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SAMMANFATTNING 

ANDT-coacher är ett projekt som genomförs av Västerås Stad i syfte att stärka olika 

professioner i arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) för att på sikt minska 

användningen av dessa preparat bland ungdomar. ANDT utgör ett problem för hela 

befolkningen och orsakar höga kostnader för samhället. Preventionsarbete på lokal nivå är 

det mest effektiva sättet att minska användningen av ANDT. 

En kvantitativ enkätstudie har genomförts för att undersöka hur Västerås Stads projekt har 

påverkat preventionsarbetet gällande ANDT, vilka strategier som behövs för att utveckla 

arbetet samt undersöka eventuella skillnader mellan yrken där arbetet sker direkt med ANDT 

frågor i jämförelse med de yrken som sker indirekt med ANDT-frågor. 

Studiens resultat visar att de flesta ANDT-coacher känner sig stärkta efter ANDT-coach 

utbildningen och anser att utbildningen på sikt kan bidra till att ungdomar väntar med att 

prova alkohol och tobak och avstår från narkotika och doping i större utsträckning. Det finns 

ett flertal ANDT-coacher som jobbar direkt med ungdomar och ANDT frågor som upplever 

utbildningen som givande till skillnad från de som jobbar indirekt med ANDT frågor. I 

resultatet framkom det också att för att kunna förbättra preventionsarbetet krävs en bättre 

samverkan, ökad empowerment, flera strategier och en hållbar utveckling i arbetet. 

Resultatet har diskuterats i relation till teorin empowerment. 

Nyckelord: ANDT, ANDT-coach, empowerment, prevention, tvärsnittsstudie 



 

ABSTRACT 

ANDT-coaches is a project that is performed by Västerås municipality. The purpose of the 

project is to give strength to various professions in the prevention work against alcohol, 

narcotics, doping and tobacco (ANDT) and in the future reduce the consumption of ANDT 

among young people. The use of ANDT is a problem both for the population and it causes 

huge cost in the society. Prevention work at a local level is the most effective method to 

reduce the consumption of ANDT. 

 

A quantitative method with surveys has been used to analyze how the ANDT-coaches project 

has effected on the preventions work regarding ANDT and which strategies that are 

important to develop the prevention work. The study also found out the differences between 

professions who work directly in comparison with professions who work indirectly with 

ANDT-issues. 

 

The result of this study shows that the most of all ANDT-coaches are more invigorated after 

the ANDT-coach education and feel that they can influence young people to wait to try 

alcohol and tobacco and refrain from trying drugs and doping. Of all ANDT-coaches, the 

profession who works with young people direct thinks that the education has been more 

rewarding in comparison to the profession who work indirectly with ANDT. To improve the 

prevention efforts require better collaboration, greater empowerment, several strategies and 

sustainable development in the work. The result has been discussed in relation to the theory 

empowerment.  

 

Keywords: ANDT, ANDT-coach, cross-sectonial study, empowerment, prevention. 
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1 INTRODUKTION 

Efter att hösten 2016 ha genomfört praktik på förebyggarcentrum hos en alkohol- och 

drogsamordnare i Västerås Stad ökade intresset i ämnet gällande alkohol, narkotika, doping 

och tobak (ANDT). Även en kurs i folkhälsoarbete mot ANDT har lett till ökat intresse under 

utbildningen. Författaren anser att ämnet även är intressant ur perspektivet att det även 

handlar om fyra preparat som människor skulle klara sig helt utan. Alkohol och tobak är i 

Sverige helt lagligt att använda sig av efter 18 års ålder, dock med en del restriktioner om 

försäljning. Att dessa preparat som ger stora konsekvenser är lagliga i Sverige är en 

intressant aspekt. Preparaten påverkar inte bara användarens egen hälsa utan hela 

samhället, vilket ökar författarens intresse ytterligare. 

Västerås Stad arbetar kontinuerligt med ANDT-frågor. ANDT-coach projektet bedrivs av en 

enhet i Västerås kommun som heter Förebyggarcentrum och är inne på det tredje och sista 

året. Projektet sker i samarbete med IRIS, en behandlande verksamhet och i samarbete med 

Polismyndigheten. ANDT-coach Projektet togs fram utifrån att det fanns en efterfrågan på 

mer kunskap i ANDT och hur ANDT-frågor ska bemötas gentemot ungdomar. Syftet med 

ANDT-coach projektet är att stärka olika professioner som jobbar direkt med ungdomar men 

även de som indirekt jobbar med frågor som rör ungdomar gällande ANDT. 

I denna studie ska det undersökas om ANDT-coach projektet påverkat preventionsarbetet 

med ANDT bland unga samt undersöka skillnader mellan de som jobbar indirekt och direkt 

med ANDT-frågor bland unga. Denna studie ska också undersöka hur olika professioner kan 

stärkas i arbetet mot ANDT.  
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2 BAKGRUND 

För att minska konsumtionen av ANDT i befolkningen är främst preventionsarbete på lokal 

nivå viktigt. En medvetenhet i frisk- respektive riskfaktorer är av vikt för att kunna påverka 

hälsan. I många fall handlar det om att förändra attityder, beteenden eller situationer 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, [CAN], 2014).  

Regeringen har utarbetat en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och 

tobakspolitiken för år 2016 till år 2020. I strategin finns mål, prioriteringar i insatser och 

inriktningar. Dokumentet innehåller riktlinjer för arbetet mot ANDT. Den innehåller allt från 

tillsyn, begränsa tillgången på preparaten, alkohol- och tobakstillsyn till att beröra arbetet på 

olika nivåer bland annat inom kommunen finns med. Samordnare för ANDT i kommunen 

och professioner som möter unga i sitt arbete är professioner som har viktiga roller i 

preventionsarbetet mot ANDT. Polis, skola, socialtjänst, förskola och föreningsliv är några av 

de verksamheter som är viktiga för arbetet och där samverkan är en viktig faktor (Prop. 

2015/16:86). De verksamheter som nämnts ovan är några exempel på verksamheter där 

ANDT-coacher arbetar (Jens Vennerström, Personlig kommunikation, 2016).  

Regeringen har även förenklat målen för ANDT genom att bryta ner dem i sex mindre 

målområden där ett målområde kan kopplas till det som ANDT-coach utbildningen främst 

jobbar med vilket är (Jens Vennerström, Personlig kommunikation, 2016) ”Antalet barn och 

unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med 

alkohol ska succesivt minska” (Prop. 2015/16:86, s. 36).  

2.1 Folkhälsa 
En definition av hälsa som Världshälsoorganisationen (WHO) utvecklade år 1948 innefattar 

att hälsa inte enbart är frånvaro från sjukdom och funktionshinder. Hälsa innefattar tre 

komponenter vilket innebär att ha fullständig välbefinnande gällande den fysiska, psykiska 

och sociala hälsan (WHO, 1948). En god hälsa i befolkningen påverkar samhället genom 

exempelvis produktion av varor och tjänster, ohälsa kan däremot ge motsatt effekt och leda 

till exempelvis kostnader för sjukfrånvaro. Eftersom hälsan har stor påverkan på samhället är 

det viktigt att individer, organisationer och samhällen prioriterar hälsan och dess 

bestämningsfaktorer (Hanson, 2004).  

Folkhälsa är ett bredare begrepp än hälsa. Folkhälsa innefattar hela befolkningens 

hälsotillstånd och inte enbart individens (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016). 

Målet med folkhälsoarbete är att förändra hälsotillståndet hos en större grupp individer 

(Frieden, 2015). En god folkhälsa innebär två viktiga aspekter, att hälsoskillnaderna i 

befolkningen ska vara låg men även att hälsan ska vara god (Socialstyrelsen, 2009). En god 

folkhälsa och en frisk befolkning ger en vinst för samhället och den enskilda individen 

(Frieden, 2015). ANDT är fyra preparat som påverkar folkhälsan på ett negativt sätt i hela 

världen då det bidrar till ohälsa samt direkta och indirekta kostnader i samhället (Wramner, 

Pellmer & Hellström, 2010). ANDT står för cirka 15 procent av den totala sjukdomsbördan i 

Sverige (Prop. 2010/11:47). ANDT-coach projektet är ett projekt som jobbar mot att förbättra 
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folkhälsan och jobbar i linje med ett av Sveriges elva nationella målområden, målområde elva 

som behandlar ANDT. 

2.2 Folkhälsoarbete och ANDT-arbete 
Att skapa planerade samhällsaktiviteter för att förlänga liv, förebygga sjukdomar och främja 

hälsa är en grund för folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete bedrivs av olika aktörer både i privat 

sektor, på lokal nivå och på statlig nivå (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

Dagens folkhälsoarbete kan delas in i tre dimensioner: behandlande av sjukdom, att 

förebygga ohälsa och främja hälsa. De två förstnämnda är mer inriktade på det patogena 

medan det sistnämnda, främja hälsa är ur ett salutogent perspektiv (Hanson, 2004). Att bota 

sjukdom handlar om att medicinera och hjälpa de individer som redan insjuknat (Hanson, 

2004), som i denna studie kan kopplas till de personer som redan är i ett beroende av ANDT. 

Förebyggande av ohälsa kan exempelvis innebära att höja alkoholskatten. Genom dessa 

faktorer kan hälsan bibehållas. Att Förebygga innebär att jobba för att minska de faktorer 

som orsakar ohälsa och det är därmed viktigt att veta vilka faktorer som orsakar sjukdomar. 

På individnivå kan det förebyggande arbetet fokusera på en specifik sjukdom medan på 

samhällsnivå kan det förebyggande arbetet inkludera ett bredare förhållningssätt exempelvis 

genom screening som görs på en viss målgrupp för att upptäcka sjukdom tidigt (Hanson, 

2004). Att främja hälsa är den sista dimensionen och innebär att hitta faktorer som behåller 

individer och gruppers hälsa alternativt förbättrar den ytterligare (Hanson, 2004). I den här 

undersökningen är fokus på förebyggande av ohälsa och främjande av hälsa exempelvis 

informera om riskerna med ANDT-konsumtion, som ANDT-coach utbildningen bland annat 

går ut på. Hälsofrämjande arbete innebär att kombinera olika metoder, fokusera på hela 

befolkningen och inte enbart de som är i riskzon, det syftar till ett konkret deltagande samt 

att insatserna utgår från hälsans bestämningsfaktorer, vilket är faktorer som påverkar hälsan 

(Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014).  

Rootman har tagit fram sju vägledande principer för lyckat hälsofrämjande arbete som består 

av maktgörande eller Empowerment som det benämns på engelska vilket innebär att öka 

befolkningens hjälp till självhjälp exempelvis mer makt i deras hälsa och de faktorer som 

påverkar den. Deltagande är den andra principen som innebär att deltagarna ska involveras i 

alla steg, från planering till utvärdering. Holistisk hälsosyn är ytterligare en princip som 

innebär en helhetssyn på hälsan. En holistisk hälsosyn innefattar fyra dimensioner av hälsa 

vilka är social, fysisk, andlig och mental hälsa. Alla fyra faktorer ska beaktas i 

hälsofrämjande arbete. Jämlikhet i hälsa ska vara ytterligare en princip att eftertrakta i 

utformning av insatser. Att involvera relevanta verksamheter för insatserna som kallas 

samverkan är ytterligare en av principerna som beskrivs. Hållbar utveckling som innebär att 

planera insatser som fungerar på långsikt och vidmakthålls även när stödinsatser avslutats är 

också viktigt i hälsofrämjande arbete. Den sista principen som beskrivs är flera strategier, 

vilket innebär att olika tillvägagångssätt ska tillämpas genom exempelvis policys, lagar och 

utbildning för ett lyckat hälsofrämjande arbete (WHO, 2001). 
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I en studie som genomfördes i fyra kommuner i Sverige framkom det att det hälsofrämjande 

arbetet tidigare inte varit en prioriterad fråga i kommunerna, det var inte förrän år 2002 det 

sker en förändring då mål och strategier för hälsofrämjande började diskuteras bland 

politikerna i kommunerna. Barn och unga har nästan alltid varit prioriterat i det lokala 

preventionsarbetet. För utveckling av lokalt folkhälsoarbete krävs ett intresse från lokala 

ledare och organisationer samt tydligt utformade mål. Att samverka och jobba över olika 

nivåer är också en viktig del för ett lyckat folkhälsoarbete (Jansson & Tillgren, 2010). Det 

styrks även i en annan artikel, att samverkan mellan olika sektorer är en viktig del för ett 

lyckat folkhälsoarbete. Samverkan bidrar till en ökad effektivitet och en ökad kvalitet i 

arbetet (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006). Enligt lagen är kommunerna skyldiga att jobba 

med vissa områden gällande hälsa vilket bland annat innefattar alkohol och tobak (Jansson & 

Tillgren, 2010). Folkhälsoarbete bedrivs på olika sätt i olika kommuner runt om i Sverige. 

Preventionsarbetet gällande ANDT är något som är prioriterat i de allra flesta kommuner och 

i större kommuner finns det oftast en tjänst tillsatt enbart för dessa frågor. Befattningen har 

olika benämningar exempelvis samordnare för alkohol- och narkotikaprevention (Holm 

Ivarsson, 2014). Förebyggarcentrum i Västerås Stad har två personer anställda för att arbeta 

med frågor gällande ANDT (Förebyggarcentrum, 2016a).  

2.3 Alkohol, narkotika, doping och tobak 
Alkohol och tobak är några av de främsta levnadsvanorna i höginkomstländer som påverkar 

dödligheten mest (Roos och Prättälä, 2012). Det har också konstaterats att social klass och 

rökning har en tydlig koppling till varandra (Borg & Kristensen, 2000), runt om i världen dör 

sex miljoner personer varje år till följd av tobakskonsumtion (WHO, 2008). 

Preventionsarbetet mot tobak är en viktig del för att minska för tidig dödlighet i världen. 

Lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra lungsjukdomar är de vanligaste 

sjukdomarna som blir till följd av rökning och år 2000 var det 4,83 miljoner som dog i förtid 

på grund av tobaksrökning runt om i världen. Alkohol är en av de främsta riskerna för fysisk 

skada, sjukdom och sociala problem (WHO, 2008). Alkoholkonsumtionen är överlag högre 

bland män än bland kvinnor runt om i världen och det finns en viss acceptans i många 

kulturer. Precis som med tobak är tidig alkoholdebut en riskfaktor för alkoholproblem i 

vuxen ålder men även en ingång till andra droger. Andra faktorer som unga 

alkoholkonsumenter visar på i större utsträckning än unga som inte dricker är användning av 

tobak, droger, riskfyllt sexuellt beteende och psykisk ohälsa (WHO, 2008). I en longitudinell 

studie som genomförts undersöktes det om ungdomar som växer upp med en restriktiv 

alkoholpolicy konsumerade mindre alkohol än ungdomar som växer upp i samhällen där det 

inte finns policys för alkohol. Resultatet visade på att ungdomar med en restriktiv 

alkoholpolicy dricker mindre alkohol än de som växer upp där alkohol är mer liberalt 

(Raninen, Härkönen & Landberg, 2016). 

I början av milleniet har insatser för att förbättra det förebyggande, behandlande och den 

rättsliga kontrollen av narkotika skärpts i Sverige (Blomqvist, Palm & Storbjörk, 2009). I 

nationella folkhälsoenkäten från år 2009 framgår det att åtta procent av kvinnorna och 16 

procent av männen i åldersgruppen 16-84 år någon gång prövat narkotika. Men det finns ett 
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stort mörkertal bland narkotikaanvändare (Wramner et al, 2010). Den vanligast 

förekommande drogen i Sverige är cannabis (Blomqvist et al, 2009). Enligt CAN (2016a) har 

individer som använder narkotika tio till tjugo gånger högre risk att dö i förtid än individer 

som inte använder narkotika. Antalet individer som använder narkotika bland unga har inte 

förändrats så mycket över tid dock framkom det att en ökning skedde gällande elever i 

årskurs två på gymnasiet mellan år 2004 till år 2010. Narkotika orsakar höga kostnader i 

samhället, både indirekta kostnader och direkta kostnader. År 2008 beräknades det att 

narkotikamissbruk kostade samhället 24 miljarder kronor i Sverige (CAN, 2016a). Doping är 

ett mindre vanligt preparat i Sverige men det förekommer i viss utsträckning trots att det är 

olagligt. I ålder 15 till 50 år har en procent av männen någon gång provat anabola steroider 

(CAN, 2016b). 

2.4 Förebyggarcentrum 
Förebyggarcentrum (FBC) är den enhet inom Västerås stad som fått i uppdrag att genomföra 

ANDT-coach projektet, med finansiering från folkhälsomyndigheten. Förebyggarcentrum 

(FBC) jobbar med Empowerment som utgångspunkt. FBC jobbar även utifrån regeringens 

nationella folkhälsomål varav arbetet med ANDT utgår från målområde elva 

(Förebyggarcentrum, 2016b).  

I regeringens proposition (Prop. 2002/03:35) fastställs de elva nationella folkhälsomål som 

regeringen tagit fram för att främja folkhälsan. Arbetet som sker med ANDT på FBC utgår i 

stort från regeringens elfte folkhälsomål. Enligt regeringens proposition är målet att minska 

skador som blir till följd av spelanvändning, minska konsumtionen av alkohol och tobak samt 

jobba mot ett samhälle fritt från narkotika och doping (Prop. 2002/03:35). Regeringen har 

även tagit fram en samlad strategi för ANDT där 12 långsiktiga mål för ANDT tagits fram. 

Målområde tre är enligt regeringens samlade strategi att minska antalet unga som börjar 

använda sig av preparaten. Det fjärde målet innebär att succesivt minska antalet ANDT 

konsumenter som utvecklar skadligt bruk av preparaten (Prop. 2002/03:35). Dessa två mål 

är främst de mål som projektet med ANDT-coacher riktar sig mot (Jens Vennerström, 

personlig kommunikation, 2016).  

Västerås Stad har under år 2016 utvecklat en policy och handlingsplan som styrdokument för 

kommunens arbete med ANDT med utgångspunkt från regeringens samlade strategi. 

Handlingsplanen berör mål samt riktlinjer för arbetet med ANDT i Västerås, som även 

innefattar övergripande mål om ANDT. Under varje målområde finns en mer konkret 

beskrivning av hur målet ska uppnås samt vilka verksamheter som har ansvar att genomföra 

det. I handlingsplanen står det att ANDT ska förebyggas och att minst 30 ANDT-coacher per 

år ska utbildas inom Västerås Stad. Ett annat delmål somt tas upp är att den liberala synen på 

narkotika ska motverkas (Västerås Stad, 2016).  Lagar och regler gällande narkotika är en 

avgörande faktor för hur hög konsumtionen är. I en studie visar resultatet att länder som 

tillåter marijuana som läkemedel även har högre frekvenser av beroende gällande marijuana 

(Cerda, Wall, Keyes, Galea, & Hasin, 2011). Vilket styrker Västerås stads uppsatta mål att 

motverka den liberala synen på narkotika. 
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2.5 ANDT-coacher 
Jens Wennerström som är projektledare för projektet ANDT-coacher beskriver att projektet 

utvecklades på grund av att flera professioner runt om i Västerås upplevde att det behövde en 

ökad kunskap gällande preparaten. Både en ökad kunskap, och en grund för att känna 

trygghet i hur professioner ska gå tillväga vid misstanke om att en ungdom använder sig av 

preparaten, efterfrågades i kommunen (personlig kommunikation, 2016).  

2.5.1 Projektet med ANDT-coacher 

ANDT-coacher är ett projekt som bedrivs av Västerås Stad i uppdrag av 

folkhälsomyndigheten (Jens Vennerström, personlig kommunikation, 2016). Att bedriva 

projekt kan innebära att flera olika verksamheter involveras för att jobba mot samma mål. 

Fördelen med det är att olika professioner kan bidra med sin unika kunskap i det område 

varje individ är expert på, vilket ger olika perspektiv för att lösa svåra frågeställningar. Att 

jobba i projekt är även en styrka då det till exempel inom en organisation kan bidra till ökat 

inflytande i personalen då projektledaren tar beslut om projektet (Stark, 2013). 

Enligt Jens Vennerström består projektet av en tvådagars utbildning. Innehållet i 

utbildningen innefattar statistik, handlingsförfarande vid misstanke av konsumtion, fakta 

utifrån forskning gällande risker i ANDT samt argument mot ANDT att kunna bemöta 

ungdomar med. År 2014 skedde ett pilottest av ANDT-coacher för att undersöka om projektet 

var genomförbart och om den upplevda kunskapen gällande ANDT hade ökat efter 

utbildningen. År 2015 startades projektet efter att pilotprojektet visat goda resultat. Projektet 

sker med finansiering från folkhälsomyndigheten då FBC i vanliga fall endast har i uppdrag 

att jobba preventivt med alkohol och narkotika (Personlig kommunikation, 2016). 

Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver att projektets syfte är att stärka olika professioners 

kunskap i ANDT så att de kan känna trygghet i arbetet med unga, det gäller såväl personer 

som tar beslut gällande unga och på ett indirekt sätt påverkar unga samt personer som möter 

unga och jobbar mer direkt med dessa frågor i respektive verksamhet. Syftet med projektet är 

att ge kunskap och verktyg till professionerna för att kunna bemöta frågor gällande ANDT 

och på sikt minska konsumtionen bland unga. Målet som utformats för projektet innebär att 

utveckla projektet, implementera insatser och utvärdera om metoden gett resultat. I 

delmålen framgår det att 140 personer ska utbildas innan projektets slut. Uppdelningen är 

80 personer inom offentlig sektor, 40 personer inom civilsamhället och 20 personer från 

nämnder, förvaltningar och stadsledning ska utbildas. Att utveckla en manual för att sprida 

metoden i andra kommuner är det sista delmålet för projektet (Jens Vennerström, personlig 

kommunikation, 2016).  

2.5.2 Uppdrag och nulägesbeskrivning av ANDT-coacher 

Att vara ANDT-coach innebär ett visst ansvar. Det innebär dels en två dagars utbildning som 

Västerås Stads alkohol- och narkotika samordnare, projektledare, Polis och IRIS håller i. Det 

innebär även att ha ansvar i att stötta kollegor i frågor gällande ANDT i respektive 

verksamhet och även att delta i uppföljningsdagar som sker en gång per termin där tanken är 
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att bygga på kunskaper och bilda nätverk med andra ANDT-coacher. ANDT-coacher har ett 

ansvar att förmedla vidare information och kunskap från utbildningen till kollegor i 

respektive verksamheter (Jens Vennerström, personlig kommunikation, 2016). 

I dagsläget finns 212 ANDT-coacher utbildade vilket innebär att de mål som sattes vid 

projektets start är uppfyllt. Vid varje utbildningstillfälle får varje deltagare fylla i ett mindre 

frågeformulär om uppskattad kunskapsnivå gällande ANDT och samma frågeformulär får 

fyllas i efter utbildningsdagarnas slut (Jens Vennerström, personlig kommunikation, 2016).  

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Empowerment är en teori och betyder egenmakt. Det påverkas av vilka förutsättningar och 

vilken tillgång till resurser individer har för att ha möjlighet att påverka hälsan. För att jobba 

med empowerment är det av stor vikt att upptäcka de faktorer som gör att maktlöshet 

förekommer (Hanson, 2004). Empowerment är en central del gällande planering av 

folkhälsoinsatser (WHO, 1986). Ett lyckat hälsofrämjande arbete har utgångspunkt i 

empowerment både när det gäller individnivå och samhällsnivå. Tre viktiga faktorer för 

empowerment hos individen är självtillit, lärande och kognitiv förståelse medan det på 

samhällsnivå innebär ett deltagande som sker i grupp för att ha effekt på de 

bestämningsfaktorer som påverkar samhället. Delaktighet ingår i begreppet empowerment 

och handlar om att individen själv eller i grupp är delaktig i hälsans påverkan. Genuint 

deltagande och symboliskt deltagande är två faktorer som ingår i begreppet deltagande. 

Symboliskt deltagande betyder att deltagarna får tillgång till information om hälsan och vilka 

resultat ett ändrat hälsobeteende kan leda till medan genuint deltagande är nästa steg då 

informationen används i en viss kontext (Tillgren et al, 2014). Empowerment är en viktig del 

i hälsofrämjande arbete då det krävs stöd och delaktighet från befolkningens sida i politikiska 

beslut som rör hälsan (Kostenius & Lindqvist, 2006). I några råd för att lyckas med 

implementering av hälsofrämjande insatser tas empowerment upp som en av faktorerna som 

bör eftersträvas för att lyckas med de hälsofrämjande insatserna (Naidoo & Wills, 2009). En 

fortsatt utmaning i folkhälsoarbete är att hälsoutbildning ska ske genom kommunikation och 

metoder som har som mål att uppnå en högre makt i hälsa bland individer (Nutbeam, 2008). 

Det finns en koppling med kombinerad kunskap i hälsa och empowerment och dess 

påverkan på hälsan (Camerini, Schultz & Nakamoto, 2012). 

2.7 Problemformulering 

Alkohol och tobak används idag bland befolkningen runt om i landet trots att hälsoriskerna 

är kända. Både tobak och alkohol är en vanlig början till framtida droganvändning. Varje år 

dör 6400 individer på grund av rökning i Sverige, minst 250 unga individer avlider varje år i 

Sverige på grund av alkohol där den vanligast förekommande orsaken är våld, självmord och 

drunkning. Varje år vårdas omkring 9600 personer på sjukhus till följd av 

narkotikaanvändning och antal beslag av dopingpreparat har mer än tredubblats i Sverige 

sedan millenniumskiftet. Narkotika och doping är olagligt att använda i Sverige men 
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förekommer ändå i hög grad. Regeringens elfte folkhälsomål innebär att skapa ett samhälle 

fritt från narkotika och doping samt minska konsumtionen av alkohol och tobak. Det har 

konstateras att preparaten används i för hög utsträckning och det finns en del kvar att jobba 

på innan målet kan uppnås. ANDT är alla preparat som tar stor skada på hälsan och kostar 

samhället mycket pengar och därför är det av vikt att jobba med. Denna uppsats avsikt är att 

få en övergripande bild av hur ANDT-coacherna upplever sitt uppdrag efter att det gått en tid 

efter avslutad utbildning. Målet är även att undersöka vad som saknas i olika yrkesroller för 

att kunna påverka ANDT konsumtionen bland unga och vad som ytterligare krävs för att 

varje profession ska stärkas ytterligare i preventionsarbetet med ANDT. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka om utbildningen med ANDT-coacher har påverkat preventionsarbetet 

med ANDT bland unga i Västerås samt att undersöka skillnader mellan de som jobbar direkt 

och indirekt med ANDT frågor gällande behov av mer kunskap. 

 

1. På vilket sätt har ANDT-coach utbildningen bidragit till någon skillnad i 

preventionsarbetet mot ANDT?  

2. Hur kan olika professioner stärkas inom sitt arbete mot ANDT? 

3. Skiljer sig förutsättningar för förebyggande arbete mot ANDT mellan arbeten som 

sker direkt och indirekt mot ungdomar efter att ha deltagit i ANDT-coach utbildningen? 

4. Finns det skillnader gällande behov av mer kunskap mellan arbeten som sker direkt 

och indirekt med ungdomar? 
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4 METOD 

4.1 Kvantitativ metod 
För att få en viss bakgrundsfakta av ämnet ANDT och preventionsarbete innan 

undersökningen påbörjades utarbetades en bakgrund utifrån relevanta böcker och artiklar. 

För att kunna beskriva projektet med ANDT-coacher har projektledare Jens Vennerström 

varit till hjälp för mer information. Dokument med exempelvis projektbeskrivning och 

nulägesbeskrivning som Jens Vennerström arbetat fram var också till underlag för 

information om projektet. 

Studien bygger på en kvantitativ metod. Det som kännetecknar kvantitativa studier är att 

resultatet beskrivs med hjälp av siffror medan kvalitativ ansats har ett större fokus på ord. I 

kvantitativ forskning är det en inriktning på förklarande och att kunna mäta saker och ting, i 

denna undersökning mäts utbildningens påverkan på respondenternas arbete mot ANDT. I 

denna typ av forskning kan frågor som hur ofta eller hur många ställas (Tidström & Nyberg, 

2013). Kvantitativa studier fokuserar på att besvara frågan varför medan kvalitativa studier 

fokuserar på att besvara hur. Denna studie bygger på en deduktiv ansats då det från början 

fanns en hypotes om ämnet (Bryman, 2011). Hypotesen har gjorts om till frågeställningar för 

uppsatsens syfte. En induktiv ansats är motsatsen till deduktiv ansats vilket betyder att 

forskaren inte har någon hypotes om vad studien ska leda till. Ofta leder en studie med 

induktiv ansats i slutändan till utvecklandet av en teori (Bryman, 2011).  

Studien är av tvärsnittsdesign vilket innebär att all insamling av data skedde vid ett och 

samma tillfälle genom enkäter (Ejlertsson, 2012). I denna studie skedde detta genom ett 

riktat utskick via mail. Insamlingen skedde under en samlad period inom loppet av några 

veckor vilket är typiskt för tvärsnittsdesign. Det fanns ingen möjlighet till uppföljning i 

undersökningen (Merrill, 2013). Avsikten med att använda en tvärsnittsdesign för denna 

undersökning var att få in en stor mängd kvantifierbar data vilket skulle ge förutsättning för 

att upptäcka mönster gällande olika samband. Det är också viktigt att insamlingen sker vid 

flera fall men vid en och samma tidpunkt (Bryman, 2011) vilket innebär att enkäterna 

skickades ut till samtliga ANDT-coacher oavsett när det deltagit och vilken verksamhet de 

jobbar inom. Genom att studera flera fall medförs en bredd och variation till resultatet, vilket 

är ett kännetecken i denna typ av studie (Bryman, 2011). Studien undersöker både befintliga 

kunskaper i hälsa och samband mellan grupper vilket också är en viktig del i tvärsnittsstudier 

(Merrill, 2013., Bryman, 2011).  
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4.2 Urval 
Populationen är samtliga ANDT-coacher som består av 212 personer varav 61 personer 

besvarade enkäten vilket resulterade i ett externt bortfall på 151 personer, externt bortfall är 

när deltagare väljer att inte besvara enkäten. I undersökningen gjordes ett målstyrt urval då 

syftet riktar sig till personer som gått ANDT-coach utbildningen. Enkäter skickades ut till 

samtliga utbildade ANDT-coacher för att säkerställa att etiska aspekter fullföljs och att 

resultaten skulle bli så sanningsenliga som möjligt och i bästa fall kunna generaliseras. Ett 

målstyrt urval genomfördes för att kunna besvara studiens syfte vilket ANDT-coacherna 

kunde besvara genom att delge erfarenheter från ANDT-coach utbildningen. Målstyrt urval 

är när urvalen sker strategiskt för att kunna uppnå syftet med studien (Bryman, 2011). 

ANDT-coacher finns bland vuxna som arbetar direkt eller indirekt med barn och unga, både 

kön och ålder varierar i den utvalda gruppen men den gemensamma nämnaren är att alla har 

gått utbildning till att bli ANDT-coacher. Att skicka ut enkäten till samtliga ANDT-coacher 

gjorde att alla fick möjligheten att delta och att inga individer valdes bort och på så vis 

undvek påverkan på resultatet. ANDT-coacher jobbar i verksamheter runt om i Västmanland 

men även några få i andra städer inom verksamheter som exempelvis skola, vägledning, 

trossamfund och kan vara allt från lärare och kuratorer till chefer och socionomer. 

4.3 Variabler 

I enkäten användes enbart kategoriska variabler, vilket innebar att variablerna indelades i 

kategorier, som är det vanligaste inom kvantitativ forskning (Ejlertsson, 2014). Majoriteten 

av variablerna i studien var dikotoma då det enbart fanns två svarsalternativ (Eliasson, 

2013).  

Utfallsvariabeln eller den så kallade beroende variabeln i studien är preventionsarbete. De 

oberoende variablerna i studien är kunskapsnivå, utbildning och professioner. 

Bakgrundsvariablerna som är med i undersökningen är kön, yrke och år som de deltog i 

utbildningen. De oberoende variablerna har påverkan på beroende variabeln (Bryman, 2011). 

I denna studie har kunskapsnivå, utbildning och profession påverkan på preventionsarbetet.  

 

Nedan beskrivs varje variabel kopplat till respektive frågeställning, enkätfråga och möjliga 

enkätsvar. 

• Beroende variabel - Preventionsarbete (ANDT) 

Frågeställning 2 – hur kan olika professioner stärkas inom sitt arbete mot ANDT? 

Enkätfråga 6 - Ange vad du i din yrkesroll anser krävs för att hindra ungdomar att 

prova de olika preparaten alkohol, narkotika, doping och tobak? – beskriv kortfattat 

Svarsalternativ - Öppen fråga 

• Oberoende variabel - Utbildning 

Frågeställning 1 – på vilket sätt har ANDT-coach utbildningen bidragit till någon 

skillnad i preventionsarbetet mot ANDT? 

Enkätfråga 4 - ange om ANDT-coach utbildningen har gett dig förutsättningar att 



12 

påverka arbetet mot ANDT bland unga. 

Svarsalternativ - Ja, i stort sett alltid/ Ja, oftast/ Nej, oftast inte/ Nej i stort sett 

aldrig 

Enkätfråga 5 - Ange om du känner dig tryggare att kunna möta ungdomars frågor 

efter ANDT-coach utbildningen gällande…  

Svarsalternativ -  Alkohol (ja eller nej)/ Narkotika (ja eller nej)/ Doping (ja eller 

nej)/ Tobak (ja eller nej) 

Enkätfråga 7 - Anser du att dina kunskaper från ANDT-coach utbildningen kommer 

att bidra till att ungdomar inte använder preparat som narkotika och doping? 

Svarsalternativ – Ja/ nej 

Enkätfråga 8 - Anser du att dina kunskaper från ANDTcoach utbildningen kommer 

bidra till att ungdomar väntar med att prova alkohol och tobak? 

Svarsalternativ – Ja/ nej 

• Oberoende variabel – professioner 

Frågeställning 2 – Hur kan olika professioner stärkas inom sitt arbete mot ANDT? 

Frågeställning 3 – Skiljer sig förutsättningarna för förebyggande arbete mot ANDT 

mellan arbeten som sker direkt och indirekt mot ungdomar?  

Frågeställning 4 – Finns det skillnader gällande behov av mer kunskap mellan 

arbeten som sker direkt och indirekt med ungdomar? 

Enkätfråga 2 – Jag jobbar på/inom… (ange din främsta arbetssysselsättning) 

Svarsalternativ - Gymnasieskola/ Trossamfund/ Föreningsliv/ Socialtjänst/ 

HVBhem/ Fritidsgård/ Grundskola/ LSS-boende/ Arbetsmarknad/ Integration/ 

Vägledning/ Annat 

• Oberoende variabel – kunskap 

Frågeställning 2 - Hur kan olika professioner stärkas inom sitt arbete mot ANDT? 

Enkätfråga 9 - Ange om du vet vart du ska vända dig om du behöver mer 

information eller har frågor gällande ANDT? 

Svarsalternativ – Ja/ nej 

Enkätfråga 10 - Ange om du behöver mer kunskap i något av följande ämnen för att 

känna dig trygg i din yrkesroll gällande 

Svarsalternativ - Alkohol (ja eller nej)/ Narkotika (ja eller nej)/ Tobak (ja eller 

nej)/ Doping (ja eller nej) 

4.4 Genomförande  

4.4.1 Utformning av enkät 

Enkäter utformades helt från grunden av författaren då det var svårt att hitta befintliga 

frågor gällande ämnet eftersom ämnet utgick från ett lokalt projekt (Bilaga A). Frågorna 

utformades med undersökningens syfte och frågeställningar som grund. För att utforma 

enkäten på ett korrekt sätt följdes några av Ejlertssons (2014) beskrivna regler vilket innebär 
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att ha ett tydligt och begripligt språk för den tänka målgruppen både gällande information, 

frågor och svarsalternativ. Enkätfrågorna utformades på ett neutralt sätt med tydliga 

svarsalternativ för att undvika misstolkning. Frågorna kontrollerades flera gånger av 

författaren och utomstående individer för att identifiera om flera frågor ställs i en och samma 

fråga. Stor vikt lades på att utforma frågor och svarsalternativ så att det på ett tydligt sätt 

hängde ihop med varandra (Ejlertsson, 2014). Hade det mot förmodan uppstått frågor 

gällande enkäten fanns kontaktuppgifter till författaren skrivet i missivbrevet (Bilaga A). För 

att spara plats i enkäten och underlätta för deltagarna användes matrisfrågor till viss del.  

I missivbrevet fanns information om hur lång tid enkäten beräknades ta att fylla i samt att 

endast ett svarsalternativ för respektive fråga fick fyllas i. Enkäten bestod av sammanlagt tio 

frågor där de första tre frågorna bestod av allmän fakta så som kön, arbetsplats och vilket år 

respondenten deltog i ANDT-coach utbildningen. Dessa var med för att ge en allmän 

bakgrundsbild om vilka personer som deltog och för att i analysen kunna undersöka 

skillnader mellan grupperna. Alla frågor utom en hade svar där kryss sattes vid rätt 

svarsalternativ. Fråga sex bestod av en öppen fråga där deltagaren själv fick formulera sitt 

svar, det är en fördel att ha med en eller flera öppna frågor för det ger en ökad motivation 

bland respondenterna att svara på enkäten (Ejlertsson, 2014). Den öppna frågan i enkäten 

var med för att ge deltagarna en chans till att med egna ord beskriva sina erfarenheter utan 

förutbestämda svar. Enkäten utformades i ett digitalt dokument och med streck vid varje 

svarsalternativ där varje respondent skulle sätta ett kryss vid det svarsalternativ som passade 

bäst in på respondentens uppfattning. 

4.4.2 Utskick enkäter 

Innan enkäterna skickades ut skickades frågorna till både projektledare för ANDT-coacher 

och till handledaren för uppsatsen. Efter små justeringar av frågorna skickades enkäten ut för 

ett pilottest för att en sista gång stämma av om frågorna gick att förstå och så att inget kunde 

misstolkas. Pilotundersökningen genomfördes av fem studenter från kursen. Då frågorna 

redan var godkända och bearbetade var främst pilotundersökningen till för att säkerställa att 

tekniken fungerade, att dokumentet gick att öppna och att svaren hamnade under rätt 

svarsalternativ även när de öppnades i en annan dator. En pilotundersökning är ett sätt att 

säkerställa att enkäter fungerar och förstås på rätt sätt. En lagom pilotundersökning sker 

med två till tio personer. Helst bör deltagarna vara samma målgrupp som de som sedan ska 

delta i undersökningen (Tidström & Nyberg, 2013). I detta arbete var det svårt att hitta 

deltagare till pilotundersökningen eftersom den skulle gå ut till alla som gått ANDT-coach 

utbildningen. När enkäterna från pilotundersökningen hade besvarats upptäcktes vissa fel 

gällande tekniken som justerades innan det skickades ut till den riktiga målgruppen. 

Enkäten skickades ut via mail där ett dokument bifogades med enkäten så att varje deltagare 

fick sätta ett kryss vid det svarsalternativ som passade bäst in, spara dokumentet och bifoga i 

ett mail tillbaka. När enkäterna skickades ut låg missivbrevet som gav information om 

enkäten högst upp i dokumentet. Informationen bestod bland annat av kontaktuppgifter till 

författaren vid eventuella frågor, information om enkäten, etiska aspekter som exempelvis att 

respondenterna ska få ta tillgång till undersökningens resultat när det är klart. Att låta 
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respondenterna få ta del av resultatet är ett tillvägagångssätt för att fler personer ska bli 

motiverade att delta (Ejlertsson, 2014). Enkäter skickades sedan ut till 212 personer inom 

olika verksamheter som gått ANDT-coach utbildningen. Gemensamt med dessa personer är 

att det gått en utbildning i ANDT som förebyggarcentrum i Västerås Stad har genomfört. De 

som har gått utbildningen blir ANDT-coacher och blir inbjudna till en återträff med 

inspiration varje termin. Mailadresser till ANDT-coacherna fick författaren tillgång till från 

projektledare på FBC. 

Enkäterna skickades ut via mail då ANDT-coacherna enbart är samlade en gång per termin 

och den här terminen sker sammanträdet längre fram i terminen. I mailet som skickades ut 

delgavs även noggrann beskriven information om hur respondenterna skulle gå tillväga för 

att besvara och skicka tillbaka enkäten. Tre alternativ gavs för att respondenterna själva 

skulle ha möjlighet att välja det sätt som ansågs enklast. Första alternativet var att spara ner 

dokumentet med enkätfrågorna, besvara frågorna och bifoga tillbaka till författarens 

mailadress. Andra alternativet var att skriva ut enkäten, besvara den för hand för att sedan 

scanna in den och maila tillbaka och det sista alternativet var att besvara enkäten och skicka 

tillbaka via post. Det sistnämnda alternativet var ett sätt för deltagarna att vara helt 

anonyma.  

Enkäten skickades först ut till samtliga respondenter. Veckan efter skickades en första 

påminnelse ut och veckan därpå skickades den tredje och sista påminnelsen ut där det även 

betonades att det var viktigt att besvara enkäten då för få svar inkommit för att kunna 

fullfölja studien. De respondenter som besvarat enkäten blev succesivt bortplockade från 

utskickslistan. Eftersom två påminnelser anses vara det optimala för att motivera till 

deltagande så skickades inga ytterligare påminnelser ut. Dessutom är det oetiskt att genom 

ett flertal påminnelser försöka övertala deltagarna att fylla i enkäten (Ejlertsson, 2014). 

4.5 Bearbetning och analys 

4.5.1 Bearbetning av material 

När de besvarade enkäterna kom in sparades varje enkät i en mapp på datorn där enkäterna 

tillgavs ett nummer för att ha kontroll på varje enkät och hålla varje person anonym. Att 

numrera enkäterna gör att konfidentialiteten upprätthålls och för att i framtiden kunna göra 

kontroller på någon av enkäterna om behov finns för att kunna besvara studiens syfte 

(Ejlertsson, 2014). Enkäterna kom in via mail (57 enkäter) och fyra kom in via post. 

Kontinuerligt skrevs enkäterna ut för en enklare hantering av dem. Varje svarsalternativ 

kodades för att förbereda inmatningen i IBM Statistical Package for the Social Sciences 

version 22 (SPSS). Frågeställning sex ”ange vad du i din yrkesroll anser krävs för att hindra 

ungdomar att prova de olika preparaten alkohol, narkotika, doping och tobak? – beskriv 

kortfattat” som var en öppen fråga kodades annorlunda. En analys fick göras för varje enkät 

där de sju vägledande principerna för folkhälsoarbete var till utgångspunkt. De vägledande 

principerna kodades på följande sätt 1. Empowerment, 2. Deltagande, 3. Holistisk hälsosyn, 

4. Jämlikhet i hälsa, 5. Samverkan, 6. Hållbar utveckling, 7. Flera strategier, 8. 
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Empowerment m.m. och 9. Övrigt. Varje svarsalternativ fick tolkas och kodas utifrån 

respektive beskrivning (Bilaga, C). I de fall respondenterna hade skrivit flera saker sågs ett 

samband att det oftast fanns empowerment och någonting mer med och därmed skapades en 

kategori med ”empowerment m.m.” I kategorin ”övrigt” fick övriga svar sättas in där 

respondenten svarat fler saker men där empowerment inte fanns med som exempelvis 

samverkan och deltagande. Ett exempel på hur kodningen kunde gå till i denna studie var 

när en respondent skrivit följande ”Regelbundna träffar och fortbildning med ANDT-

utbildarna och andra coacher. Tid att förbereda och informera kollegor och deltagare om 

ovanstående.” Detta svarsalternativ kodades som hållbar utveckling då en önskan om 

hållbara strategier för att implementera kunskapen från ANDT-coach utbildningen beskrevs. 

Ett annat exempel är när en respondent svarade ”Tillräcklig bakgrundskunskap för att 

bemöta ungdomar i dialog gällande ANDT frågor”, detta svar kodades som empowerment 

då en ökad kunskap efterfrågades. Alla svar har utgått ifrån bilaga C som kort beskriver varje 

princip med koppling till denna studie utifrån källor. 

För att underlätta analysen dikotomiserades fråga två ”jag jobbar på/inom…” och fyra ”ange 

om ANDT-coach utbildningen har gett dig förutsättningar att påverka arbetet mot ANDT 

bland unga” för att få färre svarsalternativ och på så vis underlätta analysen. Fråga två 

gällande vad deltagarna jobbar inom fanns tolv alternativ varav en av dessa var övrigt. Efter 

dikotomiseringen grupperades gymnasieskola, trossamfund, föreningsliv, HVBhem, 

fritidsgård, grundskola och LSS-boende in i en gemensam kategori, som blev att kallas direkt 

kontakt, då det har olika yrken där de möter ungdomar direkt och jobbar med att förebygga 

ANDT-anvädningen direkt mot ungdomarna. I andra kategorin, indirekt kontakt, 

kategoriserades socialtjänst, arbetsmarknad, integration, vägledning och annat in då dessa 

professioner jobbar med frågor som gäller ungdomar och ANDT-användningen men på ett 

mer indirekt sätt. Dikotomiseringen gjorde alltså att 12 svarsalternativ kategoriserades in i 

två kategorier för att underlätta och ge förutsättningar till en djupare analys. I enkätfråga fyra 

där respondenterna tillfrågades om utbildningen gett förutsättningar till att påverka arbetet 

mot ANDT bland unga dikotomiserades svarsalternativen till ”ja, i stort sett alltid” och ”ja, 

oftast” till en och samma kategori som valdes att nämnas som ”ja”. Svarsalternativ ”nej, oftast 

inte” och ”nej, i stort sett aldrig” dikotomiserades in i samma kategori som kallas ”nej”. 

4.5.2 Bortfall 

För att minska risken för bortfall utformades enkätfrågorna enligt några av Ejlertsson (2014) 

beskrivna regler för enkätutformning, vilka beskrivs under rubrik ”utformning av enkät”. Att 

enkäterna skickades ut via mail resulterade i ett större bortfall. Om tillfrågade individer inte 

valde att delta i enkäten räknades dessa till externa bortfall, medan enstaka obesvarade 

frågor i enkäten kallas för interna bortfall. För att öka antalet deltagare och ifyllda frågor var 

det viktigt att enkäten var väl genomarbetad och enkel att förstå för respondenterna 

(Ejlertsson, 2014). Denna studie resulterade i 151 externa bortfall. Det största interna 

bortfallet i enkäten var på fråga sex i enkäten medan de på fråga ett till fyra, fem b och nio 

inte fanns några interna bortfall alls. I tabell ett har en övergripande sammanställning gjorts 

av interna bortfall i enkätundersökningen. 
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Tabell 1 – interna bortfall i respektive enkätfrågor beskrivet i både procent och antal 

Enkätfråga	   %	   n	  

5a.	  Trygghet	  i	  att	  möta	  ungdomars	  frågor	  gällande	  
Alkohol,	  efter	  utbildningen	  

1,6	  %	   1	  

5c.	  Trygghet	  i	  att	  möta	  ungdomars	  frågor	  gällande	  doping,	  
efter	  utbildningen	  

3,3	  %	   2	  

5d.	  Trygghet	  i	  att	  möta	  ungdomars	  frågor	  gällande	  tobak,	  
efter	  utbildningen	  

4,9	  %	   3	  

6.	  Vad	  som	  krävs	  i	  yrkesrollen	  för	  att	  hindra	  ungdomar	  att	  
använda	  ANDT	  

26,2	  %	   16	  

7.	  Om	  kunskaper	  från	  utbildningen	  kommer	  bidra	  till	  att	  
ungdomar	  inte	  använder	  narkotika	  och	  doping	  

11,5	  %	   7	  

8.	  Om	  kunskaper	  från	  utbildningen	  kommer	  bidra	  till	  att	  
ungdomar	  väntar	  med	  att	  prova	  alkohol	  och	  tobak	  

8,2	  %	   5	  

10a.	  Behövs	  mer	  kunskap	  i	  din	  yrkesroll	  gällande	  alkohol?	   13,1	  %	   8	  

10b.	  Behövs	  mer	  kunskap	  i	  din	  yrkesroll	  gällande	  
narkotika?	  

1,6	  %	   1	  

10c.	  Behövs	  mer	  kunskap	  i	  din	  yrkesroll	  gällande	  tobak?	   13,1	  %	   8	  

10d.	  Behövs	  mer	  kunskap	  i	  din	  yrkesroll	  gällande	  doping?	   1,6	  %	   1	  

Total:	  	   	   52	  

4.5.3 Analys 

För att genomföra analysen användes dataprogrammet SPSS som verktyg. För att få en 

övergripande bild av resultatet gjordes en deskriptiv analys för att i siffror visa hur utfallet 

blev. Deskriptiv statistik användes även för att beskriva hur frågorna i respektive enkät 

besvarats för att belysa problemområdet (Patel & Davidson, 2011). Genom att välja alla 

variabler i SPSS och ta fram frekvenstabeller gavs en övergripande bild av hela resultatet. 

Frågeställning ett och två besvarades genom en deskriptiv analys för att undersöka 

omfattning och förekomst av ANDT-coach utbildningen. Frågeställning ett som innebar att ta 

reda på om utbildningen bidragit till någon skillnad i det förebyggande arbetet mot ANDT 
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besvarades genom svarsfrekvens på enkätfråga fyra, fem, sju och åtta. För att ta reda på hur 

olika professioner kan stärkas inom sitt arbete mot ANDT användes svar från enkätfråga sex, 

nio och tio. Alla frågor i enkäten förutom en användes för analysen då det ansågs relevanta. 

Den fråga som inte användes för analysen var frågan om kön då den inte var relevant för att 

besvara studiens syfte. En djupare analys genomfördes för att undersöka om det finns en 

skillnad mellan de respondenter som jobbar direkt med ungdomar och ANDT-frågor i 

jämförelse med de som jobbar indirekt med ANDT-frågor och om de upplever att ANDT-

coach utbildningen gett förutsättningar att påverka arbetet mot ANDT bland unga. För att 

besvara frågan användes ett chi2-test som analysmetod. Ett chi2-test användes även för att 

kunna besvara frågeställning fyra, ” finns det skillnader gällande behov av mer kunskap 

mellan arbeten som sker direkt och indirekt med ungdomar?”. Ett chi2-test var en lämplig 

metod för att kunna besvara de två frågeställningarna som innebar att undersöka skillnader 

mellan grupper och där svaren inkommit från minst 30 personer (Ejlertsson, 2012). I den här 

studien är signifikansnivån 0,05 vilket betyder att 95 procent och högre anses vara trovärdigt 

de vill säga det som inte uppstått av slumpen. Så resulterar ett chi2-test i ett p-värde under 

0,05 så finns det en signifikant skillnad.  

4.6 Kvalitetskriterier 
För att en studie ska ses som trovärdig finns det kvalitetskriterier att ta hänsyn till. Bland 

annat ska måtten ha mätt det som avses mätas för att studien ska ha en god validitet. 

Dessutom bör reliabiliteten vara hög det vill säga studien ska vara utförd enligt 

forskningsprocessen och beskriven på ett sätt så den blir replikerbar, alltså att 

undersökningen ska vara så noggrant genomförd och beskriven att annan forskare ska kunna 

göra om samma studie och få liknande resultat. För att studiens resultat ska kunna överföras 

som gällande till andra populationer liknande den som undersöks krävs ett tillräckligt stort 

urval och att gruppen som studerats är liknande den population som resultaten önskas 

generaliserats till (Bryman, 2011., Ejlertsson, 2014). 

I denna undersökning har ANDT-coach utbildningens påverkan på arbetet mot ANDT mätts 

genom att enkätfrågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Varje fråga i 

enkäten hade betydelse för att uppnå studiens syfte. Flera av enkätfrågorna kompletterade 

varandra för att säkerställa validiteten i studien (Ejlertsson, 2014). Enkäterna skickades ut 

till samtliga 212 ANDT-coacher för att öka möjligheten för att kunna generalisera resultatet 

till resten av populationen. Studien har följt riktlinjerna för forskningsprocessen för en ökad 

reliabilitet. Alla steg i undersökningens process har förklarats så utförligt och tydligt som 

möjligt i rapporten för att öka möjligheten att resultatet ska gå att replikera. 

4.7 Etiska aspekter 
Etik har blivit alltmer viktig inom forskning på senare år. År 1947 formulerades de första 

etiska aspekter där bland annat samtyckeskravet fanns med. Under senare år skedde en 

utveckling gällande etik (Ejlertsson, 2012). World medical association (WMA) (1964) har 
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tagit fram Helsingforsdeklarationen som är en utveckling av etiska ställningstaganden som 

bör ligga till grund för forskning. Helsingforsdeklarationen infördes år 1964 men har 

uppdaterats efter det (WMA, 1964). I Sverige infördes en lag år 2004 som innebär att 

forskning som innefattar människors aktiva deltagande bör prövas etiskt om det föreligger 

risk för skada (Ejlertsson, 2012).  

I den här undersökningen har fyra etiska aspekter genomgående följts. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra krav som ingår i det 

grundläggande individskyddskravet. I samband med att enkäter skickas ut ska viss 

information finnas med till deltagarna. Informationen ska innehålla studiens syfte och 

genomförandet men även information om att deltagarna när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan. Dessa aspekter ingår i informationskravet. Det är även viktigt att deltagare 

samtycker till deltagande, finns det deltagare som är under 15 år krävs godkännande för 

deltagande av vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med att enkäten 

skickades ut angavs det att det var frivilligt att delta och inlämnad enkät räknas som att 

deltagaren samtycker till att delta i denna studie. När det gäller enkäter anses det att 

samtycke ska ske i samband med att deltagaren besvarar enkäten och returnerar den. Det är 

även här viktigt att deltagaren själv bestämmer om och när den vill avsluta sin medverkan, 

vilket kan ske när som helst. Den tredje principen, konfidentialtietskravet, innebär att 

insamlad data ska förvaras och användas med konfidentialitet. Det sista kravet innebär att 

insamlad data endast ska användas till undersökningens ändamål och inte får lånas ut för 

andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2011).  

Genom undersökningens alla delar har dessa fyra aspekter legat till grund för att skydda 

deltagarnas identiteter. När enkäterna skickades ut ingick ett missivbrev i samma dokument 

som enkäten. I missivbrevet beskrevs undersökningens syfte och att deltagandet är frivillig 

men en ifylld och tillbakaskickad enkät räknades som att samtycke har givits för att uppfylla 

informationskravet och samtyckeskravet, vilket även förklarades i missivbrevet. 

Konfidentialitetskravet har efterföljts genom att enkäterna har förvarats i en låst dator som 

enbart författaren haft tillgång till med undantag av handledaren som har rätt att ta del av 

enkäterna, vilket också framgick i missivbrevet. Det fanns även möjlighet att vara helt 

anonym genom att returnera enkäten via post. De mail som kom in med enkäter raderades 

efter att enkäten laddats ner på datorn och fått en kod. Varje enkät tillgavs en kod med siffror 

istället för namn för att hålla respondenterna anonyma. Den sista principen, nyttjandekravet, 

har inte uppfyllts ännu men när undersökningen är avslutad och rapporten färdigskriven 

kommer alla enkäter att makuleras så det inte går att använda till andra ändamål. Det har 

förklarats i missivbrevet att insamlingen av data som sker via enkäterna enbart kommer 

användas för denna studie. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna, i samma ordningsföljd som det beskrivits 

tidigare. Sammanlagt var det 212 enkäter som skickades ut varav 61 svar kom in. Majoriteten 

av deltagarna var kvinnor (46) och endast 15 deltagare var män. Ett externt bortfall på 151 

enkäter och internt bortfall på 52 frågor.  

5.1 Utbildningens påverkan på det förebyggande arbetet mot ANDT 
ANDT-coacherna ansåg att deras kunskap från utbildningen kommer att bidra till att fler 

ungdomar avstår från att prova preparat som narkotika och doping. Av totalt 54 svar var det 

var 68,5 procent (n=37) av deltagarna som angav att de ansåg att utbildningen har en 

bidragande faktor medan 31,5 procent (n=17) inte höll med. Om respondenterna ansåg att de 

tror att utbildningen bidragit till att ungdomar kommer vänta med att prova på alkohol och 

tobak och därmed ökar debutålder så svarade 67,9 procent (n=38) att det trodde det, medan 

32,1 procent (n=18) inte trodde de, av totalt 56 svar.  

Majoriteten av deltagarna anser att utbildningen gett förutsättningar för att påverka arbetet 

mot ANDT bland unga. Det är flera som jobbar med direkt kontakt som håller med än de 

deltagare som jobbar indirekt med frågorna. 

 
Figur 1 – utbildningens påverkan på förutsättningar att påverka ANDT-konsumtionen. Figuren visar 

svarsfrekvens i antal samt skillnader mellan de personer som jobbar direkt och indirekt med frågor 

gällande ANDT bland unga. Staplarna visas i antal (n=61).
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Figur två visar att narkotika är det preparat som ANDT-coacher känner sig mest trygga med 

att diskutera med ungdomar efter utbildningen medan doping är de som uppges finnas minst 

trygghet i att bemöta frågor om. 

 
Figur 2 – trygghet i att bemöta frågor gällande preparaten. Alkohol (n=60), narkotika (n=61), doping 

(n=59), tobak (n=78). 

5.2 Vad krävs för att stärka olika professioner i arbetet mot ANDT 
Nästintill alla deltagare visste vart de kunde vända sig för att få mer kunskap eller 

information gällande ANDT. Av 61 svar var det 58 respondenter som angav att det vet vart de 

ska vända sig om de behöver mer information eller har frågor gällande ANDT medan tre 

personer angav att de inte visste det. Narkotika och doping är de preparat deltagarna känner 

att de behöver mer kunskap i, där ungefär dubbelt så många besvarade att de behöver mer 

kunskap i än alkohol och tobak (Tabell 2). 
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Tabell 2 – Redogör för om deltagarna ansåg sig behöva mer kunskap inom respektive ämne, tabellen 

visas i antal och procent. 

 Ja Nej Total 

Alkohol 16 (30,2%) 37 (69,8%) 53 

Narkotika 41 (68,3%) 19 (31,7%) 60 

Tobak 18 (34,0%) 35(66,0%) 53 

Doping 42 (70,0%) 18 (30,0%) 60 

 

Vad olika professioner behöver i sin yrkesroll för att hindra ungdomar att prova de olika 

preparaten varierade svaren beroende på de som jobbar med direkt kontakt med ungdomar 

som exempelvis lärare i jämförelse med de som jobbar indirekt med dessa frågor som 

exempelvis socialtjänst. Bland de som jobbar i direkt kontakt med ungdomar och möter 

frågor gällande ANDT uppgav majoriteten att empowerment och hållbar utveckling var 

något som behöver förbättras för att kunna påverka. Gällande empowerment var det många 

som efterfrågade en fördjupad kunskap om de olika preparaten. Bland de som jobbar indirekt 

med frågor gällande ANDT var flera strategier som exempelvis policys det som var det mest 

efterfrågade. Samverkan och deltagande var det som också många uppgav att det behövde 

mer av. I figur tre visas varje svar och i jämförelse mellan yrken som sker direkt i jämförelse 

med yrken som sker indirekt.  

Figur 3 – vilka strategier som krävs för att förbättra preventionsarbetet samt skillnader mellan de som 

jobbar direkt och de som jobbar indirekt med ungdomar och ANDT-frågor.  
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5.3 Skillnader i förutsättningar att påverka ANDT användningen bland 
unga mellan olika yrken 

Det finns inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan direkt kontakt och indirekt 

kontakt gällande om deltagarna anser att utbildningen gett förutsättningar i att påverka 

ANDT användningen bland unga (x2=1,700a) (p=0.192).  

5.4 Skillnader i behov av kunskap mellan yrken 
I resultatet framgår det att de som jobbar i direkt kontakt med ungdomar anger narkotika 

och doping som de preparat de behöver mer kunskap i för att känna trygghet i sina respektive 

yrkesroller medan lika många svarade ja som nej gällande tobak. När det gäller alkohol ansåg 

båda grupperna att det inte behöver mer kunskap i ämnet. I resultaten från de som jobbar 

indirekt med frågor gällande ANDT är utfallet lite annorlunda. De allra flesta anser här, 

precis som de som jobbar med direkt kontakt, att det krävs mer kunskap gällande narkotika 

och doping, däremot var det väldigt få som svara att det behöver mer kunskap gällande 

alkohol och tobak vilket skiljer sig från de som har direkt kontakt där siffrorna var högre. 

Figur 4 – vilka yrkesgrupper som behöver mer kunskap i olika preparat, visas i antal. 

Det finns en signifikant skillnad mellan de som jobbar direkt- och indirekt med ungdomar 

gällande mer behov av kunskap gällande alkohol (x2=7,428a) (p=0.006) och tobak 

(x2=6,808a) (p=0,009). Däremot fanns ingen statistisk signifikant skillnad i yrkesgrupperna 

gällande mer behov av kunskap gällande narkotika (x2=0,652a) (p=0,419) och doping 

(x2=0,338a) (p=0,533). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Ordningsföljden i metoddiskussionen kommer att vara densamma som i metod-delen.  

Bakgrundsbeskrivningen av ANDT-coacher har refererats till projektledare Jens 

Vennerström som personlig kommunikation. Den information som återges har samlats in 

under författarens fem veckor på FBC i samband med den verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) som pågick under hösten 2016. En del av informationen kom även från 

projektbeskrivningen för projektet men där Jens Vennerström har utformat de dokumenten. 

Eftersom informationen samlats in under en lång period och det är svårt att urskilja varifrån 

och exakt datum informationen kommer ifrån har enbart Jens Vennerström, personlig 

kommunikation 2016 varit referens vilket anses vara en svaghet i bakgrundsinformationen. 

Det anses dock vara en styrka att informationen är trovärdig då den personliga 

kommunikationen kommer från projektledaren som leder projektet med ANDT-coacher och 

därmed är kunnig i ämnet. För att styrka vissa delar i bakgrunden har vetenskapliga artiklar 

och annan relevant litteratur varit till grund som exempelvis studentlitteratur. 

6.1.1 Metodval 

En kvantitativ design valdes för att studiens syfte var att få en övergripande bild av hur 

ANDT-coach utbildningen påverkat preventionsarbetet gällande ANDT och därmed blir 

kvantiteten viktigare än djupet, som det hade blivit vid en kvalitativ studie. En kvalitativ 

studie hade varit positivt att använda då det finns möjlighet att ställa följdfrågor och 

möjlighet för deltagaren att direkt kunna ställa frågor om något är oklart i enkäten dock 

passade studiens syfte mer in på en kvantitativ design. I studien användes kvantitativa 

enkäter för att få en kvantitet på svaren och med förhoppningen att kunna generalisera 

resultatet. Studiedesignen valdes också för att respondenterna skulle kunna vara helt 

anonyma om de ville vilket även kunde bidra till ett mer trovärdigt resultat. Att använda en 

tvärsnittsdesign var en styrka i studien då syftet var att undersöka förekomster och det går 

snabbt att genomföra vilket var positivt då studien var tidsbegränsad (Mann, 2003). En 

deduktiv ansats var utgångspunkten i studien då det fanns en hypotes om ämnet som 

utvecklades till studiens syfte och frågeställningar för att sedan undersöka om hypotesen 

överensstämmer med studiens resultat. Deduktiv ansats är den vanligaste utgångspunkten 

för kvantitativa studier (Bryman, 2011). Om studien hade haft en induktiv ansats och en 

kvalitativ studie hade genomförts hade det varit möjligt att gå in mer på djupet i hur 

respondenterna upplever att ANDT-coach utbildningen påverkat preventionsarbetet. En 

kvalitativ studie hade resulterat i djupare och mer beskrivande svar. Det hade varit positivt 

om syftet hade varit att undersöka upplevelser (Bryman, 2011). En kvalitativ studie hade varit 

intressant att göra i en fortsatt studie om ANDT-coach projektet.  

Ett urval som hade kunnat passa för studien istället för målinriktat urval är obundet 

slumpmässigt urval där det i en population sker ett helt slumpmässigt urval där alla i samma 
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grupp har lika stor chans att bli utvalda (Bryman, 2011). Det hade varit möjligt att genomföra 

om det skulle vara färre deltagare med i projektet. Anledningen till att denna metod inte 

användes var för att det endast finns 212 ANDT-coacher och att det fanns en medvetenhet i 

att bortfallen kunde bli högt på grund av att enkäterna skickades ut via mail. Av den 

anledningen skickades enkäter ut till samtliga ANDT-coacher med strategin att uppnå 

studiens syfte, vilket det kunde göra med hjälp av ett målinriktat urval. 

För att kunna genomföra analysen gjordes en dikotomisering på två av enkätfrågorna för att 

få fram dikotoma variabler, som enbart har två kategorier. Dikotomiseringen kan anses vara 

en svaghet då författaren kategoriserar svarsalternativen till andra kategorier, dock ansågs 

det nödvändigt för att genomföra analysen och besvara studiens syfte. Analysen i studien 

gjordes med hjälp av en deskriptiv analys för att besvara frågeställning ett och två. För att 

besvara frågeställning tre och fyra genomfördes ett chi2-test för att undersöka skillnader 

mellan de professioner som jobbar direkt med ungdomar och ANDT-frågor och med 

professioner som jobbar indirekt med ANDT-frågorna. Chi2-testet användes som ett verktyg 

för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Det kan anses 

finnas en viss osäkerhet då det var så pass få enkäter som besvarades.   

6.1.2 Bortfall 

I undersökningen fanns det ett påtagligt externt bortfall vilket kan ha berott på att enkäten 

skickades via mail och inte via post, postenkäter får generellt sätt ett högre bortfall. Att ett 

högt bortfall kunde bli fanns det en insikt om redan innan och därför skickades enkäten ut till 

samtliga ANDT-coacher som består av 212 respondenter. Enkäter som skickas ut via internet 

får i större utsträckning färre svar än exempelvis postenkäter (Bryman, 2011). Att skicka ut 

enkäterna via post var inledningsvis ett alternativ, men eftersom både enkäter och 

enkätsvaren då skulle innebära en relativt hög kostnad för författaren samt att adresser till 

samtliga respondenter saknades gjorde att valet föll på att skicka enkäten via mail. Enkäterna 

skickades ut via mail trots att det fanns en risk för ökat bortfall, vilket det även visade sig bli. 

Om enkäterna hade delats ut och samlats in direkt igen kan det tänkas ha blivit en högre 

svarsfrekvens men då det inte fanns något tillfälle där studiepopulationen var samlad var det 

enda alternativen mail eller post. För att öka svarsfrekvensen skickades det ut två 

påminnelser till respondenterna (Eliasson, 2013).  

En stor del av bortfallet kan tänkas ha varit på grund av att vissa som gått utbildningen har 

bytt arbetsplats eller känner att de inte har användning av kunskaperna så mycket i deras 

nuvarande jobb. Det externa bortfallet skulle kunna ha sin förklaring i att de som inte valt att 

delta består av de som inte ansåg att utbildningen till ANDT-coacher varit givande och 

således inte heller vill delta i en enkätundersökning gällande utbildningen. Det skulle ju även 

kunna bero på om det dagliga arbetet inkluderar indirekt eller direkt kontakt med ungdomar. 

Det stora interna och externa bortfallet kan ha påverkat denna studies resultat genom att det 

kan ha lett till missvisande resultat då många ANDT-coacher valt att inte delge sina 

erfarenheter gällande ANDT-coach utbildningen. Resultatet kommer även vara svårt att 

generalisera då bortfallet är för högt.  
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6.1.3 Enkäter 

Enkäterna utformades utifrån Ejlertssons (2014) förhållningsregler för hur enkätfrågor bör 

utformas, vilket kan ses som en styrka. När enkätsvaren började komma in upptäcktes vissa 

brister i enkätfrågorna och svarsalternativen. I undersökning var det några deltagare som 

uttryckte att en del frågor var svåra att besvara med enbart ja eller nej som svar. En nackdel 

med kvantitativa enkäter är att det finns en risk för att frågorna i enkäterna kan upplevas 

svåra att förstå hos respondenten (Eliasson, 2013) vilket kan ha varit en orsak till det stora 

interna och externa bortfallet. Ett övervägande har också skett om enkäten skulle genomföras 

via en webbenkät men då det var begränsad tid så fanns inte möjlighet att sätta sig in i ett 

nytt program. Utbildningen är gratis och helt frivillig och därmed kan det anses att 

personerna som ska besvara enkäten har ett intresse för ämnet ANDT vilket är en fördel som 

kan leda till ökad svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014).  

Ett övervägande av frågorna gjordes innan den skickades ut ifall vissa frågor skulle ha med 

”ibland” eller ”vet inte” som svarsalternativ istället för bara ja och nej. Men för att kunna få 

fram kvantitativa resultat anses det vara viktigt att förmå respondenterna att besvara 

antingen att de håller med eller att de inte gör det än att få svar som ”vet inte”. 

Enkätfråga sex hade det största interna bortfallen vilket kan ha berott på att frågan var fel 

formulerad, vilket upptäcktes i efterhand. Frågan var ställd på följande sätt ”Ange vad du i 

din yrkesroll anser krävs för att hindra ungdomar att prova de olika preparaten alkohol, 

narkotika, doping och tobak? - Beskriv kortfattat”. En större del av bortfallet som blev var 

på grund av att många besvarat vad det i nuläget gör i sin yrkesroll för att hantera situationer 

och diskussioner gällande ANDT. Eftersom det inte var syftet med frågan ledde det till ett 

högt bortfall. Tanken med frågan var att få fram vad olika professioner skulle behöva 

ytterligare för att möta frågor gällande ANDT exempelvis mer kunskap eller en ökad 

samverkan. Andra frågor som kunde uppfattas som otydliga var fråga fem och tio, som var 

matrisfrågor (Bilaga A). Många av respondenterna svarade enbart på exempelvis narkotika 

och tobak, tanken var att svar krävdes för varje preparat. Frågan anses vara väl formulerad 

men hur frågan ska besvaras hade behövt förtydligas. Lärdomen är att det borde ha skrivits 

med ett förtydligande att varje separat preparat skall besvaras. Missförstånd av frågor i 

enkäter är ett vanligt problem i kvantitativa studier (Eliasson, 2013). För att bearbeta och 

kunna analysera fråga sex användes de sju vägledande principerna för folkhälsoarbete där en 

egen tolkning gjorts kopplat till det valda ämnet, se bilaga C. Att en öppen fråga användes 

anses vara en svaghet för studien då det är större risk för felkällor i analysen av denna typ av 

frågor (Bryman, 2011) dock anses den frågan ändå viktig för att besvara studiens syfte. Hade 

det funnits färdiga svarsalternativ hade det också funnits en risk att deltagarna blivit mer 

begränsade och frågan hade eventuellt inte gett samma uppriktighet som i den öppna frågan. 

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Studien har följt forskningsprocessens steg vilket är en fördel för att uppnå kravet om 

reliabilitet dock är det en svaghet att respondenterna kanske inte skulle ge samma svar om 

samma studie genomfördes efter en tid. Tryggheten att bemöta frågor gällande ANDT kan 

förändras beroende på hur mycket kunskapen används, vilket även en av respondenterna 
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uttryckte, att det inte är säkert att svaren är densamma om en månad. Om en studie inte 

uppnått reliabilitet kan den heller inte ha uppnått validitet då dessa begrepp påverkar 

varandra (Bryman, 2011).  

I undersökningen grundades enkätfrågorna utifrån det övergripande syftet och 

frågeställningarna för att mäta det som avses mätas. Validiteten kan däremot anses vara 

osäker i undersökningen då enkätfrågorna inte testats innan de användes i denna 

undersökning, enbart via en pilotundersökning på fem personer. Enkätfråga sex som hade ett 

öppet svar gav en osäkerhet i studiens validitet. Det finns större risk för feltolkning vid öppna 

svar vilket leder till en brist i validiteten. Frågor med färdiga svarsalternativ underlättar 

analysen betydligt och minskar risken för felkällor (Bryman, 2011). Studiens validitet kan 

även anses vara tvivelaktig då det inte är fastställt att det är ANDT-coach utbildningen som 

gjort att professionerna upplever trygghet och kunskap i ANDT-frågor som finns idag. 

Bakomliggande faktorer som exempelvis tidigare kunskap kan ha varit en bidragande faktor 

till studiens resultat vilket är en svaghet för studiens validitet (Bryman, 2011), dock har 

frågorna i enkäten ställts som utgångspunkt från ANDT-coach utbildningen för att undvika 

dessa felkällor. 

Hela processen har beskrivits så noggrant som möjligt och där med anses studien vara 

replikerbar. Däremot finns en svårighet med frågan som hade öppet svar i enkäten. Frågan 

har tolkats utifrån vissa principer och för att koppla ihop en princip med det respondenterna 

har skrivit krävs en analys som kan se olika ut beroende på vem som analyserar svaren, vilket 

är en svaghet för replikationen. Generaliserbarheten kan vara tvivelaktig då det enbart var 61 

av 212 som besvarade enkäten men styrkan i det var att urvalet var målinriktat och 

respondenterna var mest lämpade för att besvara studiens syfte.  

6.1.5 Etik 

För att styrka etiken hade enkäter enbart kunna skickats ut via post och att det enbart går att 

besvara via post då deltagarna i det fallet hade varit helt anonyma och det hade lett till högre 

svarsfrekvens. Däremot fanns det inte adresser till alla och portokostnaden skulle bli för hög 

och därmed antogs mail vara den mest lämpade metoden. För att skydda deltagare från 

skada ska insamlat material skyddas. Personer som deltar ska vara informerade om studiens 

syfte och hur studien ska gå till. Individer ska också ge sitt samtycke för deltagande, helst 

skriftligt, och vara medvetna om att det när som helst kant avbryta deltagandet (WMA, 

1964). I missivbrevet som skickades med enkäten beskrevs studiens syfte, att medverkan är 

genomgående frivilligt och att en ifylld och tillbaka skickad enkät tolkas som ett 

godkännande från respondenten. Eftersom målgruppen var vuxna personer behövdes inget 

godkännande från utomstående. Om några frågor skulle dyka upp gällande studien eller 

enkäten lämnades namn, telefonnummer och mailadress till författaren så respondenterna 

när som helt kunde höra av sig om det upplevde några oklarheter. Studien följer 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet då all insamlad data förvaras i en låst dator som 

enbart författaren har tillgång till. Enkäterna har efter inmatning makulerats från både dator 

och papperskopior. Informationen kommer heller inte att kunna användas för andra syften. 

Alla respondenter som fyllde i enkäten har även lovats att få ta del av studiens resultat när 
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rapporten är färdig och godkänd. Det anses därför att alla fyra etiska aspekter har uppfyllts. 

Största svagheten är att många deltagare inte var anonyma och därmed kan det ha påverkat 

deras svar som sedan påverkar studiens resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Även om resultaten inte är generaliserbart för hela studiepopulationen så ger resultatet en 

överblick över hur ANDT-coachutbildningen bidragit till preventionsarbetet bland unga 

gällande ANDT.  

Resultatet visar att utbildningen för ANDT-coacher har bidragit till kunskap så att olika 

professioner kan påverka ANDT konsumtionen bland unga. En skillnad som framgick var att 

bland de som jobbar indirekt med ANDT frågor var det fler som inte tycker att ANDT-coach 

utbildningen gett förutsättning att påverka preventionsarbetet vilket innebär att en 

utbildning mer inriktad på det indirekta arbetet bör vara något att komplettera med i 

framtiden. Det finns skillnader mellan yrken och upplevelsen om att ifall utbildningen gett 

förutsättning för att påverka arbetet mot ANDT, dock visa det sig att skillnaden inte var 

signifikant. En bidragande faktor kan vara att det var så få respondenter som besvarade 

enkäten.   

Resultatet visar att de preparat som alla professioner behöver mer kunskap i är doping 

medan narkotika är det preparat som professionerna har mest kunskap i från utbildningen. 

Siffrorna för de olika preparaten visas i antal och inte i procent vilket kan ge ett missvisande 

resultat, dock skiljer sig inte det totala antalet så mycket så det bör inte ha påverkat 

nämnvärt.  

En representativ majoritet, 58 av 61 svarande, vet vart det ska vända sig om de har frågor 

gällande ANDT vilket är positivt för tryggheten i respektive yrkesroller. En majoritet angav 

att narkotika och doping var de ämnen som deltagarna behövde mer kunskap i för att känna 

sig trygga i respektive yrkesroller. Det kan jämföras med föregående diskussion där frågan 

var vilket preparat som utbildningen gett mest trygghet i där narkotika var ledande. 

Slutsatsen blir att narkotika var det som utbildningen gav mest kunskap i men det finns ändå 

inte tillräckligt med kunskap inom narkotika och doping för att känna trygghet i 

preventionsarbetet gällande ANDT. Som tidigare nämndes i bakgrunden är doping ett inte så 

vanligt förekommande preparat i Sverige och därmed kan det vara en anledning till att 

utbildningen fokuserade minst på den biten.  

Majoriteten av professionerna inom kategorin direkt-kontakt anger att hållbar utveckling 

och empowerment är de betydande strategierna för att hindra ungdomar att konsumera 

preparaten medan professioner som jobbar indirekt med frågorna anser att flera strategier, 

deltagande och samverkan är det viktigaste. Att samverkan och hållbar utveckling med 

exempelvis policys som beskriver riktlinjer och mål är viktigt för det hälsofrämjande arbetet 

kan även kopplas till Jansson och Tillgrens (2010) studie som tidigare beskrevs i bakgrunden 

även Axelsson & Bihari Axelssona (2006) studie styrker teorin om att samverkan är en viktig 

del för folkhälsoarbetet. Många som jobbar direkt med frågorna beskrev att det fanns en brist 



28 

på kunskap gällande preparaten trots att de gått utbildningen och många saknade också tid 

för att förmedla kunskapen och jobba med frågorna. Professionerna som jobbar indirekt med 

ANDT-frågor saknade ett tydligt ställningstagande från olika verksamheter exempelvis 

uppgavs det att de saknades policys. Det finns en viss svaghet i svaren på den här frågan då 

den är tolkad av författaren och kopplad till kategorier. Det är också en svaghet att det blev 

ett stort bortfall just i denna fråga. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det krävs 

flera strategier för ett lyckat folkhälsoarbete vilket även WHO (2001) styrker i rapporten som 

tidigare nämndes i bakgrunden.  

Det finns en skillnad mellan respondenterna beroende på vad de anser att de behöver mer 

kunskap i. De som jobbar med indirekt kontakt anser att de behöver mer kunskap i doping 

främst medan direkt kontakt främst behöver mer kunskap i narkotika. Om professionerna 

behöver mer kunskap i narkotika och tobak och dess skillnader mellan direkt och indirekt 

kontakt visar på signifikant skillnad mellan yrkena medan doping och narkotika inte har en 

signifikant skillnad mellan yrkena. Även dessa chi2-test kan vara tvivelaktiga då det var få 

deltagare som besvarade enkäten.  

En intressant aspekt är att det enligt resultaten visar sig finnas tendens till skillnader mellan 

yrkeskategorierna då de som jobbar med direkt kontakt med ungdomar i större utsträckning 

anser att utbildningen gav förutsättningar att påverka arbetet mot ANDT bland unga. 

Den svaghet som finns i studien är att professionerna har olika förkunskaper vilket gör att 

resultatet blir tvivelaktigt, speciellt i frågan om det behövs mer kunskap i något av 

preparaten. Styrkan är att i de andra enkätfrågorna fanns det alltid en koppling till ANDT-

coach utbildningen och vad den har gett. En annan svaghet med studien är att 

respondenterna fått delta i ANDT-coach utbildningen helt gratis och därmed inte vill verka 

otacksamma och skriva att utbildningen inte gett något. Däremot anses det vara en styrka att 

enbart författare och handledare får ta del av enkätsvaren och respondenterna kan vara helt 

anonyma i sina svar.  

För att koppla empowerment till ANDT-coacher kan själva utbildningen anses vara det 

symboliska deltagandet medan det genuina deltagande är när uppdraget som ANDT-coach 

tas på allvar och kunskapen praktiseras i de olika verksamheterna och förmedlas vidare till 

kollegor. Studiens resultat kan kopplas till teorin empowerment då de flesta känner sig 

stärkta i sina yrkesroller för att påverka ANDT användningen bland unga efter avslutad 

utbildning. Även om utbildningen verkar ha påverkat individernas egenmakt uttrycker 

deltagarna att det krävs flera åtgärder för att bli stärkta ytterligare genom exempelvis ökad 

samverkan och hållbar utveckling. Det fanns också en tanke om att mer kunskap behövs för 

att kunna påverka och en ökad kunskap leder till en ökad empowerment då individer med 

kunskap känner att det kan påverka hälsan hos sig själv och hos andra. Som tidigare 

nämndes finns en koppling att hälsan påverkas med hjälp av en kombination mellan kunskap 

om hälsa och empowerment. Det var ett mindre antal av respondenterna som angav att 

deltagande är den strategi som behövs för att hindra ungdomar att använda preparaten, 

deltagande är en del i empowerment och är viktigt för att lyckas. 
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7 SLUTSATS 

Resultatet visar att ANDT-coach utbildningen har stärkt majoriteten av deltagarna så att de 

kan bemöta frågor gällande ANDT och på så vis påverka preventionsarbetet bland unga 

gällande ANDT. Det finns ingen signifikant skillnad mellan de som jobbar indirekt och direkt 

med ANDT frågor gällande om de anser att utbildningen gett förutsättningar för att påverka 

användningen av preparaten. 

För att stärka professionerna så att de kan påverka ANDT konsumtionen framgår det i 

resultatet att det behövs en ökad empowerment genom mer kunskap om preparaten. 

Samverkan mellan olika sektorer, flera strategier genom exempelvis policys och en tydlig 

ställning från professionerna samt hållbar utveckling genom att de olika verksamheterna ges 

förutsättningar i form av mera tid och utrymme att tillämpa kunskapen ute på fältet behövs 

för folkhälsoarbetet mot ANDT.  

Om det finns behov av mer kunskap gällande alkohol och tobak i olika yrkesgrupper 

framkom det att det finns en signifikant skillnad mellan de som jobbar direkt med frågorna 

och de som jobbar indirekt. I samma fråga men gällande narkotika och doping visades ingen 

signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna. 

7.1 Vidare forskning 
För att fortsätta med projektet är det av vikt att det finns ett genuint intresse bland 

deltagarna i ämnet och en vilja att kunna påverka. Projektet ska enligt projektbeskrivningen 

spridas till andra kommuner och den här undersökningen kan vara ett underlag för 

respektive kommuner att se vilka professioner som utbildningen främst är till nytta för. 

Undersökningen kan också vara till nytta för att utveckla Västerås Stads preventionsarbete då 

det framgår vilka insatser som behöver göras för att arbetet ska bli ännu mer effektivt.  

För framtida forskning kan det vara av intresse att genomföra en kvalitativ intervjustudie för 

att få en djupare förståelse i vad olika professioner behöver för att känna sig trygga med att 

bemöta frågor gällande ANDT. Det kan även diskuteras hur stor roll olika professioner har 

gällande ANDT. Det krävs en del ytterligare forskning för att hitta rätt metoder att tillämpa 

för att hålla ungdomar borta från ANDT men den här studien har gett en övergripande bild 

över hur arbetet kan utvecklas. 
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BILAGA A - MISSIVBREV  
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Akademin för hälsa, vård och välfärd  

2017-02-22 

  

 

 
 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Matilda Trädgårds och jag går sista terminen på 
folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu 
genomföra en undersökning där syftet är att undersöka hur utbildningen 
med ANDTcoacher har påverkat preventionsarbetet med alkohol, narkotika, 
tobak och doping (ANDT) bland unga i Västerås samt att redogöra för hur 
olika professioner kan stärkas i sitt arbete mot ANDT. 

Enkäten skickas ut till samtliga personer som deltagit i Västerås stads 
projekt ANDTcoacher och tar cirka tio minuter att besvara. Observera att 
endast ett svarsalternativ får kryssas i om inget annat anges.  

Medverkan i enkäten är helt frivillig. Din medverkan är av stor betydelse för 
att kunna genomföra studien. Innan du skickar tillbaka enkäten uppskattar 
jag om du går igenom den en extra gång för att undvika att missa någon 
fråga samt att undvika felaktiga svar.  

Era enkätsvar kommer endast användas till denna studies ändamål och 
kommer behandlas konfidentiellt. Det är endast jag och min handledare på 
skolan som kommer ha tillgång till enkätsvaren. När studien är klar och 
godkänd kommer ni få ta del av det resultat som framkommit.  

Jag hoppas ni kan avsätta några minuter för att besvara denna enkät. Det 
kommer vara till stor hjälp för min uppsats. Förhoppningen är att även 
kunna påverka Förebyggarcentrums arbete med ANDTcoach utbildningen. 

Har du frågor gällande enkäten tveka inte på att höra av dig till 
mig på: 

076-26 26 386 eller Mts14001@student.mdh.se 

Tack på förhand! 

 
!
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BILAGA B – ENKÄT 
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Enkätfrågor!

 
Observera att endast ett svarsalternativ får fyllas i.  

 

1. Kön  

Kvinna                    Man               

 
 

 

 

 

2. Jag jobbar på/inom…  
(Ange din främsta arbetssysselsättning) 

Gymnasieskola          Grundskola           

Trossamfund          LSS-boende            

Föreningsliv           Arbetsmarknad              

Socialtjänst            Integration              

HVBhem             Vägledning             

Fritidsgård             Annat                

 

 

 

3. Vilket år deltog du i ANDTcoach utbildningen?  

VT14         

HT14         

VT15          

HT15          

VT16          

HT16          

VT17          
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4. Ange om ANDTcoach utbildningen har gett dig 
förutsättningar att påverka arbetet mot ANDT bland unga 

Ja, i stort sett alltid                 

Ja, oftast               

Nej, oftast inte          

Nej, i stort sett aldrig                
 

 

 

 

5. Ange om du känner dig tryggare att kunna möta 
ungdomars frågor efter ANDTcoach utbildningen gällande… 

  Ja  Nej 

Alkohol                                 

Narkotika                            

Doping                             

Tobak                               

 

 

 

 

6. Ange vad du i din yrkesroll anser krävs för att hindra 
ungdomar att prova de olika preparaten alkohol, narkotika, 
doping och tobak?  
Beskriv kortfattat 
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7. Anser du att dina kunskaper från ANDTcoach 
utbildningen kommer bidra till att ungdomar inte använder 
preparat som narkotika och doping?  
 

Ja             Nej              

 

 

 

8. Anser du att dina kunskaper från ANDTcoach 
utbildningen kommer bidra till att ungdomar väntar med 
att prova alkohol och tobak? 

 

Ja              Nej               

 

 

9. Ange om du vet vart du ska vända dig om du behöver mer 
information eller har frågor gällande ANDT? 
 

Ja             Nej           
  

 

 

10. Ange om du behöver mer kunskap i något av följande ämnen 
för att känna dig trygg i din yrkesroll gällande 
 
 

  JA  Nej 

Alkohol                        

 
Narkotika                         

 
Tobak                        
 

Doping                           
 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA C - ANALYS AV ENKÄTFRÅGA SEX 

□ Empowerment (En ökad kunskap så att egenmakten kring 
ANDT frågor stärks) 

 
 
□ Deltagande (Ett ökat deltagande bland ungdomar i frågor 

gällande ANDT genom exempelvis diskussioner 
och workshops) 

 
 
□ Holistisk hälsosyn (Involvera andra hälsoaspekter som fysisk 

aktivitet, andlig, mental och social hälsa för att 
utveckla preventionsarbetet kring ANDT) 

 
 
□ Jämlikhet i hälsa (Satsa mer på de ungdomar som har en lägre 

är en riskgrupp för tidig debut av ANDT för att 
öka jämlikheten) 

 
 
□ Samverkan (Ökad samverkan mellan olika berörda sektorer 

exempelvis skola, socialtjänst, kommun m.m.) 
 
 
□ Hållbar utveckling (Införa en del två på ANDTcoach 

utbildningen för uppföljning och utveckling av 
ANDT området för att vidmakthålla 
preventionsarbetet. Hållbarhet för att kunna 
fullfölja och använda sig kunskap, hållbarhet i 
planering, genomförande och utvärdering) 

 
 
□ Flera strategier (Utveckla tydliga policys och riktlinjer om 

ANDT och uppdatera regelbundet) 
 
 
□ Annat 
!



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


