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Det förebyggande arbetet mot 

langning på skolor 
 

 
 



Abstrakt 

 

Den liberala synen på droger som finns idag, påverkar ungdomar i dagens samhälle. Skolan är 

en plats där de påverkas av både grupptryck och av andra yttre faktorer. Vi har i vår uppsats 

diskuterat om hur man kan förebygga langning på skolor. Det är viktigt att man i ett tidigt 

skede ser till att begränsa ungdomars tillgänglighet av alkohol och droger och skolan kan vara 

en viktig faktor i detta arbete. 

 

Uppsatsen är byggd på en liten empirisk undersökning bland gymnasieelever i Umeå 

kommun. Vi har även använt oss av olika teorier och modeller för att hitta sätt att utveckla det 

förebyggande arbetet mot langning på skolor. De frågor vi ställt oss är: 

 

- Är langning på skolor ett stort problem? 

- Vilka faktorer gör att det förekommer langning på skolor? 

- Har skolorna någon droginformation och engagerar de sig i dessa problem? 

 

Det resultat vi vill påvisa med vår enkätundersökning är att det faktiskt förekommer langning 

på skolor. Eleverna tycker i allmänhet att skolan inte engagerar sig i alkohol– och drogfrågor 

trots att det finns många som har ett intresse av dessa frågor. Ungefär hälften av alla elever 

känner någon som köpt alkohol eller droger på skolan vilket är skrämmande. 

 

 

 

 

Nyckelord: Skola, alkohol, droger, förebyggande arbete, langning 
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1 Inledning 

 

 

 

Droganvändningen bland ungdomar ökar i Europa. Liberala partier ser de ”lättare” drogerna såsom 

marijuana och hasch som ett mindre hälsoproblem än alkohol. Ett av dessa partier är t.ex. det 

socialistiska partiet i Tyskland som vill legalisera dessa droger och släppa det fritt i samhället.1  

Lyckligtvis har vi i Sverige än så länge tagit avstånd från detta och vi anser att vi skapar fler 

problem och förstör fler liv om vi legaliserar droger. Att bekämpa narkotika brottsligheten en av de 

viktigaste kriminalpolitiska prioriteringarna. 

 

I det högeffektiva samhälle vi lever idag drabbas allt fler av stress och utbrändhet. Många jobbar 

över en heltidstjänst och får allt mindre tid till hemmet. Man löser barnvakten med att låta barnen 

gå allt längre på dagis, med tv och video etc. Vi har använt oss av en teori som bekräftar att det 

finns ett samband mellan detta och risken att bli den som dricker alkohol eller provar narkotika i låg 

ålder. Detta förklaras bl.a. med hjälp av attachment- och tillgänglighetsmodellen som beskrivs 

närmare senare i denna uppsats. 

 

Det är extra viktigt för vårt samhälle att det inte förekommer langning på skolorna eftersom man i 

skolåldern är särskilt känslig för grupptryck och eftersom att ett tidigt brukande av alkohol och 

droger ofta leder till ett fortsatt brukande. Detta leder i sin tur till kriminalitet och en stor kostnad 

för det svenska samhället. Drog –och alkoholmissbrukare drabbar inte bara missbrukaren i sig utan 

det påverkar alla i dess omgivning. 

Detta kan bekämpas genom att man i ett tidigt skede förebygger tillgängligheten till droger och 

alkohol i skolor vilket vår uppsats handlar om. 

Vi anser att det är viktigt att alla aktörer i samhället tar sitt ansvar och motverkar detta. 
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1.1 Bakgrund 

Anledningen till detta arbete är att vi har till uppgift att under den fjärde terminen på 

polisutbildningen skriva en uppsats om ett valfritt ämne. Det ska vara inriktat på det 

brottsförebyggande arbetet. 

Vi båda har ett gediget intresse för ungdomar och alkohol –och drogfrågor och beslöt oss därför att 

titta närmare på det förebyggande arbetet mot langning på skolor i Umeå kommun.  

Vi vill belysa hur problembilden ser ut och hur arbetet kan se ut.  

 

Dragonskolan har tidigare gjort en omfattande enkätundersökning som behandlar alkohol och 

narkotikafrågor. Denna undersökning tar dock inte upp problemet om langning på skolan. ( se 

bilaga 1.) 

 

1.1.1  Syfte och frågeställningar 

Intentionen med den här uppsatsen är att försöka göra ett komplement till de förebyggande insatser 

kring langning på skolor som redan finns. Vi vill försöka tydliggöra om langning på skolor är ett 

vanligt förekommande fenomen överhuvudtaget eller om tillgängligheten till alkohol och droger 

bland ungdomar förekommer utanför skolorna.  

 

Vi vill även ta reda på om det finns skillnader mellan en vanlig gymnasieskola mot en mer praktisk 

och estetisk gymnasieskola. Vilka förebyggande metoder används idag ur ett skolperspektiv? Vi har 

även ifrågasatt om de förebyggande arbetet som redan finns idag har någon som helst uppföljning 

eller om det bara finns fint skrivet på papper. Finns det någon åtgärdsplan på skolan om langning på 

deras skola skulle förekomma? 

Det intressanta är också att se hur ofta skolorna har undervisning om alkohol och droger och om 

eleverna tycker att skolan engagerar sig i dessa frågor. 

 

De frågeställningar vi har tagit upp är:  

- Är langning på skolor ett stort problem? 

- Vilka faktorer gör att det förekommer langning på skolor? 

- Har skolorna någon droginformation och engagerar de sig i dessa problem? 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
1 http://www.fajaf.com/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv_2.html 
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1.1.2 Problem och begrepp 

Problemen som vi har stött på har varit att hitta en empirisk studie som varit lätt för oss att 

sammanställa statistiskt samtidigt som resultatet ska ge trovärdighet. Med hjälp av våra 

avgränsningar har vi lyckats hitta en lösning som på bästa sätt, med tanke på tidsbegränsning, 

anpassats till uppsatsens storlek och omfattning. Den litteratur som rört förebyggande arbete har 

främst tillgodosatt alkohol –och drogmissbruk bland ungdomar i allmänhet och inte så mycket kring 

själva langningsproblemet. Vi har försökt omsätta en del teorier och modeller till vårt arbete och det 

har vi nog till slut lyckats rätt så bra med. 

 

Den kvantitativa undersökningen vi gjort har till sin fördel att den är mätbar och lätt att 

generalisera. Det negativa med denna enkätundersökning är att den delats ut i klass- och grupprum. 

Detta kan ge eleverna en känsla av grupptryck. Kanske de är rädda att någon ska se deras svar och 

därför inte svarar ärligt. Det kan också vara så att eleverna tror att vi kan se deras enkät när vi 

samlar in dom, och kanske vill vissa elever att resultatet ska se ut på ett visst sätt och därför 

manipulerar sina svar. Antalet tjejer och killar har heller inte kunnat blivit jämförbart då vi bara 

delat ut enkäterna och inte sett till de till antalet är lika många.  

 

De begrepp vi använt oss av har heller inte framkommit i enkäten. Då vi menar alkohol så menar vi 

en dryck med en volymprocent 3,5 eller mer. En del elever kanske uppfattar att det vi menar med 

alkohol är jämförbart med en cider som handlats i en vanlig affär. Det samma gäller begreppet 

droger där vi menar de ämnen som enligt lagen är olagliga. Vi menar att det är en substans som är 

sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Detta som alkohol, narkotika, vissa läkemedel, 

former av gas och lösningsmedel samt anabola steroider. Även då vi frågar om langning på skolor 

menar vi langning som sker elever emellan och som sker inom skolområdet. Dessa  uppgifter har 

heller inte framkommit i enkäten. 

 

Ett annat problem som vi funderat på är killar och tjejers benägenhet att svara på enkäter. Vi tror att 

det finns ett samband mellan viljan att vara till lags och antalet tjejer som svarat på enkäten.  
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1.2 Metod och material 

Vi har använt oss av dels empiriska undersökningar men också av litteratur kring det tidigare 

material som funnits kring förebyggande arbete. De empiriska undersökningarna har grundats i 

kvantitativ hård data såsom enkäter. Vi har själva konstruerat en enkät ( se bilaga 2. ) som har delats 

ut till 50 stycken elever på två olika gymnasieskolor, personerna som besvarat frågorna har vi valt 

ut slumpmässigt i korridorerna på skolorna. 

Vi också läst statistik och olika handlingsplaner för att få en bild av hur skolornas förebyggande 

arbete mot langning fungerar. De olika teorierna har vi lärt oss under skolgången och av den 

anledningen har vi utnyttjat vår tidigare kurslitteratur. 

 

Vi har avgränsat oss till två stycken gymnasieskolor i Umeå kommun och således heller inte valt att 

ta med högstadium. Detta beror främst på den tidsbegränsning som vi har för att skriva denna 

uppsats men också därför att vi känner att ålderskategorin 16-19 åringar är, i detta ämne, ett 

intressantare spektrum.  

Vi har även gjort en begränsning var det gäller antalet enkäter eftersom sammanställningen tar en 

viss tid och vi ville få den så noggrann som möjligt. 

Vi har även begränsat frågorna på enkäten till det yttersta p.g.a. de omständigheter som tidigare 

beskrivits. Tanken var från början att göra intervjuer med de aktuella rektorerna för att få en 

kvalitativ undersökning med mjukdata men tyvärr så fanns det ingen tid till detta heller.  

 

I och med att vi går i olika klasser och att våra scheman inte alltid passar ihop kan vi för det mesta 

bara anpassa fördjupningsarbetet till kvällstid, då många viktiga aktörer slutat sin arbetsdag. 
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2. Teorier och modeller 
 

2.1 Teorier 

 
2.1.1 Kontrollteorin 

Kontrollteorin är en av de mer framträdande teorierna som betonar att en individs brottsbenägenhet 

i hög grad är beroende av dennes självkontroll och sociala band till det ”konventionella” samhället. 

 

Utgångspunkten för kontrollteorin är att alla människor har tillräcklig motivation att begå brott, 

men att det är skillnader mellan individer i självkontroll och sociala band till det ”konventionella” 

samhället som förklarar individuella skillnader i benägenhet att begå brott. Personer med låg 

självkontroll och svaga sociala band till ”konventionella” samhället har enligt denna teori störst 

benägenhet att begå brott. 

 

Hur hög självkontroll en person har kan man se genom dennes förmåga att motstå stundens 

frestelser och provokationer. 

 

Med sociala band till det konventionella samhället menas i huvudsak hur mycket personen har 

investerat i en konventionell livsstil som t.ex. utbildning och arbete, samt vilken moralisk 

övertygelse personen har om värdet att följa samhällets lagar och regler. 
2
 

 

2.1.2 Beslutsteorin 

Beslutsteorin förklarar hur brottsbenägenhet omsätts i brottsligt handlande. Utgångspunkten är att 

allt beteende är målstyrt för att möta behov individen upplever och att allt handlande involverar ett 

beslutsfattande. Tillämpat på brott gäller beslutsfattandet att begå eller inte begå brott.  

 

Från brottspreventiv synpunkt är det centrala utifrån beslutsteorin att finna situationella åtgärder 

som påverkar individens beslutsfattande i den riktning att han väljer att inte begå brott. De tre 

viktigaste åtgärderna är att försvåra genomförandet av brottet, öka upptäcktsrisken och minska 

utbytet av brottet. 
3
 

 

                                                             
2
  ”Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, sid. 20-21” Torstensson M, Wikström P-O 

3
 ”Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, sid. 25” Torstensson M, Wikström P-O 
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2.1.3 Rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin är en av de mest framträdande teorierna som förklarar hur kriminogena 

situationer uppstår, varför de uppstår på vissa platser vid vissa tidpunkter och varför mängden 

kriminogena situationer förändras över tid. Med rutinaktivitetsteorier menas någorlunda stabila 

mönster för hur familjelivet, arbetslivet, fritiden m.m. är organiserat i ett samhälle.  

Tre huvudgrupper av faktorer som påverkar uppkomsten av brottssituationer är motiverade 

gärningsmän, lämpliga brottsobjekt och frånvaro av adekvat skydd. 
4
 

 

2.2 Modeller 

 
2.2.1 Attachment-modellen 

Denna modell som vi beskriver här nedan har vi hittat i Lilja och Larssons bok ” ungdomsliv, 

identitet, alkohol och droger”.
5
 

Catalanos ”sociala utvecklingsmodell” 

Ungdomar som under den tidiga barndomen varit nära knutna till sina föräldrar har en tendens att 

också i fortsättningen vara nära knutna till sina föräldrar. Den typen av anknytning skapas genom 

den trygghet och de kommunikationsmönster som vanligen utvecklas mellan barn och föräldrar. De 

som har den anknytningen löper lägre risk än andra ungdomar att komma in i grupper med 

omfattande alkohol- och droganvändande.  

 

Anknytningen till familjen kan leda till både lågt och högt alkoholbruk beroende på föräldrarnas 

normer för alkoholbruk. När det gäller cannabisbruk leder social närhet till en låg risk för bruk, 

eftersom föräldrar idag har en så starkt negativ inställning till detta. 

 

I ungdomsåren anknyter ungdomarna till kamratgrupper. Nära familjeanknytning tenderar att leda 

till en nära skolanknytning och en inriktning på socialt accepterade legala aktiviteter. Svaga sociala 

band till föräldrar ökar risken för beteendeproblem och för kontakt med avvikargrupper och 

avvikarprocesser. Dessa ungdomar löper större risk än andra ungdomar att delta i kriminella 

aktiviteter, omfattande alkoholbruk och illegalt drogbruk. 

 

Det är framförallt i övergångarna mellan olika undervisningsstadier – förskola, grundskola, 

gymnasium och högre studier – som är förenade med höga risker för att ungdomar hamnar i 

avvikarprocesser. 

                                                             
4
 ”Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, sid. 26-27” Torstensson M, Wikström P-O 

5
 ”Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, sid. 64-65.” Lilja J, Larsson S 
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De socialt välanpassade ungdomarna kan väntas uppfatta kostnaderna för omfattande alkohol- och 

drogbruk som betydligt högre än avvikarungdomarnas skattningar av kostnaderna. De välanpassade 

har förmodligen också lättare att byta deljag beroende på omgivningens krav och därmed undvika 

konflikter med omgivningen. 

 

Avvikarungdomarna har förmodligen i många fall en hög social kompetens men det är inte en social 

kompetens som värderas högt i det övriga samhället.  

 

Ett problem med Catalanos sociala utvecklingsmodell, är att den inte beskriver alternativa 

utvecklingsprocesser för omfattande alkohol- och drogbruk beroende på bl.a. sociala förhållanden. 

Även socialt välanpassade ungdomar kan utveckla ett omfattande alkoholbruk och pröva illegala 

droger. Cannabisbruk förekommer i t.ex. grupper som inte kan anses som avvikargrupper, det har 

förmodligen blivit allt vanligare även hos de socialt välanpassade ungdomarna beroende på 

cannabis ökade tillgänglighet.  

 

2.2.2 Social stress modellen  

Detta är en annan attachmentmodell där dessa fyra faktorer antas bidra till att ungdomar löper hög 

risk för drogmissbruk: 

• Individen har bristande anknytning till familjen, skolan, eller andra vuxna som kan fungera som 

rollmodeller och samtalspartners. 

• Individen har bristande förmåga att genom kognitiva copingprocesser handskas med 

svårigheter. 

• Den sociala omgivningen ger små möjligheter att stödja positiva individuella 

utvecklingsmöjligheter. 

• Individen utsätts för social stress t.ex. i form av svårigheter att skapa sociala kontakter. 

 

Modellen har använts vid planering av preventionsprogram.
6
 

 

 

 

 

                                                             
6
  Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, sid. 64-65.” Lilja J, Larsson S 
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2.2.3 Tillgänglighetsmodellen 

Denna modell som vi beskriver här nedan har vi hittat i Lilja och Larssons bok ” ungdomsliv, 

identitet, alkohol och droger”.
7
 

 

I alkoholforskningen har tillgänglighetsmodeller haft en stor betydelse för utvecklandet av 

kontrollåtgärder. 

 

I tillgänglighetsmodellerna antas bruket av alkohol och droger bli bestämt av i vilken grad som 

substanserna är tillgängliga. Tillgängligheten behöver inte bara omfatta legal tillgänglighet utan 

också illegal tillgänglighet. Om en hög andel ungdomar rapporterar att de erbjudits cannabis kan det 

tas som ett uttryck för att den illegala tillgängligheten är hög.  

Den upplevda tillgängligheten ( mätt i form av kamraters erbjudanden ) av alkohol och cannabis har 

visat sig ha ett samband med ungdomars bruk vid en senare tidpunkt. Tillgängligheten har också 

visat sig vara en av de mellanliggande variablerna mellan svag skol- och föräldraanknytning och 

bruket av alkohol och cannabis. 

 

Tillgängligheten samverkar dock med andra faktorer. Även på platser där ungdomar erbjuds illegala 

droger nekar de flesta till att använda dem. Det kan bero på att de umgås med kamrater som också 

nekar till detta men också på att deras bedömningar av drogernas positiva och negativa effekter. 

 

Det är dock viktigt att framhålla att ungdomar må vara utsatta för olika påverkansfaktorer men ökad 

tillgänglighet kan leda till ökad konsumtion och därmed en ökad risk för att alkohol- och 

drogproblem uppstår. 

 

Detta är två av en rad med olika modeller som vi valt att titta närmare på. Modellerna bör inte 

uppfattas som konkurrerande utan som ett komplement till varandra. Alternativa modeller ger 

möjlighet till att använda olika ”ingångar” för att hantera ett omfattande alkohol- eller drogbruk.  

 

 

 

3. Resultat 

                                                             
7
 ”Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger, sid.65-66” Lilja J, Larsson S 
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3.1 Enkäter 

 
 

Generellt så har vi undersökt 16-19 åringar på två gymnasieskolor, dessa är Dragonskolan (D) och 
Midgårdsskolan (M). Könsfördelningen har på D varit män 40% och kvinnor 60%, på M har 

könsfördelningen varit män 26% och kvinnor 74%. Personerna är slumpmässigt utvalda och vi har 
använt 50 stycken elever på varje skola och resultatet är skrivet i procent. 

 
 D / M D / M  D / M 

 
 Ja Nej Vet ej 

 
Har du någon gång druckit alkohol?   92 / 82 8 / 18 0 / 0 

 
Har du någon gång provat droger?  16 / 18 84 / 78 0 / 4  

Har du någonsin blivit erbjuden att  
köpa alkohol/droger av någon på din skola? 20 / 26 80 / 70 0 / 4  
Har du själv någonsin sålt alkohol/droger 

till någon på din skola?   16 / 6 84 / 94 0 / 0 
 

Känner du någon som köpt alkohol/droger 
på din skola?    46 / 48 48 / 48 6 / 4 

 
Känner du någon som sålt alkohol/droger 

på din skola?    30 / 28 58 / 68 12 / 4 
 

Är langning på skolor i allmänhet ett stort 
problem tror du?   22 / 22 44 / 32 34 / 46 

 
Har ni haft alkohol/drog information på  

din skola någon gång under gymnasietiden? 58 / 32 34 / 62 8 / 6 

 

Tycker du att din skola engagerar sig i dessa 
frågor?    10 / 16 68 / 26 22 / 58 

 
Hur många har provat alkohol i din  

skola tror du uppskattningsvis? 
D    0-25%  / 2 %      25-50% / 2 %       50-75% / 18 %     75-100% / 78 % 

M   0-25%  / 0 %      25-50% / 6 %       50-75% / 42 %     75-100% / 52 % 

 

Hur många har provat droger i din  

skola tror du uppskattningsvis?  

D    0-25% / 50 %     25-50% / 42 %      50-75% / 8 %      75-100% / 0 % 

M    0-25% / 78 %     25-50% / 20 %      50-75% / 2 %      75-100% / 0 % 

 

 

 

4. Diskussion och slutsatser 
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För att förebygga langning på skolor så tycker vi att man måste se till att ungdomar inte får ett 

behov av att köpa alkohol och droger. Till stor del är det föräldrarnas ansvar att se till att deras barn 

har en trygg och bra uppväxt. Om man har en bra relation till sina föräldrar så är risken inte så stor 

att barnen hamnar i dessa problem. Spricker någon av dessa faktorer ökar faran för ett tidigt 

missbruk vilket genererar till ett langningsproblem. 

 

Skolan har också ett ansvar att förebygga langning och detta genom att t.ex. ha en bra alkohol- och 

droginformation. Tyvärr visar resultatet i vår undersökning att den inte är tillfredsställande. 

Skolorna har ändå rätt bra koll på hur många som använder alkohol och droger men de vet inte hur 

många som langar på skolan eller om det är ett vanligt problem. De har årliga enkätundersökningar, 

de tar reda på om langning förekommer men inte om det förekommer på skolan. 

 

Man måste även se till att man försvårar genomförandet av langning genom att öka upptäcktsrisken. 

Många skulle kanske då avstå från att göra någonting olagligt och inte ta chansen. Det vore 

intressant att ta reda på om planlösningen i skolor borde vara på ett sådant sätt att det blir 

svårigheter att langa, detta skulle kunna ske genom att skåpen står längs väggarna. Mörkare delar av 

skolan borde belysas. Det skulle även vara kul att se om man kunde lösa langningsproblemen 

genom att lärarna kontinuerligt går runt bland eleverna och skåpen, på så sätt får elever och lärare 

en bättre relation till varandra och lärarna kan ha lite bättre uppsikt på vad som händer på rasterna. 

Man borde även ha mer uppsikt över toaletterna och vara uppmärksamma på om eleverna går in två 

och två på dessa.  

Om någon elev känner någon som langar borde de kunna tala om det anonymt så att det blir så 

smärtfritt för de som möjligt. 

 

Vi jämförde en estetisk och en vanlig gymnasieskola, vilket inte visade så stor skillnad på några av 

våra frågor i enkäten. Resultaten visar också att skillnaden inte är så stor gällande killar respektive 

tjejers alkohol- och droguppfattning.  

 

Problemet har dock visat sig vara ganska stort med langning på skolor, vilket vi inte trodde när vi 

började med det här arbetet.  
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Enkätundersökning 

 
Vi vädjar till att du så ärligt som möjligt svarar på dessa frågor. Detta för att vårat arbete ska få ett så 

korrekt resultat det går. Kom håg att du ÄR helt anonym! 

 

 

Ålder: __________  Kön:  Man �     Kvinna � 
 

 

 

Har du någon gång druckit alkohol?   Ja � Nej � Vet ej � 

 

Har du någon gång provat droger?  Ja � Nej � Vet ej �
  

Har du någonsin blivit erbjuden att  

köpa alkohol/droger av någon på din skola? Ja � Nej � Vet ej �
  

Har du själv någonsin sålt alkohol/droger 

till någon på din skola?   Ja � Nej � Vet ej � 

 

Känner du någon som köpt alkohol/droger 

på din skola?    Ja � Nej � Vet ej � 

 

Känner du någon som sålt alkohol/droger 

på din skola?    Ja � Nej � Vet ej � 

 

Är langning på skolor i allmänhet ett stort 

problem tror du?   Ja � Nej � Vet ej � 

 

Har ni haft alkohol/drog information på  

din skola någon gång under gymnasietiden? Ja � Nej � Vet ej � 

 

Tycker du att din skola engagerar sig i dessa 

frågor?    Ja � Nej � Vet ej � 

 
Hur många har provat alkohol i din  

skola tror du uppskattningsvis? 0-25% � 25-50% � 50-75%� 75-100%� 

 
Hur många har provat droger i din  

skola tror du uppskattningsvis? 0-25% � 25-50% � 50-75%� 75-100%� 
 
 

Vi tackar för din medverkan! / Camilla och Therése 
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