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Abstrakt 
Detta examensarbete handlar om drogpolicys i gymnasieskolan. Syftet med undersökningen 

var att jämföra och utvärdera fem drogpolicys från olika gymnasieskolor i Norrbotten, utifrån 

Regeringens och Skolverkets direktiv. Det fanns även en strävan om att hitta likheter och 

skillnader i de olika dokumenten. Detta genomfördes genom en kvalitativ textanalys av fem 

drogpolicys från olika skolor i Norrbotten. Vår undersökning visade att varken Regering eller 

Skolverk har några utryckliga krav eller direktiv på upprättandet av en drogpolicy. Dessutom 

fann vi att det fanns stora skillnader mellan de olika kommunernas dokument, både 

innehållsmässigt och kvalitetsmässigt.  
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Inledning  
Droger av allehanda slag har genom århundradena förekommit varhelst det har funnits 

människor. Frågan är om inte Evas bett i det berömda äpplet går att härleda till ett 

drogperspektiv. Till och med vikingarna experimenterade med diverse svampar för att uppnå 

ett slags berusning1. Kunskapen om drogernas effekter verkar också ha varit påfallande hög. 

Tabun, regler och restriktioner användes som metoder för att begränsa användningen.2 

Moderna varianter av ovanstående metoder återfinns i de lagar och paragrafer som finns 

skrivna i lagboken. Handlingsplaner och/eller drogpolicys på arbetsplatser och skolor visar 

också vilket synsätt som samhället har mot droganvändning. Droger på arbetet är något som 

helt enkelt inte accepteras.  

 

Dolf Tops visar i sin avhandling ”A society with or without drugs?” att den svenska 

narkotikapolitiken gått ut på att skapa ett narkotikafritt samhälle.3 Regeringen presenterade år 

2005 ett förslag på en handlingsplan mot narkotika och alkohol. Följande citat pekar på 

skolans roll i handlingsplanen; ”Skolan har en viktig uppgift att ge eleverna kunskaper om 

riskerna med alkohol och narkotika”4. Genom åren har skolans roll som informations- och 

kunskapskanal kring droger och dess skadeverkningar varit betydande. I första hand är det i 

den så kallade ANT-undervisningen (Alkohol, Narkotika och Tobak) som elever får en första 

information. Samtidigt är det viktigt att skolan via dokument som till exempel drogpolicys 

visar på hur de resonerar och agerar kring droger och eventuellt bruk. För föräldrar, personal 

och elever är vetskapen och kunskapen kring ett sådant dokument av stor vikt om det 

narkotikafria samhället någonsin skall uppnås.  

                                                 
1 Svensson, B., Svensson, J. & Tops, D (1998) Att komma för sent så tidigt som möjligt, s. 22 
2 Andersson, C. (1993) The children of Maria, s. 15 
3 Tops, D. (2001) A society with or without drugs? s. 247 
4 Regeringskansliet (2005) Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006- 2010, s. 30 

 1



Syfte 
Syftet med denna rapport är att jämföra och utvärdera fem drogpolicys från gymnasieskolor i 

olika kommuner i Norrbotten, utifrån regeringens och skolverkets direktiv. 

Frågeställningar 
- Vilka direktiv finns angående drogpolicys från skolans institutioner (Regering och 

Skolverk). 

- Vilka skillnader/likheter går att spåra i ett antal gymnasieskolors drogpolicy. 

- Följer de berörda skolorna de direktiv och krav som finns på en fungerande 

drogpolicy? 

Metod 
Bakgrundsavsnittet baseras främst på litteraturstudier. Vi har även nyttjat en rapport från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utifrån studier av denna har vi 

skapat diagram.  

 

Uppsatsens resultatdel kommer att baseras på en kvalitativ textanalys av de olika drogpolicys 

som finns i de utvalda gymnasieskolorna. Inhämtningen av ovannämnda dokument har i fyra 

av fem fall skett via Internet. Det femte sändes efter telefonkontakt brevledes. Med kvalitativ 

analys avses att ”utifrån ett litet material försöka tränga djupt in i en problematik”5. Denna är 

lättmottaglig för nyanser och variationer. Viss kritik finns mot metoden, då den inte alltid är 

precis. Men känsligheten är ett viktigt bidrag till samhällsvetenskaperna. Den visar på nya 

forskningsområden och ger nya angreppssätt.6 En textanalys kan se ut på många olika sätt. 

Huvudtanken med denna typ av analysmodell är enligt Hellspong och Ledin följande; ”För att 

tränga in i en text måste vi sätta oss in i dess kontext – det hjälper oss att förstå texten liksom 

att förklara den.”7 I uppsatsen ämnar vi undersöka det innehållsmässiga i de utvalda texterna. 

Vi kommer inte att analysera det rent språkliga. Hellspong och Ledin skriver även följande 

angående textanalyser; ”Att analysera något är att bryta ned det i mindre delar och sedan 

undersöka dem närmare, för sig eller i relation till varandra” 8. Sistnämnda citat är något vi 

kommer ta fasta på när vi analyserar dokumenten. Vi ämnar bryta ner texterna i mindre delar, 

                                                 
5 Svenning, C. (2003) Metodboken, s. 253  
6 Ibid. 
7 Hellspong, L. & Ledin, P. (1997) Vägar genom texten s. 42 
8 Ibid. s. 44 
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för att sedan kunna jämföra dem med varandra. Detta för att se vilka skillnader respektive 

likheter som finns dem emellan.  

 

För att kunna genomföra den kvalitativa textanalysen kommer ett antal frågor och påståenden 

att formuleras. Detta blir en ”mall” att utgå ifrån. I boken ”Metoder för Bruksanalys” skriver 

Hellspong; ”Vill du kritiskt granska en text? Då kan du ställa den mot ett bättre alternativ. 

Med dess hjälp ser du ofta klarare vilka bristerna är”9. Våra frågor och påstående kommer att 

utgöra detta ”bättre alternativ”. Syftet med analysen är att jämföra och undersöka om det finns 

några skillnader eller likheter, med hur man i olika gymnasieskolor i Norrbotten har format 

drogpolicys, utifrån regeringens och skolverkets direktiv.  

 

Vi bär alla på olika erfarenheter och utgångspunkter. Detta gäller både på fritiden och i 

arbetslivet, men även vid läsning och bearbetning av olika dokument eller litteratur. En 

slutsats vi har dragit av detta är att den analys vi gör är subjektiv, det vill säga vår tolkning av 

dokumenten. I slutändan får detta som konsekvens att analyser skiljer sig åt, även om det är 

samma dokument som granskats, beroende på vem som gör den. Vår strävan under rapportens 

tillblivelse är inte att ”hänga ut” någon enskild skola. På grund av detta har vi valt att ”koda” 

namnen på kommunerna till bokstäver från A- E. 

Begrepp och avgränsningar  
Ordet droger är ett vitt begrepp, men vad menas egentligen med det? Enligt Prismas 

uppslagsbok är förklaringen på ordet drog följande; ”helt el. delvis oberett läkemedel ur 

naturens tre riken (främst växtriket)”10. En sådan ordalydelse klingar relativt positivt i 

läsarens öron och kan också tolkas som något harmlöst och naturligt. Narkotika är ett annat 

ord för droger. Nationalencyklopedin ger följande definition av ovanstående beteckning, 

”Begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, dvs. sömn och 

bedövning, och som nu är samlingsnamn för ämnen som är eller kan vara 

beroendeframkallande”11.  

 

                                                 
9 Hellspong, L. (2001) Metoder för brukstextanalys s. 78  
10 Prismas uppslagsbok (1986), s. 143 
11 http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=578713&i_word=Narkotika 2006.04.28  
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Några av de skolor som analyserats i uppsatsen har en gemensam alkohol- och drogpolicy, där 

ibland även tobak ingår. I dessa fall har fokus legat på de punkter som främst berör narkotika.  

 

Även om det primära med uppsatsen är att analysera drogpolicys är det viktigt att visa på vad 

begreppen ungdomar och droger innefattar. En sådan diskussion kan dock inte bli alltför 

omfattande på grund av begränsat utrymme. Enligt nationalencyklopedin är betydelsen av 

begreppet ungdom ”unga personer i (de övre) tonåren el. tidig 20-årsålder”12. Denna 

förklaring stämmer bra överens med hur vi i denna uppsats kommer att använda begreppet. 

 

Skolan fyller en viktig roll kring information om droger. I regel har detta skett under den så 

kallade ANT-undervisningen. Häri ligger en avgränsning då vi inte ämnar behandla eller 

granska sådan undervisning på ett närmare plan. En förhoppning är att avgränsningen kan 

locka till nyfikenhet hos andra studenter. I vår analys har ett urval av fem gymnasieskolor i 

olika kommuner i Norrbotten gjorts. Valet av just gymnasiet baseras på att vi ämnar arbeta 

som lärare inom denna skolform. Grundskolan utesluts helt och hållet.  

Rapportens upplägg och litteraturgenomgång 
Inledningsvis kommer uppsatsen att behandla ett avsnitt om drogförebyggande arbete. 

Fortsättningsvis följer ett avsnitt om ungdomar och droger. Avsikten med detta är att i korthet 

utreda varför ungdomar provar och använder droger. I detta parti används även 

undersökningar gjorda på ungdomars droganvändning, bland annat framtagna av 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Vi kommer i detta avsnitt att 

skapa diagram. Conny Svenning som författat ”Metodboken” anser att ”diagram är ofta mer 

tillgängligt än en tabell”13. Intentionen är att genom CAN: s rapporter kunna utreda om 

droganvändningen ökar eller minskar i skolan. En bok som används i detta avsnitt och sedan 

återkommer är ”Drogförebyggande arbete i skolan” författad av Anders Persson och Kerstin 

Svensson. Helhetssyftet med bakgrundsavsnittet är att få en bild av hur droganvändningen 

bland unga ser ut idag och ta reda på varför ungdomar provar/använder droger. Detta för att få 

ett underlag till hur skolans situation ser ut idag angående droger och droganvändande. 

 

                                                 
12 http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O376606&i_word=ungdom 2006.05.11 
13 Svenning, C. (2003) Metodboken, s. 159 
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I avsnittet ”Regler och direktiv” undersöks vilka direktiv som finns från regeringen och 

skolverket när det gäller drogpolicys. Här har bland annat material från regeringen, som till 

exempel; ”Regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och 

narkotikahandlingsplaner”. Regeringens och Skolverkets direktiv kommer sedan att användas 

som verktyg i analysen. Efter detta kommer vi att utreda vad en policy är och vad en väl 

fungerande policy innehåller. Detta för att vi ska ha en god grund att stå på i vår analys av 

gymnasieskolornas dokument.  

 

Resultatavsnittet baseras på en kvalitativ textanalys av fem olika drogpolicys. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring jämförelsen av de olika dokumenten. Detta för att kunna visa på 

eventuella skillnader och likheter som finns mellan de olika skolornas policys. Därtill vill vi ta 

reda på om de följer de uppsatta direktiv som finns. 
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Bakgrund  
Avsnittet inleds med en genomgång kring drogförebyggande arbete. Efter detta följer rubriken 

”Ungdomstid”. Här belyser författarna olika stadier i ungdomars utveckling. Kapitlet avslutas 

med en kort granskning av orsakerna till att ungdomar provar droger, samt hur 

droganvändningen bland ungdomar ser ut idag.  

Drogförebyggande arbete  
Eftersom en drogpolicy är intimt förknippad med ett drogförebyggande arbete finns det all 

anledning att närmare granska innebörden i begreppet och vilka konsekvenser detta får för 

skolan. Författarna Persson och Svensson menar att under hela 1900-talet har tanken om att 

arbeta förebyggande varit grundläggande för de insatser och åtgärder som riktats mot 

ungdomar. Helt enkelt har det setts som billigare och mer effektivt att redan på ett tidigt 

stadium försöka förhindra ett beteende eller företeelse som längre fram kan bli svårare och 

mer komplicerat att få bukt med. Ett förebyggande arbete handlar om att förhindra något som 

ur ett samhälleligt perspektiv ses som något negativt.14

 

Persson och Svensson framhåller att; ”Drogförebyggande arbete är, som all förebyggande 

verksamhet, prevention. Begreppet prevention representerar alltid något positivt och 

framåtsyftande. Idén är att man ska förebygga och hindra problem från att uppkomma”15. Det 

förebyggande arbetet går att uppdela i tre stadier. Det första, primär prevention, syftar till att 

utföra generella åtgärder i samhället till exempel informationskampanjer. I den andra, 

sekundär prevention, är huvudtanken att fokusera arbetet mot bestämda riskgrupper. Slutligen 

den tredje, tertiär prevention, som inriktar sig mot ett befintligt problem och som i hög 

utsträckning syftar till att begränsa följderna av ett sådant.16 Utifrån denna förklaring går det 

att utläsa att skolornas drogpolicys hamnar inom de två förstnämnda preventionsstegen, 

primär och sekundär.  

 

Tanken om att via preventivt arbete förhindra en oönskad situation låter som ett lovvärt 

projekt. Men, det finns ett antal inbyggda problem i begreppet. Ett bekymmer är att det är 

svårt, för att inte säga omöjligt, att säkerställa om eventuella insatser verkligen får den 

                                                 
14 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan s. 35 
15 Ibid. 
16 Goldberg, T. (2000) Narkotikan avmystifierad: ett psykosocialt perspektiv s. 253 
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planerade effekten. Ett annat problem med preventivt arbete rör information. För att den ska 

vara så effektiv som möjlig förutsätter man att mottagaren inte har någon grundkunskap. Så är 

emellertid inte fallet med ungdomar. Ofta har dessa skapat sig en bild av till exempel droger 

via någon annan källa till exempel kompisar och/eller populärkultur. Den preventiva 

informationen måste i sådana fall vara så övertygande eller avskräckande att förstnämnda 

källor blir passé. En tredje problematik är att många av de vanliga angreppsmetoderna är 

verkningslösa men att ett annat val av metod inte är politiskt korrekt.17

 

Bilden av det preventiva arbetet kan, utifrån ovanstående stycke, tyckas märkligt. Varför 

agera i förebyggande syfte om det är behäftat med så många svårigheter? Något direkt svar 

ger inte Persson och Svensson. De tycks mena att ett inneboende syfte med preventionen är 

att skapa ett välbefinnande för individen och samhället.18 Skolan är en av de viktigaste 

miljöerna under barn- och ungdomstiden. Om skolan ska kännas trygg krävs en mängd olika 

faktorer.19 Det handlar inte bara om att lära ungdomar att läsa och räkna utan också att få dem 

att tänka själva och med ett kritiskt förhållningssätt framför ögonen, helt enkelt att växa upp 

till goda och produktiva samhällsmedborgare.20 Trots detta är det vanligt att det just är i 

skolan som de begynnande problemen med till exempel droger visar sig.21 Skolans roll i det 

drogförebyggande arbetet handlar i slutändan om att skolpersonal gör det utifrån ett moraliskt 

perspektiv. De inblandade verkar för att det ingår i en uppfostransstrategi, både på ett 

individuellt och ett allomfattande plan.22  

 

Persson och Svensson pekar på en viktig tanke kring preventionens mål. Det 

drogförebyggande arbetet går inte att särskilja från det övriga förebyggande arbetena som 

förekommer inom skolans väggar till exempel förebyggandet mot mobbning och 

diskriminering. Preventionstanken och tanken om en skola för alla är intimt förknippade och 

sammanlänkade. Ett drogförebyggande arbete går därför inte att särskilja från skolans övriga 

                                                 
17 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan, s. 38 
18 Ibid. 
19 Ramström, J. (1987) Tonåringar och droger, s. 115 
20 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan, s. 149 
21 Ramström, J. (1987) Tonåringar och droger, s. 49 
22 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan, s. 149 
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arbeten. Persson och Svensson avslutar med följande mening; ”En fungerande skola är en 

fungerande prevention, mot droger och mot alla andra oönskade beteenden”23

Ungdomstid 
Med anledning av syftet finns det starka skäl att närmare granska om det går att sätta några 

egentliga likhetstecken mellan ungdomar och droger. En sådan parallell kan kännas aningen 

kontroversiell. Kanske gör den till och med gällande att alla ungdomar använder sig av droger 

av något slag. Så är givetvis inte fallet, men tiden som ungdom gör att droger får en speciell 

dragningskraft. På vilket sätt återkommer vi till under den aktuella rubriken.  

 

Tusen vuxna skulle garanterat ge tusen olika svar på frågan hur de uppfattade sin ungdomstid. 

Andemeningen i ovanstående påstående är att ungdomar inte är någon homogen grupp som 

agerar på likartade sätt under likartade förhållande. En sådan generalisering gäller inte bara 

ungdomar utan går också att spåra till andra ”grupper” i samhället som till exempel 

invandrare eller pensionärer. Vilka orsaker som finns bakom generaliseringarna är emellertid 

inget som skall utforskas i denna rapport. Det går helt enkelt att konstatera att sådana 

förekommer.  

 

Att åldersbestämma när ungdomsåren börjar och slutar kan av många uppfattas som att det 

handlar om en form av åldersfascism. Många kanske till och med hävdar att det är upp till var 

och en att bestämma var någonstans i livscykeln personen i fråga befinner sig. Trots det finns 

det vissa svårigheter med en sådan ”valfrihet”. En medelålders man kan förvisso känna sig 

ung i sinnet men de fysiska förutsättningarna är helt enkel inte i paritet med en tonåring. 

Tonåringen som på ytan ser färdigväxt ut, och kanske också känner sig vuxen, befinner sig 

inte på samma inre mognad som den medelålders mannen.24 Författarna Lalander och 

Johansson ger sin förklaring till begreppet ungdom som; ”ett mer flytande och obestämbart 

ålderskontinuum” 25. Men begreppet ungdom är mer än så. I det följande avsnittet kommer en 

förklaring på hur de olika stadierna i adolescensen ter sig för att sedan visa på ungdomars 

användning av symboler samt strävan efter en egen identitet.  

 

                                                 
23 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan, s. 150 
24 Lalander, P & Johansson, T. (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, s. 17 
25 Ibid. 
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Begreppsmässigt finns det en rad uttryck som kännetecknar övergången mellan barnåren och 

vuxenåren. Puberteten står ofta som benämning på hela denna passage.26 Men det finns ett 

antal andra begrepp som mer ingående kännetecknar de förändringar tonåringen går igenom 

och fordrar därigenom en förklaring. Adolescensen brukas inom den psykoanalytiska 

traditionen och innefattar ett antal olika nivåer. Enligt en bred tolkning kan adolescensen 

förklaras med hur tonåringens inre genomgår en förändring. Begreppet skildrar också att en 

frigörelseprocess från föräldrarna tar sin början samt att ett identitetsskapande inleds.27 Under 

Preadolescensen (10-12 år) börjar kroppen att förändras rent fysiskt till exempel målbrottet. 

Men också inombords börjar förändringar äga rum. Dessa kan ta sig uttryck i revolter mot 

föräldrar men också att man upptäcker skillnaderna som finns mellan könen. Under den tidiga 

adolescensen (12-14 år) blir viljan att frigöra sig från familjen allt starkare. Vänner får större 

betydelse än tidigare och blir kanske rentav det viktigaste. I och med inträdet i 

högadolescensen (14-16) ökar självcentreringen och behovet av vänner blir allt starkare. 

Starka svängningar i det känslomässiga livet blandas med en strävan efter oberoende. En 

strävan som kantas av framgångar och misslyckanden. I det näst sista stadiet, senadolescensen 

(16-20 år), infinner sig ett visst lugn rent känslomässigt. Individen blir tryggare i sig själv och 

inser att det finns vägar att gå som tidigare varit stängda eller beroende av kompisars tycke 

och smak. Fortfarande finns det en önskan efter gemenskap men den önskan kan ta sig uttryck 

utanför den gängse kamratkretsen.28  

  

Det finns ett visst fog för att förklaringarna kring de olika nivåerna av adolescensen bidrar till 

ett för högt mått av teoretisering. Med andra ord kan det vara svårt att känna igen sig. Å andra 

sidan kanske de kan medverka till att tankar och funderingar som individer tycker sig vara 

ensamma om får en förklaring. Att de ingår som en naturlig del i sökandet efter en identitet 

och oberoende från föräldrarna. För många blir den här perioden i livet förhållandevis smärtfri 

medan den för andra kan bli oerhört jobbig och konfliktfylld. 

Ungdomar och droger  
Symboler av olika varianter och betydelser omger oss dagligen, både i det offentliga och i det 

privata rummet. Vissa symboler har en allmängiltig betydelse som till exempel 

hastighetsskyltarna längs våra vägar medan andra kan ha en mer subtil innebörd som 

                                                 
26 Ramström, J. (1987) Tonåringar och droger, s. 27 
27 Ibid. s. 27-31 
28 Lalander, P & Johansson, T. (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, s. 15 ff. 
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uteslutande bara kan förstås av en mindre grupp människor. Lalander och Johansson menar att 

ungdomars bruk av symboler syftar till att; ”göra världen lättare att leva i eller mer 

dramatisk”29. Symboler visar lika mycket på den egna gruppens identitet, vad de står för och 

gemenskap. Samtidigt som de också utgör ett sorts hinder där inte vem som helst får 

tillträde.30  

 

Ett märke som visar på den politiska tillhörigheten, favoritlagets halsduk eller något mer 

osynligt som till exempel en hälsning kan vara exempel på symboler som en grupp använder 

sig av. Även nyttjandet av droger kan vara en handling som går att förknippa med ett 

symbolvärde. Lalander och Johansson anser att det finns en djupare innebörd i att använda 

droger än att bara ha kul. På samma gång som det kan ses som en reaktion mot samhället det 

vill säga något förbjudet och tabubelagt finns det fyra andra betydelser. Människor vill vara 

nära andra människor. Den gemenskap som droger kan bidra till är en av dessa betydelser. 

Skolan är en arbetsplats där man hela tiden måste prestera. Lektionerna avlöser varandra och 

tiden för återhämtning är starkt begränsad till helgerna. Enligt Ramström går många 

ungdomar igenom skeden där skolan inte känns speciellt angelägen, ett populärt uttryck för 

detta är skoltrötthet. Koncentrationen på studier och skolarbete är då långt ifrån det primära i 

livet.31 Att kunna avlägsna sig från skolmiljön både fysiskt och psykiskt är en av 

anledningarna till att ungdomar väljer att ta till berusningsmedel. I stycket ovan anförs att 

symbolanvändningen avser att göra världen mer dramatisk. Detta gäller också i fallet med 

droger. En stunds äventyr kan för många vara en viktig orsak till att droger konsumeras. Den 

fjärde och sista handlar om att skapa sig en identitet och självbild som harmonierar med 

individens önskemål om sig själv.32  

Ungdomar och narkotikabrott  
Diagrammen nedan visar hur många personer som godkänt strafföreläggande eller dömts för 

narkotikabrott där cannabis respektive centralstimulantia ingått. De är sorterade efter ålder, 

där första stapeln från vänster visar 15-17 åringar och nästa 18-20 åringar. Stapeln längst till 

höger visar den totala summan av alla åldrar. Syftet med dessa diagram är att kunna studera 

hur narkotikaanvändningen ser ut i ungdomsåren idag, och om den har förändrats .  

 
                                                 
29 Lalander, P & Johansson, T. (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, s. 30 
30 Ibid. 
31 Ramström, J. (1987) Tonåringar och droger, s. 48 
32 Ibid. s. 169 
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Figur 1. Personer som godkänt strafföreläggande eller dömts för narkotikabrott där cannabis ingått.33
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Figur 2. Personer som godkänt strafföreläggande eller dömts för narkotikabrott där centralstimulantia ingått.34

Slutsats av diagram 
Som diagrammen visar har antalet ungdomar som godkänt strafföreläggande eller dömts för 

narkotikabrott där cannabis/centralstimulantia ingått rent generellt varierat mycket genom 

åren. Men det går även att utläsa att det aldrig har varit så många som år 2003. Antalet som 

godkänt strafföreläggande eller dömts för narkotikabrott där cannabis ingått är nästan tio 

                                                 
33 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2005) Drogutvecklingen i Sverige 2005 s. 265 
34 Ibid. s. 266 
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gånger högre 2003 än tio år tidigare. Samma år visar siffrorna för centralstimulantia en 

femdubbling. Eftersom siffrorna är så pass höga utesluter vi att den markanta ökningen är på 

basis av en effektivare polis, även om en liten del kan bero på detta. Vi drar istället 

slutsatserna att användningen av cannabis och centralstimulantia har ökat drastiskt bland de 

unga. Diagrammen visar även att den totala användningen av ovan nämnda droger ökat 

enormt i samhället. Hur avspeglas detta i användningen av drogpolicys i skolorna? Har 

Regeringen/Skolverket gått ut med tydliga krav på drogpolicys?  

 

 12



Regler och direktiv  
Upplägget som följer är tänkt att först visa på de direktiv som finns för skolan angående 

arbetet mot droger. Efter detta följer en diskussion kring begreppet drogpolicy och vad en 

sådan egentligen syftar till och kan innebära. Slutligen innehåller avsnitten en studie och 

jämförelse av fem drogpolicys från olika gymnasieskolor i Norrbotten. Detta för att undersöka 

om de följer direktiven uppifrån, men även för att se vilka skillnader respektive likheter som 

finns.  

Regeringen 
I en sammanfattning av skrivelsen ”Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens 

narkotikahandlingsplan” går det att läsa följande;  

”Regeringen bygger narkotikapolitiken på att människor har rätt till ett värdigt 

liv i ett samhälle som slår vakt om enskildas behov av trygghet och säkerhet. 

Narkotikan får aldrig tillåtas hota individers hälsa, livskvalitet och trygghet 

eller den allmänna välfärden och demokratins utveckling.” 35  

Regeringens mål är ett samhälle fritt från narkotika.36 Mellan åren 2002-2005 avsattes 360 

miljoner kronor för insatser kopplade till den nationella narkotikahandlingsplanen37. Utöver 

detta avsattes även ytterligare medel för speciella satsningar utanför handlingsplanen som 

berörde narkotikafrågan.38 Regeringen lämnade i november 2005 in en proposition för en ny 

handlingsplan för narkotika. I denna föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner kronor för 

2006 och 260 miljoner kronor för 2007.39 Regeringen ser allvarligt på narkotikafrågan. Men 

vad gör och säger regeringen om drogpolicys? 

Handlingsplaner  
I november 2005 lämnade Regeringen proposition 2005/06:30 angående Nationella alkohol- 

och narkotikahandlingsplaner till Riksdagen. Syftet med denna är att; ”ange inriktningen för 

hur en förstärkning av samhällets insatser under åren 2006–2010 skall genomföras, samt för 

hur insatserna skall följas upp”.40 Denna proposition följdes även av faktablad som heter 

”Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006–2010”. 

                                                 
35 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/43470 2006.04.25    
36 Regeringen (2005) Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, Proposition 2005/06:30 s. 2 
37 Regeringen (2002) Nationell narkotikahandlingsplan, Proposition 2001/02:91 
38 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/43470 2006.04.25    
39 Regeringen (2005) Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, Proposition 2005/06:30 s. 4 
40 Ibid. s. 1 
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I propositionen går att läsa att regeringen anser skolan vara en av samhällets viktigaste platser 

för att förebygga alkohol- och narkotikamissbruk.41 Det förebyggande arbetet bör vara brett 

och utveckla skyddsfaktorer för barn och unga. Propositionen tar upp att satsningar behövs för 

att förbättra förebyggande metoder för barn, ungdomar och unga vuxna. 42 Men regeringen tar 

också upp att metoderna för hur det förebyggande arbetet måste förbättras. Barn, ungdomar 

och föräldrar är huvudsakliga målgrupper för det förebyggande arbetet. Därför behövs 

insatser i skolans alla åldersgrupper. Folkhälsoinstitutet (FHI) har fått i uppdrag att informera 

skolorna, tjänstemän och beslutsfattare i kommunerna om resultatrika metoder för att stärka 

förebyggandet av narkotikabruk i grundskolan. Regeringen vill även att detta ska omfatta 

gymnasieskolan.43

 

Statens folkhälsoinstitut och Myndigheten för skolutveckling har på uppdrag av regeringen 

framställt en forskningsbaserad strategi för förstärkt alkohol- och narkotikaförebyggande 

arbete i skolorna, ”Insatser i skolan som stärker hälsofrämjande skolutveckling och 

förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk”. Även i denna konstateras att skolorna kan 

spela en mycket viktig förebyggande roll.44

 

Regeringen slår fast att arbetet på lokal nivå är avgörande för goda resultat.45 De anser att det 

är nödvändigt att man i varje skola upprättar tydliga normer och regler, både för vad som 

gäller på lektioner och i skolan i övrigt. I förslaget till ny skollag föreslås att rektor har 

skyldighet att ansvara för en utveckling av ordningsregler på varje skola.46  

Insatser för narkotikabekämpning 
I april år 2005 lämnade Regeringen över en skrivelse till Riksdagen angående insatser för 

narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan. Regeringen bedömer i 

denna att många kommuner har prioriterat insatser mot narkotika och också infört någon form 

av droghandlingsplan. De anser att betoningen av vikten av lokal och regional samverkan har 

                                                 
41 Regeringen (2005) Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, Proposition 2005/06:30  s. 51 
42 Ibid. s. 1-2 
43 Regeringskansliet (2005) Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006- 2010 s. 2 
44 Ibid. s. 52  
45 Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006- 2010 Faktablad Socialdepartementet nr 21 nov 2005 s. 1 
46 Regeringen (2005) Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, Proposition 2005/06 s. 53-53  
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fått ett stort genomslag. Detta anser de visas genom att samarbetet mellan landsting och 

kommuner har ökat.47

 

Skrivelsen beskriver också ett treårigt utvecklings- och forskningsprojekt för att utveckla och 

förstärka ett samordnat och långsiktigt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Denna 

startades av Mobilisering mot narkotika, Alkoholkommittén och Statens folkhälsoinstitut. I 

projektet ingick sex försökskommuner. Varje medverkande kommun har utarbetat en 

långsiktig drogpolicy samt utsett en lokal styrgrupp och en lokal samordnare med tydligt 

mandat. Under projektets tid får försökskommunerna utbildning, utbyta erfarenheter, samt 

stöd från resurspersoner och experter. Statens folkhälsoinstitut är ansvarigt för 

utvärderingen.48 År 2002 tillsatte Regeringen även en narkotikapolitisk samordnare, Björn 

Fries.  

Sammanfattning  
Regeringen anser att skolan har en viktig roll i det drogförebyggande arbetet. De menar att 

detta arbete behöver förbättras. Regeringen vill att det ska införas tydliga regler och normer 

på alla skolor. Detta anser vi speglar vikten av upprättandet av en tydlig drogpolicy i skolan. 

En drogpolicy kan vid första anblick se ut att vara ytterligare ett papper som läggs på hög, 

men den kan vara mycket mer än så. Dels visar den på skolans regler gällande droger och dels 

kan den vara en viktig del i det drogförebyggande arbetet.  

Skolans styrdokument 
Riktlinjerna för hur skolan ska hantera sin verksamhet står att finna i Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) och skollagen. För skolans personal är de två dokumenten 

viktiga för att kunna utföra sitt arbete med den professionalism och engagemang som 

brukarna det vill säga eleverna har rätt att kräva. Regeringen är den inrättning som fastställer 

läroplanerna (fyra stycken). Som alla andra lagar är det riksdagen som beslutar om skollagen. 

Den innehåller grundläggande bestämmelser, mål för utbildningen och riktlinjer för 

verksamheten i skolan.  

 

                                                 
47 Regeringen (2005) Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringen narkotikahandlingsplan, Regeringens 
skrivelse 2004/05:152 s. 11 
48 Ibid. 
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Något formulerat mål om att en drogpolicy ska finnas med i Lpf 94 finns inte. Rektorn har 

däremot ett särskilt ansvar att; ”eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor 

samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.”49. Vid en jämförelse med 

skolans arbete mot kränkande behandling står det att rektorn har särskilt ansvar att; ”upprätta, 

genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling”50.  

 

I skollagens kapitel 14:2§ står att; ”Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas 

utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor hos dem”51. Utifrån ovannämnda citat går det ej att peka på någon tydlig 

koppling till elevvårdens roll i alkohol- och drogrelaterade frågor. 

  

I Lpf 94 kapitel 1.1 om skolans värdegrund och uppgifter finns det inget som direkt pekar mot 

att en drogpolicy måste upprättas. Indirekt finns det ett antal rader som pekar på vilken grund 

skolan står på kring arbetet mot droger. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att 

förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på”52. Under kapitel 

1.2 står att skolan ska; ”Uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor”53. Formuleringarna är 

breda i sin utformning. Hälso- och livsstilsfrågor går definitivt att sammankoppla med en 

ANT-undervisning. Men något stöd för en drogpolicy går ej att finna.  

 

Slutsatserna som går att dra av skollagens och styrdokumentens direktiv angående droger, är 

att det inte finns något konkret som pekar mot att en drogpolicy/handlingsplan måste 

upprättas. I rapporten ”Insatser i skolan som stärker hälsofrämjande skolutveckling och 

förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk”, utgiven av bland annat Myndigheten för 

skolutveckling, finns dock ett antal råd kring upprättandet av en drogpolicy.  

                                                 
49 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 2006.05.04 
50 Ibid. 
51 http://www.skolverket.se/sb/d/777 2006.05.04 
52 http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 2006.05.04 
53 Ibid. 
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Drogpolicy och handlingsplaner 
Policys och handlingsplaner är ett återkommande inslag inom företag, skola och 

organisationer. De är ofta i dokumentform och syftar till att visa vilka regler och åtgärder som 

existerar inom ett visst område. En policy/handlingsplan kan fungera som en mall eller ett 

verktyg för hur agerandet skall ske vid ett visst scenario.  

Vad är en policy/handlingsplan?  
Ordet policy är ett låneord från det engelska språket som enligt Nationalencyklopedin 

innebär; ”grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande allmänt el. i visst 

avseende”54. Utbildningssamordnare Ulf Ljungberg från Folkhälsoenheten i Malmö visar i 

sin PowerPoint presentation ”En kunskapsbaserad alkohol och drogpolicy” att begreppet även 

innebär ”den förda politikens principer och faktiska innehåll”55.  

 

För att ytterligare förklara begreppet visar en sökning på synonymer att en policy även kan 

associeras med ett grundläggande handlingsprogram.56 Sistnämnda kan enklast beskrivas som 

en; ”plan över det successiva förloppet (punkt för punkt) av något evenemang eller någon 

verksamhet, en programförklaring”57. 

Hur bör en drogpolicy tas fram? 
Det finns inga direktiv som tvingar skolan att ta fram en drogpolicy. Trots det arbetar en 

mängd skolor med policys. Enligt en regeringsproposition från år 2005, anser de att det är 

nödvändigt att man i varje skola upprättar tydliga normer och regler, både för vad som gäller 

på lektioner och i skolan i övrigt. I förslaget till ny skollag föreslås att rektor har skyldighet att 

ansvara för en utveckling av ordningsregler på varje skola.58 I förlängningen skulle det kunna 

tolkas som att rektorn på egen hand skall utforma policyn, något som inte stämmer. Enligt 

rapporten ”Insatser i skolan som stärker hälsofrämjande skolutveckling och förebygger 

alkoholskador och narkotikamissbruk” utgiven av bland annat Folkhälsoinstitutet är det bättre 

att framtagandet av policyn sker med många inblandade parter. Personal, föräldrar och elever 

bör vara inblandade i upprättandet. Ett brett arbete kan bidra till att stärka gemenskapen och 

                                                 
54 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O282388&i_word=policy 2006.05.08 
55 Ljungberg, U. (2005) En kunskapsbaserad alkohol och drogpolicy 
56 http://www.synonymer.se/?query=policy 2006.05.08 
57 Ljungberg, U. (2005) En kunskapsbaserad alkohol och drogpolicy 
58 Regeringen (2005) Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, Proposition 2005/06:30 s. 53-53  
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normbildningen i skolan.59 För de parter som berörs av policyn är det dessutom viktigt att 

synliggöra och diskutera varför man gör det man gör. Vad det handlar om är att förankra 

policyn så långt och djupt som det är möjligt.60

 

Myndigheten för skolutvecklings bidrag till policyskapande är ett antal rekommendationer. 

De nämner bland annat att undervisningen, metoder och ansvarsfördelningen bör vara tydliga 

i policyn. Samtidigt anser de att det ska finnas en medvetenhet om att skolan är en del av 

närsamhället, skolan bör därför präglas av en enhetssyn. Polis, näringsidkare och andra som 

kommer i kontakt med ungdomar måste integreras i arbetet mot droger.61

Drogpolicyns innehåll 
Myndigheten för skolutveckling anser att arbetet kring en policy ska utövas på tre plan; 

- På den första planen är det viktigt att nå alla de elever som har skolan som arbetsplats. 

Något som finns skrivet i läroplanen. 62 

- Det andra planet innebär att skolan tar fram åtgärder i syfte att förhindra 

droganvändning.63 

- Det tredje planet handlar om att det finns ett väl fungerande samarbete mellan 

institutioner som till exempel Barn- och Ungdomspsykiatrin, elevhälsa och 

socialkontoret. Detta för att den enskilde individen ska få snabb och kunnig hjälp. 64 

Policyn ska tydliggöra hur skolan menar att arbeta för att främja hälsa och förebygga 

droganvändning, genom bland annat kunskapsförmedling och elevhälsan. Utöver detta ska det 

klart framgå vilka regler som gäller på skolan samt hur en uppföljning ska ske. Dessutom 

måste det finnas riktlinjer för hur skolan/individer skall agera vid överträdelse av den 

fastlagda policyn. Målen ska vara så konkreta som möjligt och inte öppna för eventuella 

tolkningsmöjligheter. 65

                                                 
59 Myndigheten för skolutveckling & Statens folkhälsoinstitut (2003) Insatser i skolan som stärker 
hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk, s. 47– 50  
60 Ljungberg, U. (2005) En kunskapsbaserad alkohol och drogpolicy 
61 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan s. 106-109 
62 Myndigheten för skolutveckling & Statens folkhälsoinstitut (2003) Insatser i skolan som stärker 
hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk s. 48 
63 Ibid. 
64 Ibid.  
65 Myndigheten för skolutveckling & Statens folkhälsoinstitut (2003) Insatser i skolan som stärker 
hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk s. 47- 50 
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Vinster med en policy 
Finns det några vinster som ett policyupprättande medför eller är det bara ännu ett i raden av 

papper som färdigställs utan någon egentlig mottagare?  

 

Om policyn upprättas enligt ovanstående förslag finns det stora förtjänster att göra. Några av 

dessa är följande;  

 De berörda fungerar som en enhet och drar åt samma håll under en lång tid.66 

 Relevanta mål, vilket i förlängningen medför att enheten drar åt rätt håll.67 

 Policyn blir en del av det dagliga arbetet det vill säga något som hela tiden finns i 

åtanke.68 

 En policy tydliggör hur enheten/individen ska agera vid ett visst scenario. För den 

enskilde läraren innebär policyn alltså en trygghet, som i förlängningen också bidrar 

till att öka elevernas trygghet.69    

                                                 
66 Ljungberg, U. (2005) En kunskapsbaserad alkohol och drogpolicy 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan s. 106-109 
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Resultat  
I det följande avsnittet genomförs en kvalitativ textanalys av fem drogpolicys. Fem olika 

gymnasieskolor i Norrbotten har valts ut för studien. Skolorna har namngetts från A- E. 

Gymnasieskolornas drogpolicys återfinns som bilagor i respektive ordning, det vill säga skola 

A motsvarar bilaga 1, och så vidare. Ett ramverk bestående av ett antal frågor och påståenden 

har skapats utifrån anvisningar och råd som bland annat Ljungberg och Persson & Svensson 

tagit fram;70

 Finns någon koppling mellan drogförebyggande arbete och elevvården? 

 Är policyn tillgänglig för alla det vill säga föräldrar, personal och elever? 

 Finns det några drogförebyggande åtgärder i policyn? 

 Nämner policyn något om samarbete med andra organisationer eller myndigheter det 

vill säga utanför skolans verksamhet? 

 Finns några konsekvenser vid överträdelse uttryckta i policyn? 

 Finns konkreta mål formulerade i policyn? 

 När skedde revidering/uppdatering senast? 

Drogförebyggande arbete och elevvården 
Gymnasieskola A: s drogpolicy innehåller en koppling mellan arbetet och elevhälsan. Denna 

är tydlig när väl ett scenario uppstått, elevvården skall enligt dokumentet kontaktas om 

påtaglig misstanke finns. Däremot saknas elevhälsans roll i det drogförebyggande arbetet. I 

gymnasieskola B: s policys nämns elevvårdens betydelse bara i korta ordalag och endast om 

en individ blivit ertappad med att använda eller sprida droger. Detta tydliggörs enligt följande; 

”Elev och vårdnadshavare kallas till elevvårdskonferens där man tillsammans med 

elevvårdspersonal upprättar ett åtgärdsprogram”.71 I skola C: s policy finns en tydlig och 

klar koppling till elevvården. ”Kuratorn skall kontaktas i syfte att stödja eleven i den aktuella 

situationen och senare.”72 Emellertid saknas vilken roll elevvården har i det 

drogförebyggande arbetet. Skolhälsovårdens inslag är väldigt omfattande i skola D: s 

drogpolicy. Den finns både i de preventiva åtgärderna samtidigt som den är delaktig om ett 

verkligt scenario skulle uppstå. I gymnasieskola E: s drogpolicy nämns elevvårdens roll i 

                                                 
70 Se avsnitt ”Drogpolicy och handlingsplaner” 
71 Se bilaga II. 
72 Se bilaga III. 
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väldigt begränsad utsträckning; ”Om det gäller en elev, som du tror far illa och riskerar sin 

framtid p.g.a alkohol eller som missbrukar droger, vänd dig till mentor/elevvård. Mentor 

kontaktar alltid elevvården”73. Det står ingenting om elevvårdens preventiva arbete.  

Tillgänglighet 
Gymnasieskola A har sin drogpolicy tillgänglig på Internet och upplevs därför väldigt 

åtkomlig. Däremot tydliggörs inte på vilket sätt och om föräldrar, elever och personal har 

informerats om policyn. Gällande skola B finns även deras drogpolicy att inhämta från 

Internet. Dessutom innehåller dokumentet följande punkt; ”Elever, skolpersonal samt 

föräldrar skall informeras om skolans drogpolicy”74. Även skola C: s policy finns upplagd på 

Internet samtidigt som policyn poängterar att information om den skall förmedlas till berörda 

parter. Tillgängligheten av skola D: s policy får även den betraktas som väldigt hög. 

Dokumentet finns att inhämta från Internet. Dessutom sker information enligt följande; 

”Klassföreståndare/mentor informerar föräldrar och elever om måldokumentet under ett 

föräldramöte vid terminsstarten”75. Gymnasieskola E har inte sin policy publicerad på 

Internet. Enligt dokumentet ska skolans alkohol- och drogpolicy vara välkänd av elever, 

personal och föräldrar.  

Drogförebyggande åtgärder 
I drogpolicyn för skola A nämns två förebyggande åtgärder. En av dessa lyder som följer; 

”Alla chefer skall få konkret handledning i hur de hanterar missbruksproblem när de 

uppkommer på arbetsplatsen”76. Den andra behandlar skolans informationsspridande roll 

kring alkohol och drogers skadeverkningar. Ytterligare drogförebyggande insatser i saknas. 

Gymnasieskola B: s förebyggande arbete kring droger beskrivs i tre punkter. Dessa berör både 

skolan och föräldrarnas roll i det preventiva förhållningssättet. Det förebyggande arbetet är 

inte särskilt omfattande enligt skola C: s drogpolicy. Ett utdrag ur den punkt som berör det 

preventiva arbetet lyder; ”… eleverna ska om möjligt få en insikt i en missbrukares 

vardag…”77. Formuleringen ”ska om möjligt” kan tolkas som aningen vag. Det preventiva 

arbetet i skola D: s dokument är välformulerat och omfattande. Det ska bland annat ingå i det 

vardagliga skolarbetet och anpassas efter ålder och mognad. Gymnasieskola E ämnar arbeta 

                                                 
73 Se bilaga V. 
74 Se bilaga II. 
75 Se bilaga IV.  
76 Se bilaga I.  
77 Se bilaga III. 
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drogförebyggande genom; ”information, förtroendefull dialog och attitydpåverkan”78. Något 

mer utförligt än så har inte nedtecknats.  

Samarbete med organisationer eller myndigheter 
I drogpolicyn för gymnasieskola A nämns endast Socialförvaltningen som en myndighet att 

samarbeta med. Någon annan organisation påtalas inte. När det gäller samarbete med 

organisationer och myndigheter har skola B en omfattande beskrivning. ”Skolan skall stötta 

föräldrars engagemang i dessa frågor såsom föräldraföreningar, föräldrautbildningar, 

nattvandrare etc”79. Dessutom involveras även Socialförvaltningen och Polisen. Samarbete 

med andra myndigheter och organisationer finns i viss mån i gymnasieskola C: s policy. 

Främst rör denna samverkan Polisen och Socialförvaltningen. Samverkan med någon övrig 

organisation nämns ej. Skola D har insett vikten av att samarbete sker mellan olika 

myndigheter samt föräldrar. De anser även att det är angeläget att detta samarbete stärks 

ytterligare. Ett citat från dokumentet lyder; ”Alla goda krafter måste verka för att vi har en 

drog- och alkoholfri skola”80. I policyn för skola E beskrivs inte något samarbete med andra 

organisationer eller myndigheter.  

Konsekvenser vid överträdelse 
Konsekvenser vid överträdelse finns i viss grad i gymnasieskola A: s policy. Men vad dessa 

består i är inte tydligt. Gällande drogpolicyn för skola B är följderna av 

droganvändning/spridning välformulerade. ”Gymnasieelever som ertappas med att använda 

eller sprida droger på skolan bör omedelbart avstängas från skolan.”81 Ytterligare påföljder 

är till exempel kontakt med föräldrar, Polisen, anmälan till Socialförvaltningen och 

elevvårdskonferens. Skola C är också tydliga gällande konsekvenser vid en överträdelse av 

drogpolicyn. Den berör alla instanser och visar på ett pedagogiskt sätt vilka steg som 

överträdelsen innebär. Exempel på ett av dessa steg lyder som följer;  

”Om det kommer till skolans kännedom att någon elev använder alkohol eller droger 

kontinuerligt och i sådan omfattning att det är anledning till oro för elevens hälsa och 

utveckling, bör rektor, kurator och skolsköterska delge eleven och föräldrarna detta vid 

en EVK. Socialtjänsten inbjuds närvara vid EVK, då anmälningsskyldighet råder”.82  

                                                 
78 Se bilaga V. 
79 Se bilaga II. 
80 Se bilaga IV. 
81 Se bilaga II.  
82 Se bilaga III.  
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Angående överträdelser av drogpolicyn intar skola D en restriktiv hållning. Eleven kan till 

exempel stängas av från undervisning. Dokumentet förklarar utförligt och detaljerat vilka 

aktioner som bör ske vid ett visst scenario. I gymnasieskola E: s drogpolicy beskrivs inte 

några konsekvenser eller följder vid upptäckt av droganvändning. Det enda som framställs är 

vem man ska vända sig till om misstanke av bruk finns. 

Konkreta mål 
Skolan A har ställt upp fyra mål. Ett av dessa är; ”All personal vid skolan skall medvetet 

arbeta för att förebygga, upptäcka och åtgärda nyttjande av alkohol och andra droger” 83. 

Detta mål upplevs som någorlunda tydligt och konkret. Övriga mål upplevs däremot inte lika 

påtagliga, som till exempel; ”Skolan skall arbeta för att förhindra utslagning ur arbetslivet på 

grund av alkohol- och drogmissbruk”84. I drogpolicyn för skola B upplevs flertalet av målen 

väldigt otydliga. Exempel på detta är; ”Varje elev skall känna att skolan utvecklar deras 

självkänsla” och ”Varje elev skall känna att skolan förmedlar en tro på framtiden”.85 

Gymnasieskola C har som målsättning att arbeta för en alkohol- och drogfri skola. Målet är 

väl underbyggt med hänvisning till bland annat Skollagen, men delmål för hur detta skall 

uppnås saknas. Målsättningen som skola D intar berör rektorn, skolans och skolhälsovårdens 

ansvar enligt styrdokumenten. Ett tydliggörande av mål angående en alkohol- och drogfri 

skola finns dock inte nedtecknat. Skola E har brutit ned målsättningen i tre delar. Dessa berör 

förebyggande arbete, information och skolans omgivning. Det mest konkreta av dessa mål är; 

”Skolan skall vara en drogfri miljö. Detta gäller även vid verksamhet som sker i skolans regi 

utanför skolområdet”86.  

Revidering/uppdatering 
Gymnasieskola A: s drogpolicy utkom för fem år sedan, av detta dras slutsatsen att ingen 

förnyelse eller uppdatering har gjorts. I slutet av år 2005 utkom skola B: s policy, aktualiteten 

kan därför ses som hög. Huruvida drogpolicyn för skola C reviderats nyligen är svårt att 

besvara eftersom år och datum för upprättandet av den aktuella handlingen saknas. I 

gymnasieskola D: s dokument står följande angående uppdatering; ”Uppföljning och 

utvärdering beskrivs årligen i varje enhets kvalitetsredovisning”87. Policyn för skola E 

                                                 
83 Se bilaga I. 
84 Se bilaga I. 
85 Se bilaga II.  
86 Se bilaga V.  
87 Se bilaga IV. 
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reviderades för ca tre år sedan. Uppgifter om dess innehåll uppdaterats efter detta datum 

saknas.  

Sammanfattning och jämförelse  
Under det att rapporten färdigställts har vi kommit till insikt att det inte är enkelt att skapa en 

policy. Risken för feltolkning och otydliga budskap är påtaglig. Att vara tydlig i sina 

formuleringar är grunden för att skapa en fungerande policy. Nedan följer en sammanfattning 

och jämförelse av de fem policys som analyserats.  

 

Endast i gymnasieskola D: s policy finns elevvårdens drogförebyggande roll beskriven. De 

övriga dokumenten visar enbart på vikten av elevvården när väl överträdelse har skett. Skola 

A och E skriver att elevvård ska kontaktas redan vid misstanke, medan skola B anser att 

elevvården skall kopplas in först vid ertappning av droganvändning. Skola C är inte tydliga i 

vilket skede elevvården skall kontaktas.  

 

Gymnasieskola E var den enda av de analyserade dokumenten som inte var möjlig att inhämta 

via Internet. Alla dokument utom skola A poängterade dessutom vikten av information till 

berörda parter.  

 

De dokument vi analyserat skiljer sig kraftigt åt gällande det preventiva arbetet. Det är stor 

variation på vad skolorna anser vara viktigt. Skola A poängterar till exempel vikten av 

informationsspridning kring alkohol och drogers skadeverkningar, medan skola C anser att 

eleverna om möjligt få en insikt i en missbrukares vardag. Skola D hade den mest omfattande 

policyn av de fem gällande det drogförebyggande arbetet. De menar bland annat att detta ska 

ingå i det vardagliga skolarbetet och anpassas efter ålder och mognad. 

 

När det gäller samarbete med andra organisationer och myndigheter beskrev alla dokument 

förutom skola E betydelsen av att involvera Socialtjänsten och Polisen. Gymnasieskola B och 

D pekar dessutom på vikten av att engagera andra organisationer, och då främst i det 

drogförebyggande arbetet.  

 

Gällande revidering och uppdatering av drogpolicyn är skillnaderna stora. Ingen av de 

analyserade dokumenten är den andra lik på denna punkt. Aktualiteten på de olika 

dokumenten skilde sig kraftigt åt. Gymnasieskola A: s drogpolicy utkom för fem år sedan, 
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medan skola B: s upprättades i slutet av år 2005. Skola C hade inte satt ut något datum för 

upprättande eller reviderings av handlingen. Skola D poängterade vikten av att utvärdering 

sker varje år.  

 

Även på frågan om konsekvenser vid bruk av droger på skolan skiljer sig dokumenten åt. 

Skola E och D intar en hårdare hållning än de övriga skolornas dokument, avstängning ses 

som ett alternativ. Skola E nämner inte vad som händer vid bruk av droger. En återkommande 

konsekvens i dokumenten är kontakt med föräldrar, polis, och socialtjänst. 

Elevvårdskonferens står också uppräknat som en påföljd i några av dokumenten.   

 

I regel har skolornas policys en övergripande målsättning gällande droger och förebyggande 

arbete i skolan. Målet om ”en drogfri skola” återkommer i några av dokumenten, bland annat i 

skola C, D och E. Ett flertal av skolorna hade inte lyckats väl med tydligheten i sina 

målformuleringar.  

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa stora skillnader mellan de olika skolornas drogpolicys. 

De punkter där det går att spåra störst skillnader är när det gäller det preventiva arbetet, 

revidering och konsekvenser. Likheterna mellan dokumenten är oftast sammanbundet med 

bristerna. Detta går att utläsa i punkterna angående målformuleringar och elevvårdens 

förebyggande roll. Även kvalitetsmässigt är det stor skillnad på dokumenten. Gymnasieskola 

D har en väldigt innehållsrik och grundlig policy, medan skola E: s dokument upplevs ha ett 

flertal brister.  
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Diskussion  
I det avslutande avsnittet kommer resultat, validitet, fortsatt forskning och pedagogisk 

tillämpning att diskuteras.  

Resultatdiskussion  
Syftet med denna rapport var att jämföra och utvärdera fem drogpolicys, utifrån regeringens 

och skolverkets direktiv. Vi har undersökt vilka direktiv som finns angående drogpolicys från 

skolans institutioner, vilka skillnader/likheter som gick att spåra i fem gymnasieskolors 

drogpolicys samt om de berörda skolorna följer de direktiv som finns. 88

 

Bakgrundsavsnittet behandlade delvis det drogförebyggande arbetet. Att skolan är en viktig 

arena för det drogförebyggande arbetet återkommer i referenslitteraturen och uppsatsen. Det 

är inte enkelt att förebygga droganvändning. Det finns problem med många metoder, bland 

annat informationsspridningen.89 Här ser vi än en gång vikten av upprättandet av en 

drogpolicy, detta för att ha ett hjälpmedel i arbetet mot droger. Under tonårstiden genomgår 

individen en mängd både psykiska och fysiska förändringar. Dessa kan ta sig i uttryck i bland 

annat föräldrauppror och koncentrationssvårigheter. Vikten att ha ett socialt nätverk blir allt 

mer betydelsefullt. Det är under denna tid många för första gången provar droger, kanske för 

att fly vardagen och skolan, eller för att finna gemenskap. På grund av detta anser vi att det är 

väldigt viktigt att personalen på skolan är väl informerad om att denna problematik finns, 

samt hur den kan förebyggas och hanteras.90 Vi har i uppsatsen visat att droganvändningen i 

samhället ökar.91 Detta gör ämnet än mer aktuellt.  

 

Utifrån frågeställningarna har vi kommit fram till följande resultat. Enligt en 

regeringsproposition från år 2005 anser de att skolan har en betydande roll i det 

drogförebyggande arbetet. De menar emellertid att detta arbete behöver förbättras. 

Regeringen vill att det ska införas tydliga regler och normer på alla skolor. Detta anser vi 

speglar vikten av upprättandet av en tydlig drogpolicy i skolan. Till dags dato finns inte några 

uttryckliga regeringsdirektiv på hur en skola ska utforma sin drogpolicy. Det finns inte heller 

                                                 
88 Se avsnitt ”Syfte” och ”Frågeställningar”. 
89 Se avsnitt ”Drogförebyggande arbete”. 
90 Se avsnitt ”Ungdomstid”. 
91 Se avsnitt ”Narkotikabrott och ungdomar”. 
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några krav på att en sådan ska finnas. Inte heller från Skolverkets sida det vill säga i Lpf 94 

eller skollagen finns några krav på ett upprättande av en drogpolicy. Några konkreta råd eller 

förslag för utformning av en policy går ej att finna i regeringens direktiv, skollagen eller Lpf 

94.92  

 

Med utgångspunkt från den andra frågeställningen anser vi att det finns stora skillnader 

mellan de olika skolornas drogpolicys. De analyserade dokumenten visade olikheter speciellt 

gällande det förebyggande arbetet, revidering och konsekvenser. Likheterna mellan 

dokumenten var oftast förenat med bristerna. Detta gick att utläsa i punkterna angående 

målformuleringar och elevvårdens förebyggande roll. Även kvalitetsmässigt var det stor 

differens på dokumenten. Vissa skolor hade betydligt mer omfattande och kvalitativa policys 

än andra.93

 

Eftersom vår slutsats är att det inte finns några direktiv eller krav från varken Regeringen eller 

Skolverkets sida finner vi således vår tredje frågeställning besvarad. Det enda vi fann var att 

Myndigheten för skolutveckling har gett ut rapporten ”Insatser i skolan som stärker 

hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och narkotikamissbruk”, i 

vilken det går att finna ett antal råd kring upprättande av en drogpolicy. Utöver detta vill 

Regeringen att det ska införas tydliga regler och normer på alla skolor, men de beskriver inte 

detta mer ingående än så. 94

 

Många skolor runtom i Sverige har tagit fram någon sorts drogpolicy. Detta har skett utan 

tvång eller direktiv från Regeringen eller Skolverkets sida. En fråga som väckts hos oss under 

det att rapporten tagit form är varför inga sådana direktiv finns. Både Regering och Skolverket 

betonar skolans betydelsefulla insats kring det drogförebyggande arbetet. En drogpolicy kan, 

som nämnts i uppsatsen, vara ett viktigt verktyg i det preventiva arbetet mot droger. Varför 

poängterar inte skolans styrdokument vikten av en drogpolicy? Vi drar paralleller mellan de 

skillnader och brister som finns i analysobjekten till avsaknaden av tydliga direktiv uppifrån. 

Validitet 
Vi har i uppsatsen studerat ett antal texter och utifrån dessa gjort en kvalitativ textanalys på 

innehållet. Vissa svagheter finns med metoden, framförallt på grund av att den är subjektiv. 

                                                 
92 Se avsnitt ”Regler och direktiv” 
93 Se avsnitt ”Sammanfattning och jämförelse”  
94 Se avsnitt ”Regler och direktiv”. 
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Kanske skulle den få ett annat resultat om någon annan gjorde analysen. Fördelen med 

metoden är att den känslig för nyanser och variationer, något som öppnar för nya 

forskningsområden och angreppssätt. För att motverka en allt för hög grad av subjektivitet 

skapades ett ”ramverk” bestående av ett antal utgångspunkter, vilka i sig grundade sig i råd 

och tips från diverse instanser. Detta ramverk gjorde det möjligt att undersöka texterna på ett 

så objektivt sätt som möjligt.  

 

En kritisk granskning av vårt val av metod har under uppsatsens tillkomst varit nödvändig. 

Frågan är om ett annorlunda metodval hade tillfört något ytterligare till rapporten. Med 

hänsyn till vårt syfte är vår uppfattning att till exempel observationer eller intervjuer inte hade 

berikat rapportens innehåll. Detta för att rapportens syfte just är att jämföra fem drogpolicys 

innehållsmässigt. Vi har kommit fram till att det dessutom skulle vara nästintill omöjligt att 

lokalisera de individer som varit ansvariga för framtagningen av respektive policy. Vi tror inte 

heller att dessa personer hade kunnat tillföra något ytterligare till analysen, just för att det är 

en kvalitativ textanalys av innehållet. Under arbetets gång har vi däremot varit i kontakt med 

bland annat Folkhälsoinstitutet för att få en mer information kring skapandet av en 

drogpolicy.  

Fortsatt forskning 
Det finns många andra angreppssätt och forskningsområden kring drogpolicys. Ett av dessa 

kan vara en jämförelse av drogpolicys från olika skolor i hela Sverige, inte bara i Norrbotten. 

Dessutom går det även att göra observationer kring hur en policy skapas på en skola och 

skriva en uppsats om detta. Ett annat exempel kan vara att undersöka hur en drogpolicy 

upprätthålls och används på en skola.  

Pedagogisk tillämpning  
Vad är egentligen nyttan av ett examensarbete? Frågeställningen kan tyckas aningen 

kontroversiell eller rentav löjeväckande. Men trots det finns det något tankeväckande i den. 

Att likt ett barn våga ställa frågan, varför, kan i många sammanhang vara befogad att ställa. 

Framförallt kan det vara i sin ordning att ställa den före, under och efter det att ett 

examensarbete planeras, genomförs och publiceras. Författarna har under rapportens 

tillblivelse fått tillfälle att använda de kunskaper och färdigheter som skolan har genererat 

under studietiden. Kanske är det i ljuset av detta som nyttan med rapporten också ska ses med 

andra ord en sammanfattning och summering på drygt 30 sidor som i sig också är ett 
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dokument över tio terminers studier. Men nyttan slutar inte här. En viktig förutsättning för 

lärarstudenternas examensarbeten är att det på något sätt ska kunna knytas till den 

pedagogiska vardagen. Man kan säga att det finns ett bakomliggande syfte som kan sättas i 

relation till uppsatsens primärsyfte. Vi har under arbetets gång funnit ett antal 

beröringspunkter som vi ämnar redogöra för i denna avslutande del.  

 

Regeringens mål är ett samhälle fritt från narkotika.95 Detta medför självklart en drogfri 

skola, något som många av de drogpolicys vi jämförde poängterade. I arbetet för en drogfri 

skola ser vi en väl fungerande drogpolicy som en naturlig del. Droganvändningen bland unga 

ökar i samhället, se figur 1 och 2. Följaktligen är drogpåverkade ungdomar något som vi som 

lärare kommer att möta i vårt yrke. Då är det viktigt att veta hur scenariot på bästa sätt 

hanteras, att vi som lärare är väl informerade om hur vi ska gå till väga. En förberedande 

åtgärd är att studera drogpolicyn som finns på den aktuella skolan. Vad säger den om vilka 

åtgärder som ska göras? Vem ska jag som lärare vända mig till vid en eventuell överträdelse? 

Detta är bara några exempel på frågeställningar som kan användas. Det är även betydelsefullt 

för eleverna och föräldrarna att veta hur de ska hantera problemet med droger och 

droganvändande i skolan. I förlängningen medför detta att det är av största vikt att skolan har 

en väl fungerande drogpolicy. En av läraryrkets uppgifter är att informera och kommunicera 

med elever och föräldrar. Att vara väl införstådd med drogpolicyn är betydelsefullt för att 

kunna besvara eventuella frågor och delge vilken hållning skolan har gentemot droger.  

 

Även om det inte finns några direkta krav att en drogpolicy tas fram är det väldigt få skolor 

som inte har en sådan.96 En fundering som vi har haft under våran analys är hur delaktiga 

föräldrar, elever och skolpersonal varit i våra studieobjekt. Rapporten visar på vikten av att en 

drogpolicy tas fram med de parter som den berör. Genom att göra så många som möjligt 

delaktiga i processen skapas en viktig förutsättning för en genomarbetad och trovärdig policy. 

För lärare är skolans värdegrund ett viktigt förhållningssätt. Demokratibegreppet är i detta en 

central punkt som lärare måste agera efter. Framtagandet av en drogpolicy blir därför också en 

lektion i demokrati. De frågeställningar som skapas i och med att en policy tas fram bidrar till 

att eleverna får möjlighet att påverka. Styrkan med det demokratiska tankesättet får här 

chansen att implementeras till eleverna via ett praktiskt tillvägagångssätt.  

 

                                                 
95 Regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner s. 2 
96 Se avsnitt ”Hur bör en drogpolicy tas fram?” 
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En beröringspunkt som aktualiseras i och med ett policyskapande är möjligheten, se kravet, 

till revidering. För att en policy ska fungera som ett redskap mot droger är det viktigt att den 

är i tiden. På samma gång måste den också visa sig fungera enligt ursprungstanken. Om den 

visar sig innehålla fel och brister är det nödvändigt att enligt delaktighetsprincipen kunna 

förändra och förbättra den. För skolans personal och eleverna blir detta åter ett tillfälle att föra 

ett produktivt samt demokratisk samtal över hur policyn kan förändras. Om en inte alltför lång 

framtid kommer vi i vår roll som lärare att vara med och skapa och revidera policys. Denna 

uppsats ger många konkreta tips inför ett policyskapande. Det är bra att veta vad man ska 

tänka på när man skriver en policy, det vill säga vad som krävs för att policyn ska fungera. Att 

skriva en policy är inte enkelt. Vår diskussion kring de jämförda dokumenten visar på detta. 

Dessutom är det viktigt att veta vilka direktiv som finns och vad skolans styrdokument säger. 

Vi har belyst detta i uppsatsen, men styrdokument och direktiv är föränderligt. Att ständigt 

vara uppdaterade kring dessa är således av största vikt.  

 

Inledningen till denna rapport belyser att droger är något som har funnits sedan lång tid 

tillbaka. Möjligheten att vifta med ett trollspö och därmed få diverse substanser att försvinna 

finns helt enkelt inte tillgänglig. Alternativet är att genom hårt och träget arbete förmå 

ungdomar att inte testa illegala droger och att skjuta upp alkoholdebuten. Skolan är en viktig 

arena för detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30



Referenser  
 
Tryckt litteratur och rapporter  
 
Andersson, C. (1993) The children of Maria: adolescent substance abusers, their families and  

schooling, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, ISSN 0347-1314; 46 
 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2005) Drogutvecklingen i Sverige 

2005, CAN, Stockholm, Rapport 91 
 
Goldberg, T. (2000) Narkotikan avmystifierad: ett psykosocialt perspektiv, Academic Publ. of  

Sweden, Solna, ISBN 91-630-8660-3 
 
Hellspong, L. (2001) Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, ISBN   91-44- 

01639-5  
 
Hellspong, L. & Ledin, P. (1997) Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys,   

Studentlitteratur, Lund,  ISBN 91-44-37301-5 
 
Lalander, P & Johansson, T. (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur,  

Lund, ISBN 91-44-02165-8  
 
Myndigheten för skolutveckling & Statens folkhälsoinstitut (2003) Insatser i skolan som 

 stärker hälsofrämjande skolutveckling och förebygger alkoholskador och  
narkotikamissbruk: Redovisning av ett regeringsuppdrag inom ramen för den  
nationella handlingsplanen mot narkotika, Dnr 51-2002:2643 

 
Persson, A & Svensson, K. (2005) Drogförebyggande arbete i skolan, Studentlitteratur, Lund,  

ISBN 91-44-03958-1  
 
Prismas uppslagsbok (1986) Prisma, Stockholm ISBN  91-518-2013-7  
 
Ramström, J. (1987) Tonåringar och droger, Tiden, Stockholm ISBN 91-550-3219-2 
 
Regeringen (2002) Nationell narkotikahandlingsplan, Stockholm, Proposition 2001/02:91 
 
Regeringen (2005) Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringen  

narkotikahandlingsplan, Stockholm, Regeringens skrivelse 2004/05:152  
 
Regeringen (2005) Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, Stockholm, 

Proposition 2005/06:30  
 
Regeringskansliet (2005) Handlingsplan för narkotikapolitiken 2006- 2010, Faktablad  

Socialdepartementet nr 21  
 
Svenning, C. (2003) Metodboken, Lorentz, Eslöv, ISBN 91-974891-0-7 
 
 
 

 31



Svensson, B., Svensson, J. & Tops, D (1998) Att komma för sent så tidigt som möjligt: om  
prevention, ungdomskultur och droger, Nordiska nämnden för alkohol- och  
drogforskning, Helsingfors, ISSN 0359-7024; 34 

 
Tops, D. (2001) A society with or without drugs?: continuity and change in drug policies in  

Sweden and the Netherlands, Socialhögskolan, Lund, ISSN 1650-3872; 5 
 

Elektroniska länkar 
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O376606&i_word=ungdom 2006.05.11 
 
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=578713&i_word=Narkotika 2006.04.28  
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O282388&i_word=policy 2006.05.08 
 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/43470 2006.04.25 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/777 2006.05.04 
 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=259 2006.05.04 
 
http://www.synonymer.se/?query=policy 2006.05.08 
 
 

PowerPoint-presentation  
Ljungberg, U (2005) En kunskapsbaserad alkohol och drogpolicy, PowerPoint-presentation,  

Folkhälsoenheten, Malmöstad 

 32

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O376606&i_word=ungdom
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=578713&i_word=Narkotika
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O282388&i_word=policy
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/43470
http://www.skolverket.se/sb/d/777
http://www.skolverket.se/skolfs?id=259
http://www.synonymer.se/?query=policy





























	abstrakt[1].doc
	exjobb4.doc
	 Inledning 
	 Syfte
	Frågeställningar
	Metod
	Begrepp och avgränsningar 
	Rapportens upplägg och litteraturgenomgång
	 Bakgrund 
	Drogförebyggande arbete 
	Ungdomstid
	Ungdomar och droger 
	Ungdomar och narkotikabrott 
	Slutsats av diagram


	 Regler och direktiv 
	Regeringen
	Handlingsplaner 
	Insatser för narkotikabekämpning
	Sammanfattning 

	Skolans styrdokument

	 Drogpolicy och handlingsplaner
	Vad är en policy/handlingsplan? 
	Hur bör en drogpolicy tas fram?
	Drogpolicyns innehåll
	Vinster med en policy


	 Resultat 
	Drogförebyggande arbete och elevvården
	Tillgänglighet
	Drogförebyggande åtgärder
	Samarbete med organisationer eller myndigheter
	Konsekvenser vid överträdelse
	Konkreta mål
	Revidering/uppdatering
	Sammanfattning och jämförelse 

	 Diskussion 
	Resultatdiskussion 
	Validitet
	Fortsatt forskning
	Pedagogisk tillämpning 

	 Referenser 

	scanned_.pdf

