det är just på denna punkt 
som de största bristerna och svårigheterna finns. Narkotikakommissionen konstaterade i SOU 
2002:126 Vägvalet, att det på många håll inom socialtjänsten saknades fungerande rutiner för 
att arbeta med de ungdomar som ertappas med narkotikaanvändning. Dessutom efterlyser 
man också ett mer väletablerat samarbete mellan socialtjänsten och polisen (Hübinette 2003 s. 
31). Enligt Narkotikakommissionen är drogtester av ungdomar en viktig del i arbetet att tidigt 
upptäcka ungdomar som är på väg att utveckla ett narkotikamissbruk 
(Narkotikakommissionen 2000 s. 19). Syftet med drogtester är dels att förebygga missbruk 
genom att man ökar chansen för upptäckt, dels att upptäcka missbruk och sätta in insatser så 
tidigt som möjligt (Hübinette 2000 s. 40).  

4.2.2 Drogtest i skolan 
Drogtesternas primära funktion är att förebygga missbruk och en följd av testerna är att 
chansen att upptäcka missbruk ökar, vilket bidrar till det förebyggande arbetet. Drogtester är 
av stor betydelse för att försöka uppnå drogfrihet, bekräfta misstankar och avslöja missbruk 
(Hübinette 2003 s. 58).   

Det är endast möjligt att genomföra kroppsbesiktning av en människa, mot dennes vilja, 
om straffet för det brott den misstänks för innebär fängelsestraff och misstankegraden är 
skäligen misstänkt. För att kunna drogtestas måste man vara straffmyndig, dvs. över 15 år 
eller ha vårdnadshavarens godkännande (Alkoholkommittén 2008; Hübinette 2000 s. 41). 
Varken grundskolan eller gymnasieskolan har något stöd i lagen för att utföra tvingande 
drogtester på skolelever. Enligt 14 kap § 3 Skollagen kan en skolläkare i grundskolan ordinera 
urinprovstagning om denne finner det medicinskt nödvändigt, men detta gäller dock inte om 
syftet med urinprovet är att undersöka huruvida eleven använt narkotika eller ej. Skolläkaren 
på gymnasieskolan har inte rätt att beordra en urinprovstagning. I annat fall får skolan 
kontakta polisen om starka misstankar mot en elev föreligger och då blir det upp till polisen 
att avgöra om en kroppsbesiktning är aktuell (a.a.). Privatskolor och friskolor omfattas inte av 
samma bestämmelser som de kommunala skolorna, och får därmed drogtesta sina elever 
genom exempelvis slumpmässiga tester, om inte kommunen säger något annat (Hübinette 
2000 s. 43).  
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Vissa skolor har i sitt drogförebyggande arbete valt att använda sig av urinprovstagning 
redan vid misstanke om att droganvändning förekommer. Vanligtvis samarbetar man då med 
externa aktörer som exempelvis socialtjänst eller polis, vilka har möjligheter att sätta in 
resurser som skolan saknar. Insatser av mer professionell karaktär har också en tydliggörande 
effekt, där eleven får förståelse för allvaret i sin situation (Persson & Svensson 2005 s. 75).  

4.3 Samverkan 
Socialnämnden i varje kommun har det yttersta ansvaret för att skapa och upprätthålla en 
fungerande samverkan med organisationer och andra relevanta aktörer i kommunen. 
Samverkan är av stor betydelse för det drogförebyggande arbetet och det krävs ett offensivt 
förhållningssätt för att tidigt kunna upptäcka och agera vid narkotikaanvändande (Hübinette 
2000 s. 33). I det drogförebyggande arbetet med ungdomar kan socialtjänsten genom 
samverkan med andra instanser, exempelvis skola, fritidsverksamhet och polisen, skapa 
förutsättningar att tidigt upptäcka missbruk, öka anmälningsbenägenheten och skapa bättre 
förutsättningar för socialsekreterare att förstå ungdomars vardagsmiljö. Enligt 
narkotikakommissionen fyller dessa en viktig funktion för att tidigt kunna upptäcka om 
ungdomar använder narkotika (Narkotikakommissionen 2000 s. 141). 

Narkotikakommissionen framhåller i sitt slutbetänkande SOU 2000:126 vikten av att 
kommunen och socialtjänsten har ett nära samarbete med den lokala hälso- och sjukvården. 
Syftet med samarbetet ska vara att stärka och utveckla den kunskap som finns i fråga om 
ungdomar och missbruk. Kommissionen menar också att Socialstyrelsen genom att tillföra 
medel till denna verksamhet, bidrar till att personal med specialistkompetens i större 
utsträckning kan arbeta med utredningar gällande missbruk. Vidare menar man att det är av 
största vikt att kompetent personal genomför dessa utredningar, för att på ett tillfredsställande 
sätt utföra arbetet. Det har visat sig att personer mellan 15 och 20 år många gånger förbises 
helt i kommuner som saknar denna specialistkompetens. Det är framför allt i mindre 
kommuner där socialtjänsten saknar en särskild ungdomsenhet som dessa problem uppstår. 
Det är därför viktigt att det finns en speciell ungdomsenhet som har specialistkunskap 
beträffande ungdomar och narkotika. En tydligt strukturerad grupp inrättad för dessa specifika 
frågor underlättar för föräldrar, ungdomar och andra samarbetspartners att urskilja denna 
grupp. En arbetsgrupp eller enhet med specifik kompetens inom ett visst område har lättare att 
bibehålla och utveckla kunskaper inom ämnet (a.a. 148). 

4.3.1 Skolpersonalens roll i det drogförebyggande a rbetet 
Enligt Persson och Svensson (2005 kap. 8) har skolpersonalen den viktigaste funktionen för 
en fungerande skolverksamhet. De har även ett ansvar i det drogförebyggande arbetet genom 
att förmedla kunskap och värderingar till eleverna, samt fungera som förebilder. Vid det 
drogförebyggande arbetet är det även viktigt att ha en gemensam utgångspunkt inom 
organisationen. Som en del av skolans organisation har lärarna skyldighet att bedriva ett 
drogförebyggande arbete. En del lärare finner detta svårt att förena med sin personliga och 
professionella kompetens, vilket bidrar till att de känner sig osäkra i den rollen. Skolverkets 
undersökning gällande lärares kunskaper om droger och ANT-undervisning visar att 
kunskaperna är bristfälliga, vilket tros bero på dålig kompetensutveckling inom området. Med 
hänvisning till detta anses inte skolans kompetens som tillräcklig för att kunna motverka 
droganvändning och bedriva ANT-undervisning på ett tillfredsställande sätt.  Kunskaperna 
om droger varierar bland skolpersonalen och därmed även synen på ansvarsfördelningen. Den 
generella bilden är att skolans hälsovårdspersonal och rektorn har det största ansvaret i det 
drogförebyggande arbetet. Vid primärprevention har all skolpersonal ett ansvar genom att 
vara förebilder. Ju mer komplex problematiken blir, desto mer riktas ansvaret mot den 
personal på skolan som har specialkompetens och där insatsen riktas mot en avgränsad grupp 
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eller enskilda individer. Vid sekundärprevention är det hälsovårdspersonalen på skolan som 
får ta över ansvaret och sätta in relevanta insatser. Persson och Svensson lyfter fram vikten av 
att ha goda drogkunskaper för att kunna agera tidigt när problem uppstår. I deras 
undersökning framkommer dessutom att ett samarbete mellan de olika arbetsteamen på skolan 
är viktigt, samt att man har en gemensam handlingsplan att agera utifrån. Trots att vissa 
ämneslärare inte har en naturlig roll i det drogförebyggande arbetet på grund av ämnets 
karaktär, är det ändå viktigt att de är involverade i skolans drogförebyggande arbete. Lärarna 
kan genom sin karaktär ha en drogförebyggande effekt på eleverna eller vara den som 
eleverna vänder sig till om de vill prata med en vuxen (a.a.).  

4.3.2 Externa aktörer vid skolbaserat preventivt ar bete 
Skolorna väljer oftast att anlita någon utomstående vid det drogpreventiva arbetet på skolan. 
Detta gör man för att skolpersonalen i många fall inte är tillräckligt kunniga inom området. 
Polis och socialtjänst är de vanligaste aktörerna som brukar kallas in och det är även de som 
anses ha det största ansvaret vid drogrelaterade frågor. Oftast väljer man att kalla in externa 
aktörer på grund av deras specialistkunskap och att de därmed får en specifik uppgift i det 
preventiva arbetet. Utöver dessa två aktörer anses även sjukvården och föräldrarna fylla en 
viktig funktion. Synen på vilka som är viktiga samarbetspartners till skolan i det 
drogförebyggande arbetet hänger inte sällan ihop med uppfattningen om vem som har 
ansvaret till att uppfostra de unga. Vid primärprevention brukar skolan vanligtvis kombinera 
de egna resurserna med externa aktörer, men vid sekundärprevention är det vanligare att man 
överlåter arbetet till externa aktörer. Vid misstanke om narkotikaanvändning förekommer det 
att skolor, i samarbete med sjukvården eller kommunen, gör drogtest på elever. Om ett 
missbruk har påvisats och behov av insatser som ligger utöver skolans sfär är nödvändiga, 
brukar man kontakta socialtjänsten eller polisen. Detta blir ytterligare en markering för eleven 
att något är fel och att den nödvändiga hjälpen inte går att få på skolan. En nackdel med att 
överlåta ärendet till en extern aktör är att det kan påverka elevens självuppfattning på ett 
negativt sätt, stärka utanförskapskänslan och eventuella misslyckanden i skolan (Persson & 
Svensson 2005 s. 71ff).  

4.3.3 Föräldrars roll  
Att åstadkomma förändringar i ungdomars experimenterande med droger är ett arbete i flera 
steg. Initialt krävs som tidigare nämnts förmåga att tidigt fånga upp och tolka de signaler 
ungdomarna sänder ut. Detta arbete skall genomföras i kombination med 
rådgivningsverksamhet och behandling. Dock får man inte glömma bort vikten av 
professionellt stöd till de föräldrar vars barn håller på att utveckla eller har ett pågående 
missbruk (Narkotikakommissionen 2000 s. 18). Föräldrar är inte alltid positivt inställda till 
preventionsprogram då man upplever att deras auktoritet som förälder ifrågasätts och att 
skolan genom dessa preventionsprogram tar på sig mer av den uppfostrande rollen som 
föräldrarna anser sig berövade på (Ferrer-Wreder m.fl. 2005 s. 137). Oberoende av vem som 
ansvarar för det drogförebyggande arbetets genomförande, exempelvis skola eller socialtjänst, 
säger Persson och Svensson (2005) att samarbete med ungdomars föräldrar och familj ändå är 
av avgörande betydelse i det drogförebyggande arbetet. I det drogpreventiva arbetet är 
föräldrarnas relation till barnet viktig och föräldrars involvering kan underlätta vid skapandet 
av en socialt stödjande miljö. Genom att skolan inrättar ett samarbete med föräldrarna kan 
man dels nå eleverna, dels uppmuntra föräldrarna att bli mer aktiva i uppfostran av de unga 
(a.a: 75f). 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer studiens teoretiska utgångspunkter, vilka är stämplingsteori och ekologisk 
systemteori. Dessa teorier har valts för att tydliggöra vilka konsekvenser ett utpekande kan 
innebära för den enskilde individen, samt skapa förståelse för vikten av de relationer och 
interaktioner som pågår i och mellan de som medverkar i det drogförebyggande arbetet.  

5.1 Stämplingsteori 
De flesta människor beter sig ibland avvikande, men vad som egentligen avgör om denna 
handling skall anses som avvikande eller inte, avgörs av den sociala omgivningens reaktioner 
på det inträffade (Payne 2002 s. 225). 
   När en människa väl fått ”stämpeln” som avvikare, kommer denne antagligen att försöka 
leva upp till vad som utifrån denna stämpel förväntas. Detta leder i sin tur till att personen 
uppmuntras att uppträda på ett ännu mera avvikande sätt, vilket i sin tur utlöser en ännu 
starkare stämplingsprocess. Undersökningar (Becker 1963, i a.a.) visar att olika grupperingar, 
exempelvis ungdomsgäng, skapar regler för hur saker och ting skall vara och för vilka 
reglerna skall gälla. Detta skapar då ytterligare en starkare stämplingsprocess, eftersom de då 
kommer att betraktas som ”outsiders” i förhållande till ett ”normalt” socialt liv. De 
människor som förväntas vara avvikare, uppmuntras att bibehålla sitt avvikande beteende. 
Detta kan lätt leda till att de blir kvar i sin roll som avvikare och aldrig tar sig ur den (Payne 
2002 s. 225). 
    I samband med att man blir mer och mer avvikande minskar personens sociala möjligheter, 
samt att personens självbild successivt förändras. Stämplingsteoretiker menar dock att 
svårigheten med stämplingsteorin är att problemet uppstår först när avvikaren upptäcks och 
stämplingen blir ett faktum. Dessa anser också att en människas avvikarkarriär kunde ha 
undvikits, om man inte etiketterat den avvikande som exempelvis kriminell eller 
missbrukare. En fara med detta tankesätt är dock att det kan leda till passivitet från 
behandlarens sida, eftersom resonemanget många gånger kan bli att det är bättre att låta bli 
att genomföra något, om stämplingen inte är bra för klienten (Bergström 2002 s. 61). 

5.2 Ekologisk systemteori 
Det nätverk en människa ingår i och omfattas av, är egentligen en samling system som till viss 
del är beroende av varandra, men även självständigt fungerande. För att förklara hur dessa 
system hänger samman och fungerar utvecklade den amerikanske utvecklingspsykologen Urie 
Bronfenbrenner det som kommit att kallas den ekologiska systemteorin. Grunden i den teorin 
utgörs av samspelet mellan barns utveckling och omgivningens påverkan av beteendet 
(Forsberg & Wallmark 2002 s. 42f). 
  Bronfenbrenner förklarar utifrån sitt synsätt hur människan på en individuell nivå är en del 
av ett så kallat mikrosystem, som i sin tur står i centrum, för en rad andra påverkande och 
påverkansbara mikrosystem. De mikrosystem som omger en individ ökar normalt sett i antal 
parallellt med ökad ålder och fler erfarenheter. Exempelvis kan ett barn ingå i ett mikrosystem 
som inledningsvis består av ett fåtal komponenter, som familj, släkt och barnomsorg, för att 
successivt sedan innefatta fler mikrosystem som skola, kamrater och så vidare. 
Bronfenbrenner påpekar dock att man inte skall se något av dessa omgivande system som det 
primära eller viktigare än något annat, utan det är det system som individen för tillfället 
befinner sig i och de relationer som utspelar sig mellan olika system som är av störst 
betydelse för individens utveckling. Dessa olika mikrosystem ingår sedan i så kallade 
mesosystem som har en sammanlänkande funktion mellan de olika mikrosystemen. 
Mesosystemen har som uppgift att skapa förbindelser mellan de olika mikrosystemen och på 
så vis driva individens utveckling framåt. Effektiviteten i mesosystemet styrs av hur goda 
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relationer som skapas mellan de olika mikrosystem som sammanlänkas. Förbindelserna 
mellan de olika systemen behöver inte ha den enskilde individen i centrum, men får ändå stor 
betydelse för individen. Till exempel kan man tänka sig att en människas förmåga att avhålla 
sig från droger beror på en mängd olika faktorer och inte enbart av människans ovilja att 
befatta sig med ett sådant preparat. Beslutet att låta bli består antagligen av en rad olika 
argument som bygger på erfarenheter som individen skaffat sig under sin personliga 
utveckling. Det kan vara allt ifrån tidigare erfarenheter av droger, bekantas erfarenheter, 
tillgång, information om skadeverkningar eller i princip vad som helst som skett i 
mikrosystemen som utgör grunden i individens beslut. Denna kombination av tidigare 
erfarenheter och relationer mellan mikrosystemen sammanlänkas av mesosystemen och ligger 
därmed till grund för det beslut som fattas. Mesosystemet har en avgörande roll i barns 
uppväxt och det är kvaliteterna i detta system som är avgörande för vilka 
utvecklingsmöjligheter eller risker ett barn kommer att utsättas för. Ett fungerande 
mesosystem illustreras av många varierande och goda kontakter mellan mikrosystemen. 
Utanför dessa system kommer de system som kallas exosystem, det är de system som hanterar 
samma slag av händelser som mesosystemen, men med den skillnaden att individen inte själv 
är direkt delaktig i orsaken till de förändringar den genomgår. I detta system ingår en mängd 
olika instanser, som exempelvis arbetsliv, massmedia, myndigheter, sjukvård, socialtjänst 
m.fl. I detta system kan man tänka sig att människan visserligen besöker sjukvården, men att 
hon därmed inte automatiskt blir en del av sjukvården eller att socialtjänstens regelsystem 
påverkar den enskilde, utan att denne själv kan påverka detta. Exosystemen har stor förmåga 
att fungera som påverkansfaktor genom sin tillgång till olika instanser, som exempelvis skola, 
barnomsorg, stadsplanering med mera. Dessa tre olika system och de olika konstellationer de 
ingår i representerar individernas ”faktiska” levnadsförhållanden. Som ytterligare inramning 
av dessa system finns makrosystem, som utgörs av olika institutioner som finns överallt i 
samhället. Det handlar om en mängd olika saker där exempelvis ekonomiska-, kulturella-, och 
politiska system är några av systemets beståndsdelar och vars uppgift är att ge mening och 
innebörd i människornas tillvaro (Forsberg & Wallmark 2002 s. 42ff; Lagerberg & Sundelin 
2000 s. 19ff; Klefbeck & Ogden 2003 s. 51f; Bronfenbrenner 1979). Bronfenbrenners 
ekologiska modell skall, enligt Lagerberg & Sundelin (2000 s. 21), ses som en tillgång för att 
lättare förstå det samspel som försiggår mellan barn, familj och samhälle. Dessutom skall 
modellen fungera som ett verktyg för att upptäcka nya förhållanden mellan individer, grupper 
och sociala inrättningar.  
 

6 Professionellt bemötande 
 
Grunden för hur ett bemötande upplevs ligger i om den som bemöter kan redogöra för sitt 
bemötande. Vid t.ex. negativt bemötande är det viktigt att den som bemöter tydligt förklarar 
vad det negativa bemötandet beror på och därmed legitimerar sitt negativt upplevda 
bemötande. Bemötandeproblem beror ofta på att den som anser sig blivit negativt bemött inte 
förstår den förklaring eller ursäkt som getts av till exempel den professionelle. I ett möte 
mellan professionella och lekmän, exempelvis socialtjänst och föräldrar, förväntas den 
professionelle ge den hjälp och det stöd som behövs. Förvaltningar och myndigheter som ska 
tillhandahålla professionell hjälp har tillgång till specifika resurser för ändamålet, exempelvis 
vårdinsatser vid missbruksbehandling eller ekonomiskt bistånd. I relationen mellan den 
professionelle och den hjälpsökande är det viktigt att den professionelle kan förklara sitt syfte 
och handlande, så att den hjälpsökande verkligen förstår meningen med insatsen. ”Det 
handlar alltså i första hand inte om huruvida de professionellas handlande i sig kan betraktas 
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som gott eller ont, utan om de kan redogöra för sitt handlande genom att hänvisa till normer 
och resonemang som har en vardaglig legitimitet” (Hydén 2001 s. 52).  
 

7 Metod 
 

7.1 Metodval  
Vilken metod man använder sig av, avgörs av vad som avses att undersöka (Holme & 
Solvang 1997 s. 85). Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrarna, till de barn som 
kallats till samtal med Ungdomsteamet, beskriver denna upplevelse. Enligt Saunders, Lewis 
och Thornhill (2007 s. 314) är den kvalitativa intervjun, den teknik som bäst möjliggör att en 
människas upplevelser kan undersökas och återges och på så sätt finna ny förståelse för 
sociala situationer (a.a; Holme & Solvang 1997 s. 79). Med den kvalitativa intervjumetoden 
ges intervjuaren möjlighet att under intervjuns gång kunna ställa olika följdfrågor och även ge 
respondenten förtydliganden om någon fråga varit oklar eller missuppfattats (Holme & 
Solvang 1997 s.100f). För att detta skall fungera, krävs dock att den som genomför intervjun 
är väl påläst inom det aktuella ämnet (Kvale 1997 s. 123 ff). Detta anses också skapa bättre 
förutsättningar för att komma respondenten närmare, vilket enligt Holme & Solvang (1997 s. 
93) är något man bör eftersträva, eftersom man då kan anta att det insamlade materialet 
innehåller fler och djupare personliga åsikter. Om det insamlade materialet sedan hanteras på 
rätt sätt, kan man genom bearbetning och analyser skaffa sig bättre kunskap och förståelse om 
det man studerat. (a.a: 14)  

7.2 Urval av intervjupersoner 
Den kvalitativa intervjuns primära uppgift är inte att skapa statistiska säkerställanden, utan 
åstadkomma ökad förståelse för det fenomen som undersöks. För att lyckas med detta är 
urvalet av intervjupersoner av största vikt och att intervjua personer som inte besitter den 
kunskap man söker medför att det insamlade materialet blir oanvändbart (Holme & Solvang 
1997 s. 101f). För att finna de personer som hade bäst förutsättningar att bidra med relevanta 
uppgifter för denna undersökning, gjordes urvalet utifrån förutbestämda kriterier. Det vill säga 
att de som deltog i denna undersökning var föräldrar till barn som blivit kallade till möte med 
skola och socialtjänst och där oro för droganvändning förelegat. Det hade varit irrelevant att 
genomföra några andra urvalsmetoder, som exempelvis randomiserade urval och liknande, 
eftersom man då inte hade kunnat ringa in de som kunde ha den information som söktes 
(Kvale 1997 s. 101f). Den förförståelse som fanns för vilka som skulle kunna besitta önskad 
kunskap, bidrog till vilka intervjupersoner som valdes ut. Denna kunskap angående lämpliga 
personer att intervjua fanns hos Ungdomsteamet och därmed överläts urvalsprocessen till dem 
(Holme & Solvang 1997 s. 101f). Ungdomsteamet kontaktade sex stycken lämpliga 
respondenter, frågade om de kunde tänka sig att delta och informerade om de villkor som 
gällde. Var föräldrarna positiva till att delta, sammanställdes deras kontaktuppgifter och 
överlämnades till undersökningsledarna. Därefter kontaktade undersökningsledarna 
föräldrarna och informerades ytterligare en gång om sekretess, frivilligt deltagande och om 
möjligheten att dra sig ur när helst de ville (se Bilaga 2). När samförstånd uppnåtts för vad 
deras medverkan skulle innebära, bokades tid för intervju. För att kunna skapa något 
meningsfullt av intervjun, säger Holme & Solvang (a.a: 105; Kvale 1997 sid. 107) att det är 
av största vikt att deltagarna verkligen förstår vad de deltar i, samt att deltagandet sker av 
frivillighet. Det antal personer som valdes ut för att utgöra underlag till 
intervjuundersökningen bestämdes utifrån vilka tillgängliga resurser som fanns att tillgå.  
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7.3 Litteraturanskaffning 
Svårigheter med att finna litteratur rörande det specifika undersökningsområdet, föräldrarnas 
upplevelse av ett arbetssätt, fick till följd att det sökområde som från början avsågs att 
användas, fick utökas till att även omfatta närliggande områden. Ur olika litteratur om 
exempelvis drogtester, prevention, skolans och föräldrarnas roll, har relevanta uppgifter 
hämtats för att ringa in det som från början avsågs att undersöka. Litteraturanskaffningen till 
denna studie har primärt skett vid Örebro universitetsbibliotek via databaserna Voyager, 
Libris, SAGE, Elin@Örebro, PsycInfo, Social Services Abstract och Google.  Sökord har i 
olika kombinationer och med trunkeringar använts för att finna ett större urval av litteratur vid 
detta arbete (Saunders m.fl. 2007 s. 78). Aktuella svenska sökord har exempelvis varit: 
föräldrars roll, samverkan, drogprevention, urinprov, skolans roll, bemötande, upplevelse 
och de engelska ord som användes var: drug, drugtest, prevention, school, parent, experience, 
attitude.  

7.4 Källkritik 
För att eliminera risken att meningars betydelse tas ur sitt sammanhang, misstolkas och 
kanske ges en annan innebörd än vad ursprungets författare avsåg, har sekundärkällor så långt 
som möjligt undvikits. Har intressanta sekundäruppgifter upptäckts, har dock ursprungskällan 
kontrollerats om den gått att finna (Holme & Solvang 1997 s. 136).  Holme & Solvang menar 
också att man kan säkerställa giltigheten i den litteratur som tagits fram genom att jämföra 
olika källor och på så sätt se att fler forskare kommit fram till samma slutsatser (a.a: 135). Vid 
litteraturanskaffningen har i första hand så färsk litteratur som möjligt använts, eller den 
senaste upplagan av äldre relevant litteratur.  Anledningen till att man använder sig av så 
aktuell litteratur som möjligt, är att man på så sätt minskar risken för att inaktuella 
forskningsresultat åberopas (Saunders m.fl. 2007 s. 70).  Att använda sig av de senaste 
forskningsresultaten är viktigt och då forskning är socialt och kulturellt betingat är det av stor 
vikt att man använder sig av de senaste forskningsrönen, eftersom samhället förändras över 
tid och därmed även forskningsresultaten. Genom att använda de senaste resultaten stämmer 
de uppgifter som används med de förhållanden som för tillfället råder i samhället (Thyer 2001 
s. 407f). Vid litteraturgenomgången för denna studie användes Hübinetts (2000, 2003) böcker 
för att skapa en förförståelse för offensivt drogförebyggande arbete. Hübinettes böcker bygger 
på lång erfarenhet av drogpreventivt arbete och han kan därmed anses som en expert på 
området. En nackdel med att använda sig av denna typ av litteratur är att den kan innehålla 
begränsade mängder relevant forskning och kan vara skriven på ett sätt som stödjer 
författarens egna ståndpunkter. Risken med att inte använda sig av litteratur som bygger på 
forskningsresultat är att felaktiga slutsatser kan dras (Forsberg & Wengeström 2003 s. 26).  

7.5 Konstruktion av intervjuguide  
En semistrukturerad intervjuguide skapades, för att ge den information som behövdes för att 
uppnå syftet och svara på undersökningens frågeställningar (se Bilaga 1). Fördelen med en 
semistrukturerad intervju är att forskarna då ges möjlighet att under intervjuns gång ställa 
relevanta följdfrågor, som ett komplement till de frågor som annars utgör grunden för 
intervjuguiden. Dessutom ges intervjuaren möjlighet att ändra frågornas inbördes följd under 
intervjuns gång, för att på så sätt bättre ta tillvara respondentens berättelse (a.a: 117). För att 
skapa en vetenskaplig utgångspunkt i intervjuguiden och stärka frågornas relevans till ämnet 
har relevant litteratur använts. Johnsson (1999), Lindgren (1999), Hübinette (2000; 2003), 
Narkotikakommissionen (2000) och Gordan (2004) är de böcker som utgör grunden för 
intervjuguiden. Då dessa böcker innehåller en stor mängd information kopplad till det aktuella 
ämnet ansågs de vara väl lämpade för ändamålet. Frågor som rör syftet med utredningen eller 
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mötet kopplas till Johnsson (1999), som lyfter fram betydelsen av tydliggörandet av 
utredningen/insatsen. Stycket om upplevelsen av Ungdomsteamets närvaro grundar sig i 
Lindgrens (1999) tankar om innebörden av den samordnande rollen. Hübinette (2000; 2003) 
tar i sina böcker upp frågor rörande drogtest i skolan och den litteraturen används som bas för 
de frågor som rör det området i undersökningen. Frågan ”Upplever Du att Du har fått hjälp 
av Ungdomsteamet?” och dess följdfrågor grundar sig i Narkotikakommissionens (2000) 
uttalanden om rutiner för kontakt med anhöriga. Enligt Gordan (2004) har det första samtalet 
avgörande betydelse för fortsatt samarbete, där det bland annat anses vara viktigt att 
tydliggöra syftet med mötet, samt redogöra för hur det fortsatta samarbetet kommer att gå till. 
Den kunskapen har använts vid utformningen av frågor rörande bemötandet och upplevelsen 
av insatsen.  

7.6 Intervjuförfarande 
Respondenterna i denna undersökning har intervjuats via telefon. Valet att genomföra 
intervjuerna via telefon fattades utifrån det faktum att de flesta föredrog detta arbetssätt av 
praktiska skäl. I en jämförelse mellan traditionella intervjuer, där man träffar respondenten 
och genomför intervjun, finner man naturligtvis både för- och nackdelar. Det som talar för en 
telefonintervju är att man både snabbt och till en låg kostnad kan nå respondenten och att man 
på så vis många gånger kan nå de som man annars inte får tag i (Saunders m.fl. 2007 s. 341f). 
Nackdelar man kan finna i denna typ av intervjuteknik är exempelvis det faktum att man inte 
kan skapa samma personliga relation till respondenten. Den interaktion som normalt sett 
uppstår vid en traditionell intervjusituation uteblir till viss del och detta kan i sin tur 
ifrågasätta studiens reliabilitet (a.a.; Holme & Solvang 1997 s. 93). Även att få 
intervjuobjektet att förstå frågorna är svårare utan kroppsspråk, likaså kan en del av 
förståelsen för svaret gå förlorat. Precis som vid vanliga fysiska intervjuer bör man spela in 
det som framkommer vid telefonintervjun (Saunders m.fl. 2007 s. 341f). 

7.7 Databearbetning och analysförfarande 
Det intervjumaterial som samlats in i form av telefonintervjuer inspelade på band, har 
transkriberats för att på så sätt lättare kunna hanteras (Kvale 1997 sid. 152). Utskrifterna har 
gjorts så ordagrant som möjligt och har sedan lästs igenom av uppsatsens båda författare, för 
att på så sätt skapa en första uppfattning om hur föräldrarna svarat på undersökningens frågor. 
Det förfaringssätt som använts vid analysen av det insamlade materialet till denna studie 
benämner Kvale (a.a: 184f) som att arbeta ad-hoc med olika tekniker. Det innebär att olika 
angreppssätt och tekniker kombineras för att ta fram resultat. Istället för att strikt hålla sig till 
meningskoncentrering och kategorisering, kan man här istället fritt växla mellan olika 
angreppssätt. Denna metod möjliggör att olika avsnitt bedöms separat och behandlas utifrån 
den uppfattning av sammanställningen som inledningsvis skapats. Därefter har man med 
denna arbetsmetod möjlighet att gå tillbaka till avsnitt som anses intressanta för att 
exempelvis göra djupare tolkningar av speciellt relevanta detaljer.  

Ett problem vid analysering av kvalitativ data är att tolkningen till stor del hänger på den 
som tolkar data och kan därmed påverkas av undersökarens personliga, intellektuella eller 
professionella fördomar. Den som tolkar data kan till exempel välja att ignorera eller inte 
uppfatta negativa aspekter som framkommer vid undersökningen (Marlow 2001 s. 220ff). 
Detta har författarna haft i åtanke under analysens gång och därmed valt att lyfta fram de 
uttalanden som inte överensstämt med majoritetens tyckande. Enligt Marlow är det viktigt att 
försöka hitta en förklaring till dessa avvikanden, vilket författarna löpande har gjort i 
analysen.  
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7.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
För att säkerställa informationsvärdet på undersökningens material, samt undersöka i vilken 
utsträckning det går att generalisera de uppgifter som framkommit, måste studiens reliabilitet 
och validitet utforskas (Kvale 1997 s. 207). Reliabilitet syftar till att fastställa i vilken 
utsträckning ett resultat verkligen går att säkerställa. För att få så hög reliabilitet som möjligt 
menar Saunders m.fl. (2007 s.149) att man bör ställa sig följande tre frågor: Skulle resultatet 
av undersökningen förändras om undersökningen genomförts vid en annan tidpunkt, annan 
plats eller vid liknande förändring? Skulle samma resultat uppnås om någon annan 
genomförde undersökningen under samma förhållanden? Är arbetssättet från datainsamling 
till analys väl presenterat i undersökningen, så att inget steg i studiens framväxt glömts bort. 
Dessutom menar Kvale (1997 s. 136) att det i stor utsträckning är intervjuarens skicklighet 
och respondentens trovärdighet som avgör reliabilitetens värde. För att uppväga en eventuell 
kunskapsbrist hos författarna i intervjuteknik, har övriga kriterier för att skapa god reliabilitet 
följts noggrant. Exempelvis har den mest aktuella litteraturen som gått att uppbringa använts 
för att tillföra studien så relevant material som möjligt. De respondenter som valts ut bör 
anses besitta den kunskap och den information som är relevant för studiens syfte. 
Inventeringen och urval av vilka som skulle tillfrågas har styrts av Ungdomsteamet och deras 
kunskap och kännedom om respondenternas kvaliteter, är något som ytterligare stärker 
studiens reliabilitet ( Willert, 1977; Hjort, 1975 i Kvale 1997 s. 94). 

Begreppet validitet innebär att det som är undersökningens intention att mäta, verkligen 
mäts och att giltighet för det insamlade materialet på så vis skapas ( Kvale 1997 s. 215). 
Problemet med att verkligen få tag i pålitlig information anses vara mindre genom det 
kvalitativa förfaringssättet än vid en kvantitativ ansats, eftersom den kvalitativa ansatsen 
innebär att intervjuaren kommer mycket närmare undersökningsobjektet. Genom att använda 
den specifika grupp av människor som alla har erfarenheter från den situation som man avsåg 
att undersöka, har validiteten stärkts.  En viktig detalj för att materialet skall vara giltigt är 
enligt Kvale (a.a: 94) det faktum att respondenten deltar frivilligt i undersökningen och har 
möjlighet att påverka sin medverkan. Detta har tillgodosetts genom att tydligt informera 
respondenterna om gällande förutsättningar kring deras medverkan i denna studie. Ett 
problem som dock kan uppstå till följd av den nära kontakt som utvecklas mellan intervjuare 
och respondent kan vara att det skapas ömsesidiga förväntningar på vad forskaren vill ha för 
material. Detta skulle kunna innebära att respondenten inte uppträder och förmedlar de åsikter 
han normalt sett har (a.a.). Risken att validiteten i denna studie skulle ha äventyrats på grund 
av detta måste dock anses som låg, eftersom intervjuare och respondent endast hade kontakt 
vid två tillfällen och att kontakten endast skedde via telefon. Thyer (2001 s. 280) menar att 
den förförståelse författarna har inför det aktuella ämnet kan påverka studiens validitet. För att 
eliminera risken att förförståelsen skulle påverka undersökningen och dess resultat, har 
författarna till denna studie kontinuerligt fört diskussioner med varandra om arbetets innehåll 
(a.a.). 

Syftet med denna studie var inte att skapa något som skulle gå att generalisera i samhället i 
stort, utan det primära målet var att skapa förståelse kring de situationer som studiens 
frågeställning tar upp. Vidare gör det urvalsförfarande som använts till denna studie det 
omöjligt att nå ett resultat som är statistiskt generaliserbart, eftersom en specifik grupp 
människor som uppfyllt efterfrågade kriterier endast tillåtits delta (Kvale 1997 s. 210).  

7.9 Etik 
Precis som Kvale (a.a: 105) förespråkar har hänsyn till de etiska aspekterna tagits under hela 
arbetet med studien. En undersökning som denna ska inte enbart syfta till att den insamlade 
kunskapen skall ha ett vetenskapligt värde, utan den skall också fungera som en möjlighet att 
skapa förbättringar i den situation som undersökts, i detta fall föräldrars upplevelser av 
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drogpreventivt arbete (a.a.).  För att säkerställa att forskningsetiska principer har följts och 
individskyddskravet uppnåtts, har författarna följt de fyra huvudprinciperna som 
Vetenskapsrådet (2008) presenterar. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att den som ingår i en undersökning, i förväg ska informeras 
om syftet med studien samt vilka villkor som gäller vid deltagandet (a.a: 7). I den aktuella 
studien informerades samtliga respondenter före intervjun om vilka intervjuarna var och 
varför intervjun skulle genomföras. Enligt samtyckeskravet ska deltagarna ge sitt samtyckte 
till att medverka i undersökningen och själva kunna avgöra under vilka villkor de ska 
medverka. Det innebär att deltagaren ska informeras om att deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst, utan att tillbakadragandet ska innebära några negativa följder för den 
som väljer att dra sig ur (a.a: 9f). I enlighet med samtyckeskravet konstruerades ett 
informationsbrev och en överenskommelse (se bilaga 2) innehållande information om ovan 
nämnda villkor. Dessa var tänkta att delges deltagarna vid intervjutillfället, men då samtliga 
intervjuer genomfördes via telefon, delgavs informationen muntligt innan inspelningen av 
intervjun påbörjades. Alla relevanta uppgifter angående frivillighet att delta och även avbryta 
när man själv vill, sekretesshantering av insamlat material med mera presenterades för 
respondenterna. Det gavs också tillfälle för föräldrarna att ställa eventuella frågor angående 
intervjuns genomförande, för att på så sätt eliminera eventuella oklarheter. Vidare 
informerades deltagarna om att allt material kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och 
att allt inspelat material kommer att förstöras efter färdigställandet av studien, vilket omfattas 
av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2008 s. 12). Nyttjandekravet, som innebär att 
materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte (a.a: 14), uppfylldes genom att 
deltagarna informerades om att deras medverkan i intervjun enbart kommer att behandlas av 
författarna och i den aktuella studien. För att ytterligare stärka deltagarnas motivation att 
medverka i studien erbjöds de en kopia av den färdigställda studien, något som även 
Vetenskapsrådet rekommenderar att man ska göra.  

7.10 Metoddiskussion  
En begränsning med urvalet av respondenter är att det var Ungdomsteamet som valde ut vilka 
föräldrar man skulle tillfråga om att delta i denna studie, det vill säga en fokusgrupp (Marlow 
2001 s. 141). Då Ungdomsteamet i egenskap av hjälpare innehar en viss maktposition 
gentemot föräldrarna och deras barn, finns det risk att respondenterna kan ha känt en 
intressekonflikt vid avgörandet att medverka eller ej. En annan risk med att låta 
Ungdomsteamet göra urvalet är att de kan ha haft möjlighet att välja ut respondenter med en 
viss inställning till deras arbetssätt. Men då Ungdomsteamet omfattas av sekretess och därmed 
inte får lämna ut några personuppgifter, så hade inte författarna någon möjlighet att själva 
göra urvalet. Ett alternativ hade varit att skicka ut en förfrågan till alla föräldrar som är knutna 
till Ungdomsteamets verksamhet och slumpmässigt välja ut det antal respondenter man velat 
ha i studien. Men då deltagandet är frivilligt hade man inte heller med den urvalsmetoden 
undgått risken att få med deltagare med en viss inställning till arbetssättet. Med det i åtanke, 
samt på grund av tidsbrist, valde författarna att låta Ungdomsteamet sköta urvalet av 
respondenter. Risken att detta förfaringssätt skulle påverka deltagarnas svar ansågs som liten, 
eftersom man informerat om att det inte är Ungdomsteamet som genomför undersökningen 
och att alla uppgifter hanteras högst konfidentiellt, det vill säga att inte ens Ungdomsteamet 
kommer att kunna koppla svaren till enskilda föräldrar (jfr. Vetenskapsrådet 2008).  

Holme & Solvang (1997 s. 81) förespråkar att en pilotstudie genomförs för att på så sätt 
testa intervjumanualens funktionalitet. I denna studie reviderades den ursprungliga 
intervjumanualen efter den första intervjun i och med att författarna upptäckte att vissa frågor 
gick in i varandra eller att man hade missat att konstruera viktiga frågor som hörde till ämnet. 
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Undersökningen skulle inledningsvis endast undersöka föräldrars upplevelser av mötet med 
Ungdomsteamet, men då man under första intervjun upptäckte att även skolans roll var av 
betydelse i samverkan mellan Ungdomsteamet och föräldrarna, utökades syftet till att även 
omfatta skolans roll.  

 

8 Resultat och analys 
 
Nedan följer en presentation av resultaten från intervjuerna med de sex respondenterna. 
Resultaten redovisas tematiskt och illustrerar på detta vis föräldrarnas beskrivning av mötet 
med Ungdomsteamet.  De sex föräldrar som deltagit i denna studie, har alla gemensamt att de 
tillsammans med sina barn blivit kallade till och deltagit vid det av Ungdomsteamet 
arrangerade mötet, kring oro för droganvändning hos barnet.   

8.1 Föräldrars beskrivning av mötet 
Vid oro eller misstanke om att en elev använder narkotika, vill skolorna i samarbete med 
Ungdomsteamet snabbt kunna konfrontera eleven med den oro som föreligger (Persman 10 
mars 2008). Oavsett vilket sätt man väljer att göra det på är skolan skyldig att kontakta 
vårdnadshavarna, om eleven är omyndig (Hübinette 2000 s. 68). Ungdomsteamet har av 
taktiska skäl (se 2.2 Arbetsmetod) valt att i första hand inte låta skolan tala om för föräldrarna 
varför de har blivit kallade till ett möte på skolan. Av de föräldrar som ingick i undersökning 
var det mer än hälften som genom upprepat frågande fick veta vad mötet skulle handla om. I 
endast två av sex fall var föräldrarna fortfarande ovetande om varför de kallats till detta möte 
när de infann sig på skolan. Gemensamt för de som inte fick vetskap om vad mötet skulle 
handla om innan de kom till skolan var att de kände obehag och rädsla för vad som skulle 
uppdagas. Som en av respondenterna uttryckte det: ”Man [jag] vart ju chockad… man 
[skolan] beskrev ju inte vad det var till att börja med, utan man [jag] vart ju lämnad i ett 
stort… ja, du förstår ju hur mycket man gissade vad det var” (R1). Den ovisshet som följde, 
efter att via telefon blivit kallad till skolan utan att ha fått någon information om vad som 
skulle tas upp, upplevdes av en del respondenter som något väldigt obehagligt. Den 
uppringande, i ett specifikt fall kuratorn, talade bara om att de skulle infinna sig i skolan redan 
nästa dag, för att något hade inträffat. 
 

Jag måste säga, jag vart väl chockad för vi fick ju inte veta vad det rörde sig om över 
huvudtaget. Bara att nånting hade hänt i skolan och att vi skulle kallas på möte då 
dagen därpå tror jag det var. Hon [kuratorn] fick inte berätta någonting vad det var. 
Det var väl det som var olustigast och vår dotter visste inte heller någonting för vi hade 
ingen aning om vad som hade hänt eller om hon hade gjort någonting i skolan eller 
någonting. Det var väl jobbigast att man inte fick veta någonting. Men sen när vi kom 
till skolan så talade de om att de gör så här i och med att de inte vet vilka som är 
inblandade (R3). 

 
Det arbetssätt som Ungdomsteamet utvecklat och arbetar utifrån, där man endast ger 
deltagarna knapphändig information innan mötet och kort tid att inställa sig, står i motsats till 
vad Forsberg & Wallmark (2002 s. 82f) och Klefbeck & Ogden (2003 s. 169f) säger, 
angående vikten av att informera de deltagande på ett fullkomligt sätt innan mötets 
genomförande. Tanken med detta arbetssätt är ändå planerat och syftet är att inte ge 
deltagarna möjlighet att ändra förutsättningarna för mötet, vilket annars är vanligt enligt 
Klefbeck & Ogden (a.a.). 
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8.2 Att konfronteras med mötets syfte 
Majoriteten av föräldrarna återger en enhetlig bild av hur de upplevde att konfronteras med 
vad mötet egentligen handlade om. De uttrycker samtliga att de kände en viss 
overklighetskänsla och att de hade svårt att ta till sig att det verkligen var deras barn som 
skulle kunna vara inblandat i något liknande. Bestörtning och chock är också ord som 
föräldrarna använder för att återge vad de kände och en respondent sa: ”Då var jag nära att 
börja gråta. Nej, inte droger, tänkte jag. Men jag vart chockad när jag fick veta att det var 
något så allvarligt som det rörde sig om” (R3). Men när föräldrarna väl förstod innebörden av 
Ungdomsteamet och skolans insats, förändrades inställningen.  
 

Men sen var det en positiv reaktion utifrån att skolan så snabbt agerade och att 
Ungdomsteamet kommer så fort att de genast tar tag i det, att det inte går en några dar, 
utan att det går så fort som bara möjligt. Och att man var tydlig med att man ville göra 
det så fort som möjligt, att det skulle göras så fort som möjligt, så det var inte något 
som man kunde säga att jag kan inte komma, utan man var tvungen att prioritera det 
om man tyckte att det var viktigt, och det är det ju… man är alltid orolig för sin 
tonåring, att den ska hamna i några konstigheter och speciellt när det gäller 
missbruksbiten då. (R4). 

 
De föräldrar som innan mötet inte fick vetskap om vad mötet skulle handla om uppger att de 
kände frustration över att skolan inte gav dem all information de ville ha. När man sedan vid 
mötets genomförande fick klart för sig vad det handlade om, vilka uppgifter de olika 
aktörerna vid mötet hade, uppger sig de flesta vara nöjda med och förstå detta arbetssätt.  
Man kan här tänka sig att föräldrarna kände sig negativt bemötta från skolans sida i och med 
att de inte fick vetskap om varför de blev kallade till ett möte på skolan. Enligt Hydén (2001 
s. 52) beror bemötandeproblematik ofta på att den som anser sig blivit negativt bemött inte 
förstår den förklaring eller ursäkt som getts av till exempel den professionelle. Om en person 
känner sig negativt bemött, elimineras ofta den känslan om den bemötande tillhandahåller all 
information den andre vill ha och försäkrar sig om att inga oklarheter föreligger. Från att 
inledningsvis ha känt sig dåligt informerade, intygar dock samtliga föräldrar att de ansåg att 
Ungdomsteamet genom sitt professionella och sakliga förhållningssätt verkligen bidrog till att 
räta ut alla frågetecken kring informationsbristen, när man väl träffades på mötet. Skolan 
kallar föräldrarna till möte på uppdrag av Ungdomsteamet, men för att inte avslöja 
socialtjänstens inblandning, har man valt att inte informera föräldrarna om att de ska delta och 
vad mötet i övrigt ska handla om. Ungdomsteamet har medvetet valt detta arbetssätt, där man 
genom minimal information till föräldrar och barn hoppas kunna eliminera risken för att 
ungdomarna skall dra sig undan eller manipulera provet. Dessutom vill man få möjlighet att ta 
hand om och bemöta föräldrarnas reaktioner när man träffas på mötet.  (Persman 10 mars 
2008). 

Samtliga deltagare i studien säger att de upplevde själva mötets karaktär som lugn. De 
beskriver att den stämning som infann sig i mötesrummet visserligen präglades av ämnets 
allvar, men att Ungdomsteamets professionella arbetssätt ändå skapade ett tryggt och öppet 
klimat.  
 

Utifrån det som hade hänt då på skolan så tyckte jag att det var jättebra att man tog tag 
i det på en gång. Att man genast kallade ihop föräldrarna och lyfte frågan och att det 
också för ungdomarna blev tydligt och klart vad det var som hade hänt och allvaret i 
vad de hade gjort (R4).  
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Respondenterna framhåller enstämmigt att Ungdomsteamets representanter bemötte både 
föräldrar och barn på ett tillfredsställande sätt. Man beskriver deras förhållningssätt i termer 
som ”okej, duktiga, förtroende för, positivt, lugna och sakliga”. Flera föräldrar påtalade att 
Ungdomsteamet upplevdes vara väldigt duktiga på sin sak och att de under hela samtalets 
gång försäkrade sig om att föräldrarna och barnen förstod vad som pågick. Man skall av den 
professionelle, i detta fall socialtjänsten, kunna förvänta sig att man får ta del av de resurser 
de har möjlighet att tillhandahålla. Som behövande skall man utifrån den kunskap, de 
erfarenheter och de resurser socialtjänsten förfogar över, få sitt behov av stöd, hjälp eller 
andra insatser tillgodosedda (Hydén 2001 s. 52). En annan viktig funktion som professionella 
aktörer har, i det här fallet socialtjänsten, är enligt Persson och Svensson (2005 s. 75) den 
tydliggörande effekten där eleven får förståelse för allvaret i sin situation. Detta är något som 
även föräldrarna i undersökningen påpekar när de beskriver hur de upplevde Ungdomsteamets 
närvaro vid mötet. De framhåller att Ungdomsteamet i egenskap av sakkunniga, förstärkte 
allvaret i hela situationen när de som utomstående berättade om vilka konsekvenser ett 
droganvändande kan innebära och vilka straff man som användare kan dömas till. Såhär säger 
en av respondenterna: 
 

Ja, alltså det blir en tyngd i det som blir på ett annat sätt. Att det inte bara är som 
förälder tjata och sätta gränser, utan att det faktiskt är konsekvenser, och faktiskt stora 
konsekvenser för såna här saker som man gör när det gäller droger över huvudtaget 
alltså… det blev något bra av det, för jag uppfattar att min son har ändå förstått att det 
var allvarligt (R4). 

8.3 Val av lokal 
Syftet med att låta skolan kontakta föräldrarna samt att mötet hålls på skolan är för att öppna 
upp alla samarbetsdörrar och därmed kringgå sekretessen (Persman 10 mars 2008). Persman 
säger att det blir lättare att hjälpa en elev som hamnat i ett drogmissbruk eller få en elev som 
testat droger att avstå från att göra det igen, genom att skapa ett öppet samarbetsklimat mellan 
de olika aktörer som ingår i ett barns närmaste omgivning. Enligt principerna i den ekologiska 
systemteorin beror effektiviteten i mesosystemet av hur goda relationer som skapas mellan de 
olika mikrosystem som sammanlänkas. Man kan tänka sig att Ungdomsteamets arbete med att 
sammanlänka föräldrar, barn och skola räknas till mesosystemet och syftar till att en god 
relation mellan dessa aktörer skall gynna den enskilde (barnet). En lyckad kombination av de 
olika systemen ökar chanserna för ett lyckat drogförebyggande arbete (Forsberg & Wallmark 
2002 s. 42ff; Lagerberg & Sundelin 2000 s. 19ff; Klefbeck & Ogden 2003 s. 51f; 
Bronfenbrenner 1979). 

Just för att på ett naturligt sätt koppla skolan till den preventiva insatsen skedde samtliga 
möten i skolans lokaler och föräldrarnas åsikter om detta varierar en del. Majoriteten av 
föräldrarna tycker att det skulle ha varit bättre att ha haft mötet på någon annan plats, för att 
på så sätt undvika att både föräldrar och barn skall känna sig utpekade av de andra eleverna på 
skolan. En förälder sa: ”… det kändes ju väldigt utpekat då… och det kändes ju att det där 
hade spridits sig i skolan på något sätt” (R1). Det fanns även föräldrar som tyckte att skolan 
var ett bra val av lokal för att genomföra ett sådant möte, och motiverar det med följande 
argument: ”Jag tyckte att det var bra att det var skolan, för det var där det hade hänt. Så jag 
tycker att det är bra att man direkt blev kallad till skolan… skolan har ju ett ansvar att ta tag i 
det” (R4). Oavsett om föräldrarna tycker att mötet ska hållas i skolans lokaler eller någon 
annanstans, exempelvis på Ungdomsteamets kontor, så är det ingen som motsäger sig skolans 
inblandning i det här arbetet. Författarna tolkar det som att föräldrarna uppfattar det här 
samarbetet med skolan och Ungdomsteamet som tillfredsställande.  
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8.4 Betydelsen av drogtestets resultat 
Som en del av det drogförebyggande arbetet som skolorna bedriver, har vissa skolor valt att 
drogtesta eleverna redan vid misstanke om att eleven använder narkotika. Då skolorna saknar 
laglig grund att tvinga en elev att lämna ett urinprov, kan man ta hjälp av externa aktörer 
(Persson & Svensson 2005 s. 75). I Örebro kommun kontaktar skolorna Ungdomsteamet för 
att de förhoppningsvis skall få den unge att frivilligt lämna urinprov (Persman 10 mars 2008). 
I samband med mötet med Ungdomsteamet lämnade samtliga barn, vars föräldrar ingår i den 
här undersökningen, urinprov för att visa om misstankarna om ett droganvändande stämde. 
Resultatet visade sig vara negativt för fem utav de sex barnen. Några av dem som hade ett 
negativt provresultat hade testat droger, men halten av drogen i kroppen var så låg att den inte 
gav något utslag på drogtestet. Föräldrarna tillfrågades om de trodde att deras syn på insatsen 
skulle vara annorlunda om drogtestet visat ett motsatt resultat. Samtliga föräldrar anger att de 
troligtvis inte hade haft en annan syn på insatsen om drogtestet visat motsatt resultat, utan är 
positiva till att skolan agerar så tidigt. Trots att det i majoriteten av fallen inte förelåg ett 
etablerat drogmissbruk, så uppger föräldrarna att de är glada över insatsen, ”för hade det varit 
ett problem så hade man ju blivit medveten... och kan göra något åt det” (R1), uppger en 
förälder. Även om det är svårt att uttala sig om hur synen på insatsen hade sett ut om 
resultaten hade varit motsatta, så visar svaren hur föräldrarna tänker kring den här insatsen. 
Oavsett svaren så är föräldrarna generellt positivt inställda till att skolan agerar i ett tidigt 
skede, vilket kan bekräftas genom de provsvar man fått. I de flesta fallen hade barnen endast 
provat narkotika vid något tillfälle, när skolan upptäckte det och hade därmed inte hunnit 
utveckla ett missbruk. Därför kan man inte säga hur insatsen hade upplevts om eleverna hade 
hunnit fastna i ett missbruk, men om man spekulerar kring den tanken så skulle man kunna 
tänka sig att skolpersonalen uppfattats som dåliga på att tolka signaler från eleverna. Även i 
de fall där misstankarna mot en elev inte visat sig vara bekräftade, skulle en sådan insats 
kunna ses som drogpreventiv i och med att den förhoppningsvis öppnar för en diskussion 
mellan barn och föräldrar gällande droger och dess risker (Miller-Day & Dodd 2004).  

Majoriteten av föräldrarna ställer sig positiva till att man drogtestar deras barn när det 
föreligger misstanke om narkotikaanvändning och anser att de unga ska få ta konsekvenserna 
av sitt beteende.  ”Tar man en sån drog och det uppdagas, då får man också ta 
konsekvenserna. Det finns gränser, lagar och regler i vårat samhälle och de måste man ju 
förstå” (R4). Drogtestet beskrivs som en trygghet för både barnet och föräldrarna. Den unge 
får en möjlighet att bevisa att han eller hon inte tar droger och föräldrarna kan känna sig 
trygga genom att de efter varje provtagningstillfälle får en återkoppling från Ungdomsteamet 
och får därmed också reda på provsvaret. De positiva aspekterna av drogtestet som 
föräldrarna lyfter fram är att man snabbt får veta hur det ligger till och att man därmed tidigt 
kan sätta in åtgärder i de fall där narkotikaanvändning förekommer. Några av föräldrarna 
tycker dessutom att det är bra att det sker en uppföljning av drogtesterna, dvs. att den unge får 
lämna urinprov vid ett flertal tillfällen, bland annat eftersom föräldrarna då får en bekräftelse 
på att deras barn talar sanning. En av föräldrarna ser insatsen som en möjlighet som ges 
ungdomarna att komma på rätt spår:  
 

De får ju en andra chans här. Och de förklarade för min dotter… om hon hade visat att 
hon hade tagit droger så hade de tagit itu och hjälpt henne med det här. Men hade det 
gått via polisen så hade det blivit mycket allvarligare. Så det förklarade jag också för 
henne sen när vi kom hem. Det var faktiskt tur att de tog hand om det här i stället för 
om polisen kom på någon razzia den kvällen det hade varit, så hade det nog blivit 
mycket allvarligare följder (R3).  
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Att involvera föräldrarna i skolans och kommunens drogpreventiva arbete anses vara väldigt 
viktigt (Alkoholkommittén 2008; Hübinette 2000 s. 41). Trots alla satsningar som Örebro 
kommun har gjort på det drogpreventiva arbetet i kommunen verkar man inte ha lyckats just 
med att hålla föräldrarna informerade om den drogpolicy som kommunen har. I 
undersökningen är det bara en av föräldrarna som känner till att kommunen har en drogpolicy 
och vad den innebär, dock bara till viss del. Att föräldrar, som är en viktig part i det 
drogförebyggande arbetet inte är insatta i kommunens strategi för det drogpreventiva arbetet, 
skulle kunna utgöra ett hinder för ett lyckat preventivt arbete. Forskning (se Ferrer-Wreder 
m.fl. 2005) visar att föräldrar har en viktig roll i skapandet av en socialt stödjande miljö och 
det är därför nödvändigt att de är insatta i och även stödjer skolans drogförebyggande arbete. 
För att det över huvudtaget ska vara juridiskt möjligt för skolan eller socialtjänsten att 
genomföra drogtest på en underårig, krävs ett godkännande från elevens vårdnadshavare 
(Alkoholkommittén 2008; Hübinette 2000 s. 41). Oavsett vilka åtgärder som vidtas måste 
vårdnadshavarna underrättas initialt (Hübinette 2000 s. 68). Det förutsätter i sin tur att 
vårdnadshavarna är införstådda med och positivt inställda till dessa preventionsprogram 
(Ferrer-Wreder m.fl. 2005 s. 137). Att skolan och socialtjänsten väljer att använda sig av 
drogtest i det drogförebyggande arbetet beror på att man vill kunna upptäcka missbruk så 
tidigt som möjligt, för att kunna hjälpa den unge att sluta använda droger. Denna taktik stöds 
även av föräldrarna som ingår i undersökningen, där de anger att de är nöjda med den tidiga 
insatsen, även i de fall där ingen narkotikaanvändning kunnat påvisas. En av föräldrarna 
ställer sig emellertid kritisk till att på så lösa grunder kalla till ett sådant möte och låta den 
unge lämna urinprov och säger: ”Det var dåligt skött så till vida att man kanske inte skulle 
vara så blåögd som att peka ut sex, sju elever, utan då om det här figurerar så kanske man 
skulle ha en större grund” (R1). I detta fall hade ett helt gäng pekats ut och blivit föremål för 
Ungdomsteamets insats. Denne förälder föreslår att det hade varit bättre med slumpmässiga 
drogtester just för att undvika att peka ut enskilda elever. I denna undersökning tittar 
författarna enbart på hur föräldrarna upplever den här specifika insatsen, oavsett föräldrarnas 
och barnens bakgrund eller andra upplevelser. Därmed har inga bakgrundsfrågor ställts till 
föräldrarna. Trots ovetskapen vill författarna dra en koppling mellan R1:s kritiska inställning 
till att kalla till möte på väldigt lösa grunder och Redmond´s m.fl. (2004) forskning om 
föräldrars engagemang i familjebaserade drogpreventionsprogram. I deras forskning 
framkommer bland annat att risken för att ens barn ska utveckla drogrelaterade problem, samt 
uppfattningen om att man på egen hand kan hjälpa barnen om dessa problem uppstår, 
påverkar föräldrars syn på familjerelaterade interventioner. Med den jämförelsen kan man 
tänka sig att den senast citerade respondenten anser att en sådan intervention inte är 
nödvändig i dennes fall och ställer sig därmed kritisk till att man från skolans sida reagerar på 
så pass lösa grunder.  

Ett moment i Ungdomsteamets preventiva arbete som skulle kunna upplevas som 
kränkande är urinprovstagningen som genomförs på eleverna. Därför är det enligt Hydén 
(2001) viktigt att tydligt redogöra för syftet med insatsen för att på så sätt minska klientens 
negativa upplevelse av insatsen. I undersökningen framkommer det att urinprovstagningen 
sköts på ett tillfredsställande sätt från Ungdomsteamets sida, bland annat genom att de 
förklarar varför man gör på det viset.  Trots att majoriteten av föräldrarna är positivt inställda 
till urinprovstagningen och inte anser den vara integritetskränkande, så berättar flera av 
föräldrarna att deras barn upplever urinprovstagningen som väldigt kränkande. Ungdomarna 
upplever det kränkande att någon får följa med dem in på toaletten när de ska lämna urinprov 
och att de därmed känner sig utpekade.  



 24 

8.5 Ungdomsteamets roll 
Den övergripande responsen till Ungdomsteamets närvaro vid mötet är mycket positiv och 
föräldrarna anser att Ungdomsteamet ska närvara vid samtal som rör misstankar om 
droganvändning bland eleverna. Flera av föräldrarna uttrycker att representanterna från 
Ungdomsteamet lyfte samtalet och gav det en annan tyngd, i och med att en annan part var 
inblandad. De ansåg att det var bra att involvera någon utomstående, eftersom mötet inte hade 
haft samma betydelse vare sig för dem eller deras barn om bara skolan hade närvarat vid 
mötet. Även Persson & Sundelin (2005) lyfter fram fördelarna med att använda sig av externa 
aktörer i det sekundärpreventiva arbetet och menar att insatser av mer professionell karaktär 
har en tydliggörande effekt, där eleverna får förståelse för allvaret i sin situation. Det kan även 
antas att en extern aktör med specialistkunskaper vinner större trovärdighet hos både eleven 
och föräldrarna i och med att de har större kunskaper om droger än vad skolpersonalen 
troligen har och därmed utför arbetet på ett mer tillfredsställande sätt 
(Narkotikakommissionen 2000; Persson & Svensson 2005). Vid samtliga ärenden satt någon 
ur skolans personal med vid mötet, men det var Ungdomsteamet som ledde hela samtalet. Det 
som framhölls som positivt med Ungdomsteamets inblandning var att de var sakliga och 
förklarade allvaret i det som hade hänt, samt konsekvenserna av att ta droger och bli ertappad 
med det. De berättade bland annat att en stor konsekvens av att bli ertappad och hamna i 
polisens register är att man kan få svårigheter att erhålla körkortstillstånd i framtiden eller få 
det indraget om man redan har erhållit ett körkortstillstånd. En förälder framhöll att det var 
väldigt lätt att prata med Ungdomsteamet och att de lugnade ner denne under mötets gång. En 
annan ansåg det vara positivt att teamet var kunniga inom området och kunde förklara om 
droger, vilket ansågs som en fördel eftersom lärarna inte var lika insatta.  
 

Jag upplevde den bra, för jag tycker att det blir en tyngd i samtalet när det kommer in 
en part till. Än att skolan och jag hade suttit där och pratat med min son. Det blir 
ytterligare en markering på att det finns andra personer som kommer in när det är 
sånnahär saker. Och att även polisen kan bli inkopplad, för det är straffbart  (R4).  

 
Skolpersonalen omfattas av Socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelser att snarast anmäla till 
socialnämnden vid kännedom om att barn far illa på något sätt, exempelvis av 
droganvändning. Skolan har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar med begynnande eller 
pågående socialproblematik (Narkotikakommissionen 2000 s. 17). Som en följd av att man i 
Örebro kommun valt att reagera redan vid oro för droganvändning, vilket är ett ovanligt 
arbetssätt, så är föräldrarnas reaktion på insatsen extra intressant eftersom synpunkter på detta 
specifika arbetssätt inte gått att finna någon annanstans. Alla föräldrar i undersökningen är 
positivt inställda till att skolan involverar socialtjänsten redan vid oro för att användning av 
narkotika föreligger. De anser att det är bra att man agerar snabbt samt att socialtjänstens 
representanter, det vill säga Ungdomsteamet, kommer till skolan och engagerar sig. 
Oberoende av vad resultaten visar så är föräldrarna tacksamma för insatsen och menar att det 
är en trygghet för både dem själva och barnen att veta att skolans personal är uppmärksam och 
reagerar på vissa beteenden. Det blir en bra markering där man visar att man tar problemen 
kring droger på allvar och att man försöker ta itu med dessa. Föräldrarna är eniga om att ju 
tidigare man agerar, desto bättre är det, för skulle det visa sig att eleven verkligen har tagit 
droger så är chansen större att motverka att denne hamnar i ett drogmissbruk om man 
uppmärksammar det i ett tidigt skede. I enlighet med Hübinettes (2000 s. 40) åsikter om 
vikten av tidig upptäckt av narkotikabruk har föräldrarna förstått den tidiga insatsens 
betydelse. Däremot anser en förälder att skolan bör ha mer belägg för misstanken innan 
åtgärder vidtas. 

 



 25 

Det får inte heller bli så att man agerar på lösa grunder så att säga. Men samtidigt så 
är det ju så med droger, så på något vis måste man ju agera när man har en oro för att 
det förekommer. Så det är säkert bra… jag tror att jag skulle tycka att det är bra att 
man agerar snabbt utifrån att det finns en oro att det förekommer... jag vill ju som 
förälder veta det på en gång… för att skydda mitt barn också… (R4).  

 
En tänkbar förklaring till dessa tankegångar skulle kunna vara att ett utpekande av en elev och 
inblandning av en extern aktör, det vill säga socialtjänsten, kan bidra till att elevens 
självuppfattning kan påverkas på ett negativt sätt (Persson & Svensson 2005 s. 71ff). 
Dessutom skulle ett utpekande kunna leda till att ungdomen ses som en avvikare i 
skolkamraternas ögon, vilket kan leda till att den unge försöker leva upp till vad omgivningen 
förväntar sig av denne avvikare. Enligt stämplingsteorin (Payne 2002 s. 225; Bergström 2002 
s. 61) uppmuntras många gånger de människor som en gång stämplats som avvikare att hålla 
fast vid det avvikande beteendet. Detta kan i sin tur leda till att de blir kvar i sin roll som 
avvikare och aldrig tar sig ur den. Med detta i åtanke kanske ett mer diskret förfaringssätt 
skulle vara att föredra. De nackdelar detta arbetssätt kan innebära på individnivå i form av 
ovan nämnda problematik, kan på gruppnivå ha en preventiv effekt eftersom de övriga 
eleverna ser att skolan vidtar åtgärder. Detta innebär att en avvägning beträffande mer 
diskretion eller ej kan göras, men med hänvisning till studiens resultat där majoriteten är 
nöjda med detta arbetssätt, kanske man inte ska ändra i ett fungerande koncept.  

8.6 Skolpersonalens bemötande 
Vid alla möten närvarade en eller flera representanter från skolan, eleven, föräldrarna och 
Ungdomsteamet. Hälften av föräldrarna är inte nöjda med skolpersonalens insats kring det 
som hade hänt och riktar kritik mot framför allt skolpersonalens bemötande. En tänkbar 
förklaring till att skolans personal kan ha uppträtt på ett felaktigt sätt gentemot föräldrarna, 
kan ha sin grund i vad Gordan (2004) säger angående förförståelsens betydelse. Han menar att 
man behandlar personer olika, beroende på vad man fått veta om personen sedan tidigare. 
Detta sker både på det medvetna och omedvetna planet och kan yttra sig genom att man 
uppträder med kallsinnighet, misstänksamhet eller på ett reserverat sätt mot den eller de det 
berör. Såhär beskriver en av dessa föräldrar rektorns bemötande:   
 

Rektorn var väldigt vass och var ju väldigt anklagande och direkt liksom. Och det var ju 
inte Ungdomsteamet. Ganska så tuff tyckte jag… utan att ha några bevis eller 
någonting. Det är ju bara rykten som hade sagt då att XXX hade setts ihop med dom 
här pojkarna som höll på (R2) 

 
I ett annat fall upplevde föräldern att personalen försökte tysta ner det som hade hänt och 
saknar därmed också en uppföljning från skolans sida. Undersökningen visar att i ett fall 
ringde rektorn upp och kallade till ett möte utan att tala om vad mötet skulle handla om och 
överlät sedan fallet till Ungdomsteamet. Ingen från skolan kontaktade föräldrarna i efterhand 
för att diskutera misstankarna eller resultaten. Just i det fallet framkom det inte något om vad 
respondenten ansåg om skolpersonalens bemötande. Även om det är upp till varje skola att 
avgöra hur mötet ska utformas och vilka som ska vara närvarande vid mötet (Persman 10 
mars 2008), så finns det skäl för skolan att ha en skolrepresentant som senare kan följa upp 
händelsen. Tidigare forskning visar att lyckade preventiva program inbegriper flera viktiga 
aktörer i den unges nätverk och att påverkan från flera olika håll ger en lyckad effekt i det 
drogpreventiva arbetet (Narkotikakommissionen 2000; Lagerberg & Sundelin 2000). Av den 
anledningen bör skolan engagera sig i den preventiva insatsen som de själva initierat. En väl 
utvecklad kontakt mellan lärare och föräldrar gynnar förutsättningarna för eleven och ju mer 
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utvecklad denna information är, desto bättre brukar det vara för eleven. Att bedriva denna 
kontakt brev- och telefonledes anses inte vara det optimala sättet att skapa ovan nämnda 
kontakt, utan det är genom så kallad tvåvägskommunikation, som innebär att man träffas 
fysiskt, som de bästa förutsättningarna skapas (a.a.). Klefbeck & Ogden (2003 s. 74) säger 
utifrån ett ekologiskt synsätt, att ju bättre samarbete som finns mellan olika delar av 
individens nätverk, i det här fallet den unges nätverk, desto bättre förutsättningar skapas för 
denne.  

Två av föräldrarna är nöjda med skolpersonalens insats och anser att de agerade på ett 
korrekt sätt. I ett av fallen hade rektorn ringt och berättat vad de hade upptäckt och vad som 
skulle hända därefter. Under mötet, som skedde samma dag, satt skolans representanter med, 
men Ungdomsteamet hade den ledande rollen i samtalet. Denne förälder anser att rektorn 
gjorde det han skulle och att allt sköttes på ett snyggt sätt. I två av fallen ansågs elevernas 
mentorers närvaro vid mötet som positivt och deras ageranden beskrevs som sakliga, samt att 
de hade god kännedom om situationen. I dessa fall är föräldrarna även nöjda med att skolan 
agerade så snabbt som man gjorde. Negativa åsikter som riktades mot skolans personal 
handlade om att en mindre del av föräldrarna ansåg att skolans personal verkade dåligt insatta 
i ämnet och att deras uppträdande mot både barn och föräldrar inte upplevdes som bra i dessa 
fall.  ”Kuratorn var väl inte riktigt, ja, så påläst eller kändes som ett stöd så kanske, mer som 
initiativtagare, kanske…” (R1).  Upplevelsen av att skolpersonalen skulle vara dåligt insatta i 
ämnet är inte helt obefogat. I en undersökning genomförd av skolverket (Persson & Svensson 
2005 kap. 8) framkommer att skolans kompetens inte uppfyller de krav som kan ställas på 
drogpreventivt arbete, vilket man menar beror på dålig kompetensutveckling inom området, 
exempelvis hos skolans personal. Cina Persman (10 mars 2008) ser också ett samband mellan 
skolpersonalens kompetens och preventionsarbetets effektivitet. Hon säger att de skolor som 
nyligen fått utbildning i preventionsarbete, i högre grad än andra skolor tenderar att 
genomföra ett effektivare preventionsarbete. Sambandet mellan högre kompetens hos 
skolpersonalen och effektiviteten i skolans preventionsarbete framstår då som uppenbar.   

8.7 Synen på arbetssättet 
Narkotikakommissionen (2000 s. 135) påvisar att stora brister finns i kontakten mellan 
socialtjänst och missbrukande barns föräldrar och det föräldrarna främst säger sig sakna är 
stöd i missbruksproblematik. Vidare säger Narkotikakommissionen att socialtjänsten skall 
ansvara för hur rutinerna kring föräldrakontakten ser ut, hur den ska utvecklas och att det 
arbetet prioriteras inom myndigheten. Socialtjänsten i Örebro kan utifrån studiens resultat 
antas ha gjort ett gott arbete inom detta ansvarsområde, eftersom alla föräldrar som ingår i den 
här undersökningen anser att de har fått den hjälp och det stöd som de förväntat sig, till 
skillnad mot Narkotikakommissionens bild av situationen. Även om insatsen blev väldigt kort 
i vissa fall, då provresultaten varit negativa och Ungdomsteamet inte behövt sätta in 
ytterligare resurser, så anger föräldrarna att de har fått nödvändig hjälp. De uppger också att 
de känner sig välkomna att kontakta Ungdomsteamet igen, ifall de åter skulle känna oro för 
sina barn. Det som föräldrarna framför allt uppskattar vid kontakten med Ungdomsteamet, är 
den återkoppling de får efter varje provtagningstillfälle.  

Under intervjun tillfrågades föräldrarna om de ansåg att det här var ett bra arbetssätt för att 
motverka ungdomars fortsatta narkotikaanvändande. Fem av föräldrarna anser att det är ett 
bra arbetssätt och att de är positivt inställda till att skolan är så pass uppmärksam och 
kontaktar Ungdomsteamet redan vid oro. Dessutom anses en sådan incident på skolan göra att 
alla får sig en tankeställare, både den misstänkte eleven och dennes klasskamrater och att de 
som blivit påkomna med att testa droger får lära sig en läxa. En av respondenterna tar upp 
fördelen med att så många olika aktörer är involverade i det här drogförebyggande arbetet, det 
vill säga skolan, familjen och socialtjänsten. Detta samarbete förhindrar att den unge ska 
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kunna klara sig undan kontroll, i och med att de vet att man har ögonen på dem efter den 
inträffade händelsen. Denna samverkan går helt i linje med vad Hübinette (2000 s. 33) anser 
behövs för ett lyckat preventionsarbete, i och med att ju fler samverkande aktörer desto större 
är chansen att upptäcka eventuellt missbruk. Mesosystemet, det vill säga det system som 
sammanlänkar de olika mikrosystem som omger den unge, har en avgörande roll i barns 
uppväxt. Det är kvaliteterna i detta system som är avgörande för vilka utvecklingsmöjligheter 
eller risker ett barn kommer att utsättas för i livet. Ett fungerande mesosystem illustreras av 
många varierande och goda kontakter mellan mikrosystemen, vilket kan jämställas med 
Ungdomsteamets sammanlänkande arbetssätt (Forsberg & Wallmark 2002 s. 42ff; Lagerberg 
& Sundelin 2000 s. 19ff; Klefbeck & Ogden 2003 s. 51f; Bronfenbrenner 1979). 
Ungdomsteamets ambition att engagera flera externa aktörer fungerar, däremot saknar 
föräldrarna ett större engagemang från skolans sida och en dialog mellan skolan och 
föräldrarna, efter den inträffade händelsen och kontakten med Ungdomsteamet. I och med att 
både skolan och föräldrarna får provsvaren efter varje provtagningstillfälle anser en av 
föräldrarna att skolan bör ringa och bekräfta resultaten. Denna saknad beskrivs på följande 
sätt: 
 

Ja, då ska dom ju liksom be att dom skulle kunna ringa till mig och säga att nu har vi 
fått provresultaten och du också, det var ju bra att det var negativt, eller det var ju 
tråkigt att det var positivt. Vad gör vi liksom? Så man känner att man är fler runt (R6)  

 
Den förälder som inte var lika positiv till det här arbetssättet ansåg att skolan borde ha mer 
belägg för misstanken innan man börjar agera och kalla in föräldrar till ett möte. Denne 
förälder är framför allt kritisk till att man misstänker ett helt gäng och menar att dessa 
anklagelser kan röra sig om rivalitet mellan grupperingar på skolan och att detta kan vara ett 
sätt att smutskasta varandra. Utifrån stämplingsteorin skulle man kunna hänvisa till de 
tankegångar Payne (2002 s. 225) tar upp beträffande risken att stämplingsprocessen förstärks, 
eftersom en grupp av utpekade ungdomar kan komma att betraktas som ”outsiders” i de andra 
elevernas ögon.  

8.8 Drogpolicy 
Hübinette (2000 s. 54) menar att en viktig del av det drogförebyggande arbetet består i att 
skolan har en fungerande drogpolicy. En tydlig och konsekvent använd drogpolicy visar att 
skolan inte tolererar droganvändning och aktivt tar på sig ansvaret att bekämpa narkotika på 
skolan (a.a.). När eleven börjar på en gymnasieskola inom Örebro kommun, får eleven och 
föräldrarna skriva på ett papper om att man tagit del av skolans drogpolicy och där står vad 
som händer vid misstanke om att narkotikaanvändning föreligger. En av föräldrarna i 
undersökningen framhäver att skolan borde påpeka drogpolicyn och det avtalet lite oftare, 
samt att Ungdomsteamet borde marknadsföra sig på skolorna i större utsträckning och på så 
sätt visa eleverna att de finns. En förutsättning för en fungerande drogpolicy är enligt 
Hübinette (2000) att den är känd av elever, föräldrar och skolpersonal, samt aktivt används. 
Persman (10 mars 2008) förklarar att Ungdomsteamet medvetet valt att hålla en låg profil om 
sitt samarbete med skolan, vilket man motiverar med att de föräldrar som blir aktuella för en 
insats, då får all relevant information. Undersökningen visar att Ungdomsteamets ambition att 
ge all behövlig information vid första mötet uppnås, eftersom samtliga respondenter uppger 
att de har fått all nödvändig information av Ungdomsteamet, både under mötets gång och 
efteråt. Dessutom uppger de att de har fått ett bra bemötande från Ungdomsteamets sida och 
haft möjlighet att få framföra sin egen åsikt under mötets gång. 
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Det positiva är ju att jag upplevde det här väldigt bra och att det har haft en väldigt 
avskräckande effekt på våran XXX då. Sen vet jag inte om dom kan jobba på så mycket 
annorlunda sätt, för han [Ungdomsteamet] informerade ju vad som gällde och vad som 
kommer att hända och pratade lite grann om droger och det. Det är väl inte så tokigt att 
ta i ett sånt läge. (R5) 

 
En respondent säger även att föräldrarna måste bli bättre på att ta på sig den uppfostrande 
rollen och inte överlåta den till skolan och sen säga att skolan uppfostrar barnen fel. Dessa 
synpunkter stämmer överens med Persson och Svenssons (2005 s. 75) åsikter om att ett 
fungerande samarbete mellan skola, barn och föräldrar ökar föräldrars motivation till att bli 
mer aktiva i uppfostran av sina barn.  

8.9 Syftet med Ungdomsteamets arbetssätt 
När skolan kontaktar föräldrarna och kallar till ett möte, har de först varit i kontakt med 
Ungdomsteamet och följer därefter Ungdomsteamets instruktioner. Ungdomsteamet har i sin 
strategi valt att inte låta föräldrarna i förhand få veta vad mötet ska handla om, för att kunna 
genomföra den drogpreventiva insatsen på det sätt de önskar. Ibland händer det ändå att 
föräldrarna får reda på varför de kallats till möte, antingen genom att de insisterar på att få 
veta eller att den som ringt upp dem från skolan missat att följa Ungdomsteamets 
rekommendationer. Fyra av de sex föräldrar som ingick i den här undersökningen visste redan 
innan mötet vad det skulle handla om. Under intervjun tillfrågades de om de i efterhand 
förstod varför man arbetade på det här viset, det vill säga att inte tala om i förväg vad det 
handlar om, samt varför socialtjänstens representanter kallats in i ett så tidigt skede. Även då 
majoriteten i det här fallet redan hade fått veta varför de hade blivit kallade till ett möte på 
skolan, så är föräldrarna generellt införstådda med varför man jobbar på det här viset. Trots att 
man förstår syftet så råder det olika tankar kring upplevelsen av att bli kallad till ett sådant 
möte på skolan. En av föräldrarna som inte fick veta något innan mötet säger att:  
 

hade hon [kuratorn] talat om för oss då direkt att det rör sig om att eran XXX kanske 
har använt droger eller alkohol, då hade nog det blivit så att jag hade fått panik, jag 
hade tagit… å frågat ut XXX tusen frågor… å då hade det nog blivit helt annorlunda. Så 
på det viset så tror jag att det var väldigt bra att vi inte fick veta någonting. För vi fick 
svar på alla frågor när vi kom dit då (R3) 

 
Den andra föräldern som inte fick veta något innan mötet uppger att det kändes konstigt och 
fel att inte få någon information, men ser ändå fördelarna med att inte tala om det i förhand. 
Reaktionerna var olika även hos de föräldrar som blev informerade innan mötet. Två av 
föräldrarna som fick information i förväg hade blivit tillsagda av skolan att inte prata med sina 
barn innan mötet. En av dem anger att det var skönt att få veta i förväg, men att man kan 
förstå allvaret i det som hade hänt och varför skolan i första hand väljer att inte säga något i 
förväg. En annan av föräldrarna hade hört att några andra elever på skolan hade tagit droger, 
men trodde inte att hennes barn hade varit inblandat och ställde sig därför frågande till varför 
hon blev uppring och kallad till möte. Hon beskriver att hon först kände sig frustrerad och att 
det blev som en anklagelse mot henne själv, men att det kändes bra efter att de hade varit på 
mötet.  

I och med att förutsättningarna inför mötet såg olika ut för de föräldrar som medverkade i 
undersökningen, samt på grund av de skilda upplevelserna av tillvägagångssättet, går det inte 
att göra en generell sammanfattning av den initiala upplevelsen av arbetssättet. Trots att 
reaktionerna inledningsvis var olika och trots den förvirring och frustration som detta 
arbetssätt har skapat hos föräldrarna, uppger föräldrarna att de i efterhand förstår syftet med 
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att inte informera om mötets innehåll i förväg, utan bara ge en grundlig förklaring först vid 
mötet. Resultatet visar att de föräldrar som initialt inte fick vetskap om mötets innehåll, ändå 
uppger att de förstår och stödjer detta förfaringssätt. Denna inställning skulle kunna ses som 
en legitimering av Ungdomsteamets arbetsmetod.  Att föräldrarna generellt inte motsätter sig 
förfaringssättet i efterhand, tyder på att Ungdomsteamet har lyckats med att förklara sitt syfte 
och handlande, och fått föräldrarna att förstå meningen med insatsen och därmed i enlighet 
med Hydén (2001 s. 52) legitimerat sitt handlande.  
 

9 Sammanfattande slutsatser och diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att kartlägga hur föräldrar upplever det arbetssätt som 
Ungdomsteamet i Örebro använder sig av. För att uppnå studiens syfte användes följande 
frågeställningar: (a) Hur beskriver föräldrarna mötet med Ungdomsteamet och skolans 
personal? (b) Är det någon skillnad på föräldrarnas beskrivning av insatsen beroende på vilket 
resultat drogtestet visat? (c) Förstår föräldrarna syftet och upplägget med mötet? (d) Vilka 
negativa eller positiva aspekter av arbetssättet framkommer? 

Sammanfattningsvis visar resultaten att majoriteten av respondenterna var positivt inställda 
till detta arbetssätt. Dock kände en del av de tillfrågade en viss frustration inledningsvis, på 
grund av att de undanhölls information om vad mötet de kallats till skulle handla om. 
Samtliga respondenter framhåller dock att Ungdomsteamet utför arbetet på ett professionellt 
sätt och att teamets personal är både kunskapsmässigt uppdaterade och sakliga i sin 
framställning av ärendena vid dessa möten. En stor del av respondenterna anser att mer 
information och utbildning till skolans personal är önskvärt, eftersom en del av de tillfrågade 
känner sig dåligt bemötta av skolpersonalen. Samtliga respondenter anser, oavsett vad 
provsvaret visade, att detta är ett bra arbetssätt. Dels för att man snabbt gör en insats och på så 
vis fångar upp de som eventuellt testat någon drog, innan de kommit för långt ner i ett 
beroende och dels för att man på detta sätt också kan nå de som av någon anledning har andra 
problem. Sammanställningen visar också att största delen av de tillfrågade inledningsvis inte 
hade förstått upplägg och syfte med detta arbetssätt. Detta ligger dock helt i linje med 
Ungdomsteamets intentioner att ge föräldrar och ungdomar så lite information om arbetssättet 
som möjligt, innan insatsen är igång. Detta syftar till att minska risken för att ungdomarna ska 
försöka manipulera provtagningen eller rent av utebli från densamma. Dessutom är det tänkt 
att föräldrar, genom att inte direkt delges vad mötet skall handla om, skall slippa utsättas för 
den oro som ett besked om drogmisstanke skulle kunna innebära. På detta vis vill man alltså 
eliminera risken för att föräldrarna själva, i ett ogenomtänkt ögonblick ” tar saken i egna 
händer” och själva ger sig i kast med att försöka utröna vad det handlar om. En sådan 
handling kan eventuellt sluta med handgripligheter, vilket inte gynnar det planerade 
samarbetsklimat man vill åstadkomma med detta arbetssätt. Avslutningsvis kan man 
konstatera att det i resultatet framkommer både negativa och positiva aspekter av detta 
arbetssätt. Som negativa aspekter kan nämnas att de flesta föräldrar anser att skolan och dess 
personal i viss utsträckning har brister som bör åtgärdas. Framförallt menar respondenterna att 
skolans personal verkar sakna tillräcklig kunskap kring det drogförebyggande arbetet och 
dessutom efterlyser föräldrarna samtidigt ett mera professionellt bemötande från skolans sida. 
Det positiva som framkommer är att samtliga respondenter fastslår att de trots de brister som 
framkommer, ändå tycker att det är ett bra arbetssätt och att Ungdomsteamets personal utför 
vad som förväntas av dem på ett tillfredsställande sätt. 

De negativa synpunkter som framförs mot skolans förhållningssätt är något som författarna 
vill lyfta fram. Trots att föräldrarna säger sig vara nöjda med Ungdomsteamets arbetssätt, när 
man slutligen fått all information presenterad för sig, kvarstår dock den kritik de riktar mot 



 30 

skolans kompetens och bemötande. Detta faktum anser författarna är något som går emot den 
målsättning som Ungdomsteamet har satt upp. Deras syfte är enligt Persman (10 mars 2008) 
att komma in som en extern aktör och specialist på preventionsfrågor, vilket föräldrarna också 
tillstår att de lyckas väl med. Dock innefattar deras målsättning även att i den egenskapen 
också frita skolan från att framstå som den som utsätter barnen för denna insats, för att på så 
sätt minimera risken för att relationen mellan elev och skolpersonal försämras. Sett ur ett 
ekologiskt systemteoretiskt perspektiv ( se Forsberg & Wallmark 2002 s. 42ff; Lagerberg & 
Sundelin 2000 s. 19ff; Klefbeck & Ogden 2003 s. 51f; Bronfenbrenner 1979), är vikten av 
störningsfria relationer mellan olika mikrosystem en förutsättning för mesosystemets 
effektivitet, vilket kan jämföras med vikten av goda relationer mellan skola, barn och 
föräldrar för ett bra drogpreventivt arbete. Som en följd av att föräldrarna anser att 
skolpersonalen har brister finns det en risk att denna syn leder till en negativ inverkan på 
relationen mellan skolan och föräldrarna och/eller mellan barnet och skolan. En dålig relation 
mellan skola, barn och föräldrar skulle därmed kunna missgynna barnet samt den 
drogförebyggande insatsen.  Därför anser författarna att det är av stor vikt för Ungdomsteamet 
och skolan att se över rollfördelningen i det här drogförebyggande arbetet, samt hur skolans 
arbete ska legitimeras för att undvika att skolan pekas ut som en sämre part. Dessutom 
föreslår författarna att skolorna ser över sina rutiner kring arbetet med elever som drogtestas 
av Ungdomsteamet. Förslagsvis kunde en regelbunden kontakt med föräldrarna införas som 
en rutin i det samarbetet, då det i undersökningen framkommer att föräldrar saknar en 
återkoppling från skolans sida och en dialog om den inträffade händelsen. 

En annan viktig aspekt kring det här arbetssättet som författarna vill lyfta fram är 
sidoeffekter av det offensiva arbetssättet. Trots att metoden enbart är utformad i ett 
drogpreventivt syfte, kan den komma till nytta i andra hänseenden också. Skulle ett urinprov 
visa att eleven inte använt droger, kan provtagningssituationen öppna upp för en dialog med 
eleven och därmed uppdaga andra eventuella problem. Därmed leder utbildningen som 
lärarna får inte enbart till att tidigt kunna se tecken som tyder på ett drogmissbruk, utan även 
till att andra sociala problem som eleven kan ha uppmärksammas.  

Man kan ställa sig frågan om hur stor del av de ungdomar som befattar sig med droger, 
verkligen uppvisar sådana tecken som skolpersonalen kan tolka. Scenariot skulle kunna vara 
så att ungdomar som sysslar med droger även utvecklar ett sätt att dupera de människor som 
finns i deras närmiljö och på så sätt kan undgå upptäckt en längre tid. En annan variant av låg 
upptäcktsfrekvens är, precis som Persman (10 mars 2008) säger i informationsintervjun, att 
skolpersonalen inte hålls nog uppdaterad och därmed missar olika tecken på 
missförhållanden.  

9.1 Förslag på vidare forskning 
Det arbetssätt Ungdomsteamet använder sig av stämmer överens med de riktlinjer experter 
åberopar om hur man bedriver ett lyckat preventivt arbete (se Hübinette 2000, 2003). 
Eftersom Ungdomsteamet inte bedrivit någon utvärdering om i vilken utsträckning deras 
arbetssätt har en långvarig preventiv effekt eller ej, vore det intressant att utforska om detta 
arbetssätt leder till minskat missbruk. Har man till exempel kunnat se en minskning av 
missbrukare inom Örebro kommun sedan Ungdomsteamet startade sin verksamhet?  
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Intervjuguiden     BILAGA 1  
 
Bakgrund 
1. Har Du fått information om varför Du ska träffa oss? 
2. Vet Du vilka vi är och varför vi är här? 
3. Vad tycker Du om att medverka i en sådan här undersökning? 
4. Saknar Du någon information? 
5. Har Du eller Ditt barn tidigare varit i kontakt med Ungdomsteamet? 

Om ja: I vilket sammanhang? 
 
Föräldrarnas beskrivning av mötet 
6. Beskriv Din reaktion av att bli kallad till mötet med skolan och Ungdomsteamet? Hur 

tänkte Du? 
7. När fick Du veta vad mötet skulle handla om? 
8. Beskriv Din reaktion av att bli kallad till samtalet utan att i förväg veta vad det skulle 

handla om?  
9. Vad tänkte Du på när Du fick reda på vad mötet skulle handla om?  
10. Beskriv hur stämningen i rummet var vid mötet! (oro, aggressivitet, passivitet, irritation 

etc.) 
11. Vad var Ditt första intryck av personerna Du mötte? 
12. Är det något med deras bemötande som kunde ha gjorts på annat sätt?  
13. Vad har varit positivt? 
14. Vart skedde mötet? 
15. Vad tyckte Du om val av lokal vid mötet? 
16. Hade det varit bättre med annan lokal? Varför? 
17. Hur långt var mötet? 
18. Var tiden väl tilltagen? 
 
Betydelsen av drogtestets resultat 
19. Var Ditt barn positivt eller negativt vid provtagningstillfället? 

Om, positivt: Kände Du till att Ditt barn använde narkotika? 
20. Vad tycker Du om att man ber Ditt barn lämna urinprov? Beskriv!  
21. Anser Du det vara integritetskränkande? 
22. Tror Du att din syn på insatsen varit annorlunda om drogtestet visat motsatt resultat? 
 
Kommunens drogförebyggande arbete 
23. Känner du till Örebro kommuns handlingsplan mot droger?  

Om ja: Vad tycker du om kommunens drogpolitiska strategi? 
24. Hade Du hört talas om Ungdomsteamet innan det första samtalet?  

Om ja, vad visste Du om dem? 
25. Kände Du till att Ungdomsteamet arbetade på detta sätt? 
 
Syftet och upplägget med mötet 
26. Hur upplevde Du skolans närvaro vid samtalet? 
27. Vad tycker Du om skolpersonalens insats i det här samarbetet? 
28. Hur upplevde Du Ungdomsteamets närvaro vid samtalet?  

Vad var bra? 
Vad var mindre bra? 
Har det kunnat göras bättre? 

29. Skulle samtalet ha samma innebörd för Dig även om inte Ungdomsteamet deltagit?  
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Om inte: Varför?  
30. Anser Du att Ungdomsteamet ska medverka vid dessa möten?  
31. Vad tycker Du om att man involverar socialtjänsten redan vid oro för att användning av 

narkotika föreligger?  
32. Hur fick Du förklarat för Dig vad insatsen gick ut på?  
33. Förstår Du nu i efterhand varför man arbetar på det här viset, dvs. att inte berätta före 

mötet vad det handlar om och varför socialtjänsten kallas in i ett så tidigt skede?  
 
Upplevelse av insats  
34. Upplever Du att Du har fått hjälp av Ungdomsteamet?  

På vilket sätt? 
35. Har Du fått det stöd/hjälp som Du förväntat Dig? 
36. Är det här ett bra arbetssätt för att motverka ungdomars fortsatta narkotikaanvändande? 

Har Du något annat förslag?  
Vad kan förbättras? 

 
Avslutande frågor 
37. Fick Du komma till tals och framföra dina egna åsikter? 
38. Har Du några andra synpunkter på Ungdomsteamets arbetssätt som du vill ta upp? 
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BILAGA 2 
Örebro Universitetet      
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap    
Vt 2008        2008-04-10 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sjunde terminen på Socionomprogrammet vid Örebro 
Universitetet. Som avslutning på vår utbildning kommer vi att skriva en examensuppsats. I 
uppsatsarbetet önskar vi tala med föräldrar till barn som kallats till samtal med 
skola/Ungdomsteamet i Örebro.  
 
Av denna anledning vill vi gärna intervjua Dig som har varit i kontakt med Ungdomsteamet, 
för att genom en intervju ta del av Dina synpunkter från första mötet med skolan och 
Ungdomsteamet. Intervjun kommer att fokusera på Dina upplevelser i samband med mötet.  
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och som hjälpmedel kommer vi att använda 
bandspelare, för att inte glömma bort viktiga detaljer från samtalet.  
 
Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun om Du så 
önskar. Insamlat material kommer att behandlas med sekretess, vilket innebär att det endast är 
undertecknade som kommer att kunna urskilja de olika intervjupersonerna. I den färdiga 
uppsatsen kommer Du att vara anonym.  
 
Tack för att Du har tagit Dig tid att läsa detta brev och vi hoppas nu få intervjua Dig och ta del 
av Dina erfarenheter. Om Du har några frågor eller funderingar får Du gärna höra av Dig till 
oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anja Seljubac och Peter Widgren 
 
 
Anja Seljubac Peter Widgren 
Telefon: xxx-xxx xx xx Telefon: xxx-xxx xx xx 
E-mail: anja.seljubacv051@student.oru.se  E-mail: peter.widgrenv051@student.oru.se  

 
 

Överenskommelse 
 
Härmed intygas att jag har tagit del av och förstått innehållet i ovanstående informationsbrev. 
Jag ger mitt godkännande till att bli intervjuad och är medveten om att jag när som helst kan 
avsäga mig all medverkan i denna undersökning. 
 
 
 
……………………………… ………………………………….. 
Namn   Ort och datum 
 


