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Den här rapporten handlar om det drogförebyg-
gande arbetet i Sverige under 2008, vilket inne-
fattar insatser mot skador orsakade av alkohol, 
narkotika, dopningspreparat och tobak – eller i 
dagligt tal ANDT. 

Under de gångna åren har det förebyggande 
arbetet utvecklats starkt, där en effektiv struktur 
för detta nu tar form. I denna ingår nationella 
resurser för forskning, utveckling och metod-
spridning, regional samordning och lokala insat-
ser. Kunskapsnivån har höjts, fler kommuner har 
antagit drogförebyggande program och inrättat 
tjänster för samordnare.

Rapporten inleds med beskrivningar av hur 
konsumtion och skador av alkohol, narkotika, 
dopningspreparat och tobak utvecklats fram 
till och med 2008. Sedan följer en genomgång 
av aktuell policy inom drogområdet på inter-
nationell, nationell, regional och lokal nivå. 
Rapportens tredje del, beskrivningen av hur det 
förebyggande arbetet utvecklats i Sverige, är den 
centrala. I denna beskrivs ett hundratal olika 
metoder för att förebygga drogrelaterade pro-
blem. Framställningen utgår från fem faktorer 
som metoderna avses påverka − pris, fysiskt till-
gänglighet, normer och attityder, sociala faktorer 
och till sist individuella faktorer. 

Det här är den tredje rapporten i en serie av 
årliga rapporter om det drogförebyggande arbe-

Förord

tet från Statens folkhälsoinstitut. Rapporterna är 
en del av vårt uppdrag att följa upp de nationella 
handlingsplanerna kring alkohol och narkotika 
och folkhälsomålen för tobak som riksdagen 
fattat beslut om. Nyheter i årets utgåva är att 
dopning tagits med som ett eget avsnitt och att 
redovisningen av det drogförebyggande arbetet 
utökats.

Arbetet med 2008 års rapport har letts av 
Nils Stenström, enhetschef inom avdelningen 
för drogprevention vid Statens folkhälsoinsti-
tut, i samarbete med Ulrika Owen, som samord-
nat arbetet. Utredarna Håkan Källmén, Helena 
Löfgren, Joakim Strandberg, Kajsa Mickelsson 
och Mattias Jansson har skrivit kapitlen om kon-
sumtions- och skadeutvecklingen samt policy. 
Åtgärdskapitlet har skrivits av Mats Blid och Pia 
Kvillemo. Sven Andréasson, chef vid avdelningen 
för drogprevention har skrivit diskussionen. Pia 
Kvillemo har haft huvudansvaret för beskrivning-
arna av preventionsinsatser i bilagan och Jessica 
Johansson har bidragit med faktaunderlag. 
Statistiken har tagits fram av Tony Nilsson, Erica 
Brostedt och Gunilla Eriksson medan Anna-Karin 
Johansson tagit fram GIS-kartor. Avslutningsvis 
har Kerstin Stenius, Håkan Leifman och Preben 
Bendtsen granskat manuset och bidragit med 
många värdefulla synpunkter. 

 

Östersund, september 2009

Sarah Wamala

generaldirektör
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Sammanfattning

Konsumtionsutvecklingen
Under 2008 förändrades konsumtionen av alko-
hol, narkotika och tobak inte i någon större 
utsträckning jämfört med året innan. Den totala 
alkoholkonsumtionen var 9,5 liter ren alkohol per 
person, vilket är en minskning med tre procent 
jämfört med året innan, men fortfarande väsent-
ligt högre än för tio år sedan. Systembolagets 
försäljning ökade medan resandeinförsel, hem-
tillverkning, folkölsförsäljning, smuggling och 
internethandel med alkohol minskade. Under 
2008 hade cirka sju procent av befolkningen ris-
kabla alkoholvanor, en andel som inte förändrats 
i någon större utsträckning under senare år. Bland 
unga män mellan 20 och 29 år har dock riskkon-
sumtionen ökat markant.

Konsumtionen av narkotika förefaller vara 
stabil, åtminstone när det gäller ungdomar, där 
tillgängliga uppgifter talar för låga konsumtions-
nivåer i Sverige. Bland vuxna är konsumtionen 
svårare att bedöma eftersom färre undersök-
ningar har gjorts i denna grupp. Uppgifter från 
Nationella folkhälsoenkäten 2008 visar att drygt 
nio procent av befolkningen någon gång använt 
cannabis, vilket är en liten minskning jämfört 
med året innan. Sett i ett internationellt per-
spektiv är andelen som använder narkotika liten 
i Sverige, särskilt när det gäller ungdomar. Den 
senaste Europeiska skolundersökningen (2007) 
visar att sju procent av svenska niondeklassare 
har använt narkotika någon gång medan genom-
snittet i övriga länder var 20 procent.

Tobakskonsumtionen har minskat kontinu-
erligt sedan början av 1980-talet. Andelen dag-
ligrökare är jämförelsevis låg i Sverige – 14 pro-
cent av kvinnorna och 11 procent bland männen 
– men det totala tobaksbruket är ändå högt på 
grund av snusvanorna. Bland ungdomar tycks 
trenden med färre tobaksanvändare ha avstannat 

och bland skolungdom kan vi se en viss ökning 
under de två senaste åren.

Användningen av dopningsmedel förefaller 
stabil, med mindre än en procent av befolkningen 
som någon gång har använt dopningsmedel. 
Men utvecklingen är svår att bedöma eftersom 
få studier gjorts och det finns en viss osäkerhet i 
skattningarna. Uppgifter från beslags- och brotts-
statistiken pekar mot ökad tillgång på dopnings-
preparat. 

Skadeutvecklingen
Akuta skador som hänger samman med alkohol-
konsumtion som trafikolyckor och misshandel 
ökar. Under perioden 1997 till 2008 har antalet 
anmälda rattfylleribrott ökat med över 40 pro-
cent och anmälda misshandelsbrott med nästan 
50 procent. De kroniska alkoholskadorna har 
dock inte förändrats nämnvärt under motsva-
rande period.

Under 2008 fortsatte ökningen av antalet per-
soner som avlidit med narkotika i kroppen, en 
ökning som inleddes under 2007. Även infek-
tionssjukdomen hepatit C, som är vanlig bland 
injicerande narkotikaanvändare ökade. När det 
gäller tobak minskade dödligheten till följd av 
tobaksbruk bland män medan den ökade bland 
kvinnor. För dopning saknas säkra data rörande 
skador och skadeutveckling.

Internationell policy
Inom Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar 
man efter ett nordiskt initiativ med att utforma 
en global alkoholstrategi för att minska alkohol-
relaterade problem. 

Inom narkotikaområdet har EU:s tidigare 
handlingsplan utvärderats och en ny plan har 
lagts fram för perioden 2009 till 2012. 
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På tobaksområdet finns WHO:s ramkonvention 
som bland annat syftar till att stimulera global 
samverkan i arbetet mot tobak. Under 2008 
antogs riktlinjer för märkning av tobaksproduk-
ter, där bilder rekommenderas som ett komple-
ment till varningstexter. Inom EU har man under 
2008 bland annat arbetat för att minska tobaks-
konsumtionen genom höjda skattesatser. Sverige 
deltar – bland annat genom Statens folkhälsoin-
stitut – sedan många år aktivt i det internationella 
drogförebyggande samarbetet. 

Nationell policy
I propositionen En förnyad alkoholpolitik redo-
visar regeringen sina ambitioner för perioden 
2008 till 2010. Bland annat konstateras att det 
internationella samarbetet bör förstärkas efter-
som Sverige starkt påverkas av förändringar 
utanför landets gränser samtidigt som det lång-
siktiga förebyggande arbetet på lokal nivå måste 
fortsätta. Den översyn av alkohollagsstiftningen 
som inleddes 2007 fortsatte under 2008. I mars 
2009 presenterades en rad ändringsförslag, bland 
annat förtydligas kommunernas ansvar för serve-
ringstillstånd och man föreslår att särskilda pla-
ner ska upprättas för hur tillsynen enligt alkohol-
lagen ska bedrivas.

För narkotika finns en nationell handlingsplan 
som sträcker sig över perioden 2006 till 2010. 
Under 2008 presenterades utredningen Bättre 
kontroll av missbruksmedel, som bland annat 
föreslår åtgärder för att effektivisera narkotika-
klassificering av nya substanser. Statens folkhäl-
soinstitut har sedan tidigare i uppdrag att bevaka 
och utreda behovet av narkotikaklassificering 
och utredningen föreslår att institutet ges utö-
kade befogenheter i detta arbete. 

Inom tobaksområdet har Statens folkhälso-
institut under 2008 fått ett särskilt uppdrag av 
regeringen. Tobaksuppdraget 2008–2010 foku-
serar på stöd till regionalt och lokalt arbete, 
tobaksavvänjning och förstärkt tillsyn enligt 
tobakslagen. Under 2008 tillsatte regeringen 
också en utredning kring olovlig tobaksförsälj-
ning. I utredningen föreslås ytterligare skärp-
ningar av tobakslagen. 

För dopning finns en nationell handlingsplan för 
perioden 2006 till 2010. Planen är en del av den 
narkotikapolitiska handlingsplanen. 

Drogförebyggande arbete på  
nationell, regional och lokal nivå
Organisationen av det nationella drogföre-
byggande arbetet har till viss del förändrats 
under 2008. Mobilisering mot narkotika, som 
samordnat narkotikapolitiska insatser och 
Alkoholkommittén som haft motsvarande upp-
drag inom alkoholområdet lades ner i årsskiftet 
2007/2008 och verksamheterna överfördes till 
Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen. För 
att samordna den nationella politiken kring arbe-
tet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 
inrättades dels en särskild arbetsgrupp i reger-
ingskansliet med representanter från alla berörda 
departement (SAMANT), dels ett särskilt ANDT-
sekretariat.  

Från och med 2008 ansvarar Statens folkhäl-
soinstitut för nationell samordning av det före-
byggande arbetet inom alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobaksområdena. I uppdraget lig-
ger att stödja och utveckla regionernas preven-
tionsarbete. I varje län fanns under 2008 minst en 
länssamordnare med ansvarar för samordning av 
det drogförebyggande arbetet i länet. I kommu-
nerna koordineras förebyggande insatser ofta av 
en drogsamordnare. Under 2008 hade åtta av tio 
kommuner en drogsamordnare. Det lokala drog-
förebyggande arbetet sammanfattas vanligen i ett 
kommunalt program. Under 2008 hade knappt 
90 procent av kommunerna ett politiskt beslutat 
program för att förebygga alkohol- och narkoti-
kaproblem medan handlingsprogram för att före-
bygga bruk av tobak och dopningspreparat fanns 
i knappt en tredjedel av kommunerna. 

När det gäller effekter av förebyggande insat-
ser för alkohol och tobak har prispolitiken störst 
betydelse för att minska skadorna. Även för 
illegala droger som narkotika och dopningspre-
parat påverkar sannolikt priset i hög grad både 
konsumtionen och skadeutvecklingen. Insatser 
för att begränsa tillgängligheten är centrala i det 
förebyggande arbetet. Här är lagstiftningen det 
viktigaste instrumentet med detaljhandelsmono-
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pol och införselkvoter, åldersgränser för serve-
ring och detaljhandel, tullens och polisens beslag 
och ett aktivt tillsynsarbete. Exempel på evi-
densbaserade metoder är Kronobergsmodellen 
för att förhindra langning till ungdomar, för-
äldraprogram som Örebro preventionsprogram 
och Ansvarsfull alkoholservering enligt Stad-
modellen. Att påverka normer och attityder är 
en annan viktig faktor i det drogförebyggande 
arbetet. Informationsinsatser och kampanjer kan 
bidra till minskad efterfrågan men insatserna har 
kanske än större betydelse för att upprätthålla en 
restriktiv attityd bland allmänheten och skapa 
förståelse för behovet av andra typer av förebyg-
gande insatser. Även inom det här området är lag-
stiftning ett viktigt instrument, bland annat för att 
reglera marknadsföringen av alkohol och tobak. 
Under 2008 har en mängd informations- och opi-
nionspåverkande insatser genomförts. Sociala 
faktorer som uppväxtmiljö, familj, skola, arbets-
liv och fritid har tydliga samband med hälsa och 
droganvändning. Inom området finns olika meto-
der och program för att bland annat stärka för-
äldrar, minska beteendeproblem bland barn och 

unga och motverka mobbning. Även om många 
av metoderna inte är direkt riktade mot alkohol- 
och droganvändning finns kopplingar till preven-
tion genom att risken för att barn och ungdomar 
ska använda droger kan minskas. Slutligen berör 
vi hur individuella faktorer kan påverkas i före-
byggande syfte. Individer med sensationssökande 
personlighet och barn med utagerande beteende 
löper större risk att börja använda droger. Även 
barn som växer upp i familjer där föräldrarna 
missbrukar droger har en förhöjd risk. Idag finns 
många program för att komma tillrätta med 
beteendeproblem av olika slag, men det finns lite 
forskning om programmens eventuella betydelse 
för senare drogvanor. 

Under 2008 har organisationen av det alkohol- 
och drogförebyggande arbetet förbättrats, kun-
skapsnivån bland preventionspraktiker har höjts 
och aktiviteten både lokalt och regionalt har 
ökat. För att preventionsområdet ska fortsätta att 
utvecklas krävs fortsatta satsningar på forskning 
och metodutveckling och arbetet behöver även i 
fortsättningen samordnas genom nationella, regi-
onala och lokala funktioner. 
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report on preventive work to combat  alcohol, 
narcotics, doping and tobacco related problems 
in Sweden in 2008. 

Consumption trend
In 2008, the consumption of alcohol, narcotics 
and tobacco did not change to any major extent 
compared with the year before. Total alcohol 
consumption was 9.5 litres of pure alcohol per 
person, which is a three per cent decrease compa-
red with the year before, but is still considerably 
higher than ten years ago. Sales by Systembolaget 
(the Swedish alcohol retail monopoly) increased 
while private imports by travellers, medium-
strong beer sales (not under monopoly control), 
smuggling and Internet alcohol sales decreased. 
In 2008, approximately seven per cent of the 
population had hazardous alcohol habits, a per-
centage that has not changed to any considerable 
extent in recent years. However, hazardous con-
sumption has increased markedly among young 
men ages 20 to 29.

The consumption of narcotics appears to be 
stable, at least with regard to adolescents, where 
available data indicates low levels of consump-
tion in Sweden. Consumption among adults is 
more difficult to assess since fewer studies have 
been done on this group. Data from the National 
Public Health Survey 2008 indicates that slightly 
more than nine per cent of the population has used 
cannabis at some time, which is a slight decrease 
from the previous year. In an international per-
spective, the proportion of drug users is small in 
Sweden, especially with regard to adolescents. 
The most recent European School Survey (2007) 
indicates that seven per cent of Swedish ninth-
grade students have used narcotics at some time 
in their lives while the average in other countries 
was 20 per cent.

Summary
Drug prevention work in Sweden 2008 

Tobacco consumption has continuously dropped 
since the beginning of the 1980s. The proportion 
of daily smokers is relatively low in Sweden – 14 
per cent of women and 11 per cent of men – but 
total tobacco use remains high due the use of 
moist snuff (Swedish snus). Among adolescents, 
the trend of fewer tobacco users seems to have 
levelled off and we can see a marginal increase 
among schoolchildren in the past two years.

The use of doping agents appears to be sta-
ble, with less than one per cent of the popula-
tion having used doping preparations at some 
time in their lives. This trend is difficult to judge, 
however, since few studies have been done and 
the estimates are somewhat uncertain. Data from 
confiscation and crime statistics indicates a larger 
supply of doping agents. 

Harm trend
Acute injuries related to alcohol consumption, 
such as traffic accidents and abuse, are on the 
rise. During the period 1997 to 2008, the number 
of reported drink-driving crimes grew by more 
than 40 per cent and reported crimes of abuse 
increased by nearly 50 per cent. However, there 
was no appreciable change in chronic alcohol-
related disease over the same period. 
In 2008, the number of people who died with 
narcotics in their blood continued to rise, a trend 
that began in 2007. The infectious disease hepa-
titis C, which is common among injecting narco-
tics users, also increased. In terms of tobacco, the 
tobacco-related death rate dropped among men 
while it rose among women. Reliable data con-
cerning injuries and the harm trend is not avai-
lable for doping.
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International policy
Within in the World Health Organization (WHO), 
efforts are being conducted along the lines of a 
Nordic initiative to formulate a global alcohol 
strategy to reduce alcohol-related problems. 
In the area of narcotics, the previous EU action 
plan has been evaluated and a new plan has been 
presented for the period 2009 to 2012. 
In the area of tobacco, the WHO Framework 
Convention on Tobacco Control aims to stimu-
late global cooperation in efforts against tobacco. 
In 2008, guidelines were adopted for the label-
ling of tobacco products, where pictures are 
recommended as a complement to warning texts. 
In the EU, efforts were made to reduce tobacco 
consumption by increasing tax rates in 2008. 
Through the Swedish National Institute of Public 
Health (SNIPH) and other bodies, Sweden has 
actively participated in international drug pre-
vention efforts for many years. 

National policy
In the bill, A renewed alcohol policy, the Swedish 
Government presents its ambitions for the period 
2008 to 2010. The bill confirms that international 
cooperation should be strengthened since Sweden 
is strongly affected by changes beyond its borders 
at the same time that long-term prevention efforts 
at the local level must continue. The overhaul of 
alcohol legislation that began in 2007 continued 
in 2008. In March 2009, a number of changes 
were proposed, including a clarification of the 
municipalities’ responsibility for serving permits 
and a proposal that special plans should be esta-
blished for how supervision under the Alcohol 
Act should be carried out.

There is a national action plan for narcotics 
that extends over the period 2006 to 2010. In 
2008, the report, Better control of addictive sub-
stances, was presented, which proposes measures 
to improve the efficiency of the narcotics classifi-
cation of new substances. The Swedish National 
Institute of Public Health was already charged to 
monitor and study the need for narcotics classi-
fication and the report proposes that SNIPH be 
given extended authority in this work. 

In the area of tobacco, the Government gave 
SNIPH a special assignment in 2008. The Tobacco 
Commission 2008-2010 focuses on national 
coordination, antidotal tobacco-use treatment 
and strengthened supervision under the Tobacco 
Act. In 2008, the Government also appointed a 
commission on illicit tobacco sales, which propo-
sed making the Tobacco Act more stringent. 
There is a national action plan for doping for the 
period 2006 to 2010. The plan is a part of the 
narcotics policy action plan. 

Drug prevention at the national, 
regional and local level
The organisation of national drug prevention 
efforts changed somewhat in 2008. The com-
missions, Mobilisation against narcotics, which 
coordinated narcotics policy efforts, and the 
Alcohol Committee, which had the correspon-
ding task in the alcohol area, were disbanded at 
year-end 2007 and their activities were transfer-
red to SNIPH and the Swedish National Board 
of Health and Welfare. To coordinate national 
policy concerning efforts against alcohol, nar-
cotics, doping and tobacco, a special workgroup 
with representatives from all ministries invol-
ved was established at the Government Offices 
(SAMANT) and a special ANDT Secretariat was 
established.  

As of 2008, SNIPH is responsible for the 
national coordination of prevention efforts in the 
areas of alcohol, narcotics, doping and tobacco. 
Supporting and developing regional prevention 
efforts are included in this assignment. In 2008, 
every county had at least one county coordinator 
in charge of coordinating drug prevention efforts 
in the county. In the municipalities, prevention 
efforts are often coordinated by a drug coordina-
tor. In 2008, eight out of ten municipalities had a 
drug coordinator. Local drug prevention work is 
usually summarised in a municipal programme. 
In 2008, barely 90 per cent of the municipalities 
had a politically adopted programme to prevent 
alcohol and narcotics-related problems, while 
action programmes to prevent the use of tobacco 
and doping agents were in place in barely one 
third of the municipalities. 
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In terms of the effects of alcohol and tobacco 
prevention efforts, the price policy is the most 
significant to reducing harm. Price also proba-
bly has a major impact on the consumption and 
harm trend for illegal drugs such as narcotics and 
doping agents. Efforts to limit the supply are cen-
tral to prevention work. Here, legislation is the 
most important instrument with retail monopo-
lies and import quotas, age limits for the serving 
of alcohol and in the retail trade, the customs 
service’s and police’s seizures, and active supervi-
sion work. Examples of evidence-based methods 
include the Kronoberg model to prevent pedd-
ling to adolescents, parental programmes such 
as the Örebro prevention programme and the 
responsible serving of alcohol according to the 
STAD model. Influencing norms and attitudes 
is another important factor in the drug preven-
tion work. Informational endeavours and cam-
paigns can contribute to reducing demand, but 
these efforts may be of even greater significance 
to maintaining a restrictive attitude among the 
public and creating understanding for the need of 
other types of prevention measures. Also in this 
area, legislation is an important instrument for 
regulating the marketing of alcohol and tobacco, 
for example. In 2008, a number of information 
and opinion-influencing efforts were carried out. 
Social factors such as the growth environment, 
family, school, working life and leisure time 
have a clear correlation to health and drug use. 
There are different methods and programmes in 
this area, including those to strengthen parents, 
reduce behavioural problems among children and 
adolescents, and to combat bullying. Although 
many of the methods are not directly aimed at 
alcohol and drug use, there are associations to 
prevention in that the risk that children and ado-
lescents will use drugs can be reduced. Lastly, we 
discuss how individual factors can be influenced 
in the interests of prevention. Individuals with a 
sensation-seeking personality and children with 
extrovert behaviour run greater risk of beginning 
to use drugs. Children who grow up in families 
where the parents abuse drugs also have an ele-
vated risk. Today, there are many programmes to 
address various kinds of behavioural problems, 

but there is little research on the potential signifi-
cance of these programmes to later drug habits. 

During 2008, the organisation of alcohol and 
drug prevention efforts was improved, the level of 
knowledge among prevention practitioners was 
raised, and local and regional activity increased. 
For the prevention field to continue to develop, 
continued investments in research and method 
development are needed, and work must conti-
nue to be coordinated through national, regional 
and local functions. 
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Detta är Den treDje rapporten i Statens folkhäl-
soinstituts serie om det förebyggande arbetet i 
Sverige. Syftet med rapporten är att beskriva insat-
ser som genomförts under 2008 för att motverka 
problem inom alkohol-, narkotika, tobaks- och 
dopningsområdena. Som bakgrund till kartlägg-
ningen av det drogförebyggande arbetet beskriver 
vi översiktligt hur användningen av alkohol, nar-
kotika, tobak och dopningsmedel har förändrats 
över tid samt hur de skador som är relaterade till 
användandet av dessa droger har utvecklats. 

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och tjäns-
temän inom myndigheter på nationell, regional 
och lokal nivå och inom frivilligorganisationer, 
till preventionspraktiker, exempelvis hälsoplane-
rare och ungdomsledare, samt till studerande och 
massmedier. 

Majoriteten av de uppgifter kring konsumtion 
och skador som presenteras i rapporten kom-
mer från publicerade källor, i några förekom-
mande fall är underlaget uppgifter som vi särskilt 
beställt från den myndighet eller organisation 
som för statistik över området. Uppgifter kring 
drogvanor kommer i huvudsak från Statens folk-
hälsoinstituts årliga nationella folkhälsoenkät 
Hälsa på lika villkor och från den årliga drog-
vaneundersökningen bland skolungdomar som 
genomförs av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN). I de fall där statistik 
på befolkningsnivå saknas har vi inkluderat stu-
dier och kartläggningar som har varit av särskilt 
intresse för området. 

Uppgifter kring hur det drogförebyggande 
arbetet har utvecklats bygger på Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
drogförebyggande arbete. Denna enkätundersök-
ning har genomförts sedan 2001 och inkluderar 
frågor om kommunens arbete enligt alkohol-
lagen och tobakslagen samt andra drogförebyg-
gande insatser som genomförts i kommunerna. 
Resultatet från undersökningen redovisas både 

Inledning

i länsrapportserien, där fokus ligger på kommu-
nernas tillsynsarbete och i denna rapport, där vi 
lyfter fram det övriga drogförebyggande arbetet 
i kommunerna. I bilagan till den här rapporten 
finns en detaljerad redogörelse för de specifika 
drogförebyggande åtgärder som framkommit 
genom kartläggningen. Beskrivningarna sam-
manfattas i en tabell som bland annat innehåller 
uppgifter om respektive åtgärds syfte, målgrupp, 
arena samt drog som åtgärden riktas mot.   

Beskrivningen av det drogförebyggande arbe-
tet tar sin utgångspunkt i de faktorer som påver-
kar användandet av droger och de problem detta 
kan leda till. Dessa så kallade bestämningsfakto-
rer kan delas in i fem kategorier: pris, fysisk till-
gänglighet, normer och attityder, sociala faktorer 
och individfaktorer. Under dessa fem huvudrub-
riker beskriver vi dels utgångsläget för respektive 
bestämningsfaktor, dels vilka åtgärder som vid-
tagits i förebyggande syfte. Indelningen i bestäm-
ningsfaktorer är baserad på preventionsveten-
skaplig teori.

På samhällsnivå beslutas om regler och lagar 
som bestämmer den ekonomiska och fysiska till-
gängligheten, exempelvis genom pris, åldersgrän-
ser och reglering av parti- och detaljhandel. Hit 
hör också försök att påverka de normer som styr 
människors syn på alkohol, narkotika, tobak och 
dopningsmedel och de problem som konsumtio-
nen leder till. 

Till de sociala faktorerna hör förhållanden i 
den närmaste sociala omgivningen som familjen, 
kamratrelationerna, skolmiljön, arbetslivet och 
tillgången till socialt utvecklande fritidsaktivite-
ter. Till de individuella faktorerna hör biologiska 
och psykologiska faktorer som genetiska förut-
sättningar, det centrala nervsystemets funktions-
sätt, tidiga utagerande beteenden, sensations-
sökande personlighet och tilltro till den egna 
förmågan att lösa problem.
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Pris, fysisk tillgänglighet och normer och attity-
der har fått en allt större betydelse i forskningen 
under senare år. Inte minst har preventionsforsk-
ningen visat att det är inom dessa områden de 
förebyggande åtgärderna har störst effekt. 

Samma indelning görs för narkotika som för 
alkohol och tobak. Detta kan möjligen verka 
överraskande eftersom narkotika är olagligt. 
Men det är inte bara narkotikans juridiska sta-
tus som styr människors beteenden. Det pris som 
konsumenten får betala spelar också en stor roll 
för benägenheten att konsumera narkotika. På 
samma sätt diskuteras den fysiska tillgänglighe-
ten i samma termer för narkotika som för alkohol 
och i stor utsträckning även för tobak. Produktion 
som begrepp är kanske självklart, men det är inte 
lika självklart att tala om partihandel och detalj-
handel av olagliga varor. Partihandel är ändå vad 
den organiserade brottsligheten ägnar sig åt då 
den smugglar och distribuerar större narkotika-
partier till lokala köpmän. Detaljhandel är på 
motsvarande sätt det som lokala försäljare ägnar 
sig åt då de säljer narkotika i lägenheter, på kro-
gar eller på gatan till slutanvändarna. 

Syftet med den här indelningen i bestämnings-
faktorer är att skapa en tydligare struktur för 
redovisningen av det förebyggande arbetet. 

Prevention innebär att begränsa risker eller att 
stärka skydd. Med utgångspunkt i preventions-
forskningen handlar det för det första om att 
identifiera vilka risker och skydd som kan kopp-
las till konsumtion av alkohol, narkotika, tobak 
och dopningsmedel och för de problem som kan 
följa av detta, och för det andra om hur dessa 
faktorer kan påverkas med olika insatser. 

I forskningen om risk- och skyddsfaktorer 
framhålls att det är kombinationen av flera fak-
torer som är utslagsgivande. Enstaka riskfakto-
rer är inte betydelselösa, men när det finns flera 
samtidigt ser man stora effekter på konsumtion 
och skador. Detta gäller även om riskerna och 
skyddsfaktorerna kommer från mycket skilda 
områden, alltifrån arvsanlag till samhällsorgani-
sation. Det finns ett tydligt samband mellan ökat 
antal riskfaktorer, oberoende av vilka, och en 
kraftig ökning i risk för problem. 

Detta har särskild betydelse för de samhällsåt-
gärder som styr tillgängligheten. Ökad tillgäng-

lighet innebär att andra riskfaktorer som proble-
matiska hemförhållanden, psykisk sjuklighet eller 
arbetslöshet får ökad betydelse. För människor 
med dessa och andra riskfaktorer innebär en res-
triktiv drogpolitik att skadorna kan begränsas.

Definitioner
Att definiera olika slags konsumtion av alko-
hol och droger är nödvändigt för att vi ska veta 
vad vi talar om. I praktiken är det svårt att for-
mulera dessa definitioner, bland annat eftersom 
både konsumtion och användare kan se väldigt 
olika ut. Exempel på vanliga begrepp i det här 
sammanhanget är bruk, riskbruk, skadligt bruk, 
problematiskt bruk, missbruk, och beroende. 
Beteckningarna avspeglar i viss mån konsum-
tionsmönster, alltså hur ofta, hur mycket och på 
vilket sätt olika droger konsumeras men också 
konsekvenser av användandet.

I den här rapporten har vi strävat efter att 
använda begreppen bruk respektive skadligt 
bruk när vi beskriver konsumtionen av alkohol, 
narkotika och dopningsmedel. Men det har inte 
alltid varit möjligt, bland annat eftersom förfat-
tare av olika forskningsrapporter som vi redovi-
sar själva använt andra begrepp. I kapitlen om 
alkohol, narkotika och dopningsmedel definieras 
de begrepp som förekommer inom respektive 
område. För tobaksområdet beskrivs i den här 
rapporten hur många som använder tobak men 
vi går inte in på olika konsumtionsmönster. 
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i Det här kapitlet presenterar vi statistik för 
alkoholkonsumtionens utveckling fram till och 
med 2008. Vi beskriver alkoholkonsumtionen 
generellt i befolkningen utifrån självrapporte-
rade uppgifter samt redogör för statistik från 
Systembolaget och restaurangförsäljningen som 
indikatorer på alkoholkonsumtion. För att få en 
mer heltäckande bild av svenskarnas dryckes-
vanor beskriver vi även utvecklingen för resan-
deinförsel, smuggling och olaglig tillverkning. 
Vi följer upp konsumtionsutvecklingen med en 
genomgång av skadeutvecklingen för 2008 där vi 
tittar på dödlighet, sjuklighet, unga vårdade för 
alkoholförgiftning, brott, rattfylleri och misshan-
del. Här följer en sammanfattning av kapitlet.

Mellan 2007 och 2008 minskade den totala 
alkoholkonsumtionen i Sverige med 3 procent 
och uppgår 2008 till 9,5 liter ren alkohol per 

person. Försäljningen via Systembolaget ökade 
medan resandeinförseln, hemtillverkningen,  
folkölsförsäljningen och smugglingen minskade. 
Även internethandeln med alkohol minskade. 
Sett över perioden 1999–2008 har konsumtionen 
ökat med ungefär 1,3 liter hundraprocentig alko-
hol per invånare som är 15 år och äldre, vilket 
innebär en ökning med drygt 16 procent. 

Den riskabla alkoholkonsumtionen har varit 
relativt stabil 2004–2008. För 2008 var andelen 
män med en riskfylld alkoholkonsumtion knappt 
7 procent medan motsvarande andel bland kvin-
nor var drygt 7 procent. Om berusningsdrickande 
inkluderas i definitionen är riskabla alkoholva-
nor vanligare bland män än bland kvinnor. Enligt 
den här definitionen har 16 procent av männen 
och 10 procent av kvinnorna en riskabel alkohol-
konsumtion.

Alkoholen i Sverige
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Från 1998 fram till 2007 har antalet dödsfall i 
alkoholrelaterad leversjukdom ökat något hos 
både män och kvinnor. Antalet som vårdas för 
alkoholförgiftning har ökat sedan slutet av 1990-
talet och fram till 2007. För kvinnor är ökningen 
nästan 70 procent mellan 1998 och 2007 medan 
den för män är knappt 45 procent. Bland ung-
domar mellan 15–19 år har antalet som vårdats 
för alkoholförgiftning ökat sedan 1998, bland 
både pojkar och flickor, men flickornas ökning 
är betydligt större. Under 1998–2007 har antalet 
flickor som vårdats i slutenvård ökat med 68 pro-
cent. Ökningen för pojkar under samma period 
var 37 procent. 

Under 2008 polisanmäldes cirka 18 800 ratt-
fylleribrott . Enligt Brottsförebyggande rådet har 
antalet anmälda rattfylleribrott ökat med över 42 
procent mellan 1997 och 2008. Antalet anmäl-
ningar om misshandel har ökat med drygt 47 
procent mellan 1997 och 2008.

En översyn av Sveriges alkohollagsstiftning 
påbörjades under 2007 och resulterade i ett 
betänkande under mars 2009. I betänkandet 
föreslås bland annat att kommersiell förmedling 
av starköl, vin och spritdrycker för försäljning 
vid sidan om Systembolagets detaljhandelsmono-
pol ska bli förbjuden och att kommunerna ska 
vara skyldiga att utfärda riktlinjer som tydligt 
anger vad som gäller kring serveringstillstånd. 
Man föreslår också att kommunerna ska upp-
rätta en tillsynsplan som skickas in till länssty-
relserna. Riksdagen har ännu inte fattat några 
beslut beträffande förslagen i betänkandet.

Alla län har en länssamordnare för det regionala 
förebyggande arbetet med alkohol och narkotika 
med länsstyrelserna som huvudman. Statens folk-
hälsoinstituts årliga kartläggning visar att det i 
drygt 80 procent av kommunerna fanns en sär-
skild person utsedd för att samordna det förebyg-
gande arbetet med alkohol under 2008.

Konsumtionsutvecklingen
Alkoholkonsumtionen i Sverige följs genom sta-
tistik som redovisar försäljning av alkohol från 
Systembolagets butiker, från restauranger och 
från livsmedelsbutiker (öl). Den här statistiken 
täcker inte in hela konsumtionen eftersom den 

inte inkluderar alkohol som förts in i Sverige från 
andra länder (legal resandeinförsel och smugg-
ling) eller alkohol som hemtillverkats legalt eller 
illegalt. För att få en uppfattning om utveck-
lingen av den totala alkoholkonsumtionen har 
systematiska undersökningar genomförts sedan 
mitten av 1990-talet. Vid Centrum för socialve-
tenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) 
vid Stockholms universitet gör man månatliga 
telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av 
befolkningen för att komplettera försäljningssta-
tistiken med uppgifter om den icke registrerade 
konsumtionen. 

SoRAD:s beräkning av den totala alkoholkon-
sumtionen i Sverige är alltså baserad på regist-
rerad alkoholförsäljning och på undersökningar 
om den icke registrerade konsumtionen. Omkring 
två tredjedelar av all alkohol som konsumeras 
i Sverige kommer från registrerad försäljning 
genom Systembolaget, livsmedelsbutiker och ser-
veringar medan konsumtionen av oregistrerad 
alkohol via resandeinförsel, smuggling och hem-
tillverkning tillsammans beräknas stå för knappt 
en tredjedel (M. Ramstedt, 2009).

Figur 1 visar att den totala alkoholkonsumtio-
nen enligt SoRAD ökat kraftigt sedan mitten av 
1990-talet (Boman, Hradilova Selin, Ramstedt, 
& Svensson, 2007; M. Ramstedt, 2009). Under 
de senaste tio åren (1999–2008) har konsumtio-
nen ökat med ungefär 1,3 liter hundraprocentig 
alkohol per invånare som är 15 år och äldre, 
vilket innebär en ökning med drygt 16 procent. 
Det är främst konsumtion av oregistrerad alko-
hol som har ökat, den kommer till Sverige genom 
smuggling och ökad resandeinförsel som följd av 
ändrade införselkvoter. De senaste åren har kon-
sumtionen minskat främst beroende på att resan-
deinförseln minskat kraftigt vilket uppvägs något 
av ökad försäljning från Systembolaget.

Mellan 2007 och 2008 minskade den totala 
alkoholkonsumtionen med 3 procent och upp-
går 2008 till 9,5 liter ren alkohol per person. 
Försäljningen via Systembolaget ökade medan 
restaurangförsäljningen var oförändrad (uppgift 
avser 2007, uppgift för 2008 publiceras senare 
än denna rapport) och resandeinförseln, hemtill-
verkningen, folkölsförsäljningen och smugglingen 
minskade. Även internethandeln med alkohol 
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minskade mellan 2007 och 2008 (M. Ramstedt, 
2009). Nedan presenterar vi detaljerade uppgif-
ter om utbudet av registrerad och oregistrerad 
alkohol.

Systembolagets försäljning
Försäljningen av spritdrycker har minskat något 
sedan mitten av 1990-talet, medan vin- och stark-
ölsförsäljningen ökat kraftigt, en trend som fort-
satt även mellan 2007 och 2008. Vinförsäljningen 
har ökat med drygt 4 procent och starkölsför-
säljningen med knappt 3 procent medan bland-
drycker som cider och alkoläsk ökat med 2 pro-
cent (Systembolaget, 2009).

restaurangförsäljning
Under 2007 utgjorde spritdrycker drygt 3 pro-
cent, vin 23 procent och starköl knappt 74 
procent av restaurangernas totala alkoholför-
säljning. Det finns i skrivande stund inga uppda-
teringar för 2008. Under det senaste decenniet 
har försäljningen av vin ökat på restaurangerna 
medan spritförsäljningen varit relativt konstant 
och starkölsförsäljningen minskat något (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008).

resandeinförsel
En del av den konsumtion som SoRAD redovi-
sar uppskattas på grundval av resandeinförseln. 
Mellan 1993 och 2004 ökade införseln av alko-
hol med nästan 300 procent, från 0,7 liter ren 
alkohol per invånare 15 år och äldre till 2,7 liter. 
Kulmen nåddes under 2004 då införselkvoterna – 
som ett led i Sveriges anpassning till reglerna inom 
EU – i praktiken avskaffades och fler svenskar än 
någonsin tidigare tog med alkohol från utlandet 
och dessutom större mängd per resa än tidigare 
(Boman, et al., 2007). Utvecklingen efter 2004 
visar på en viss tillbakagång. Kanske är det för 
tidigt att säga om de senaste årens förändringar 
utgör en del av en trend eller om de endast är till-
fälliga. Möjligen kan minskningen mellan 2004 
och 2007 avspegla en viss avmattning i intresset 
för privat resandeinförsel, jämfört med när de 
nya införselkvoterna infördes.1 Minskningen kan 
också bero på att de svenska alkoholskatterna 
inte har ökat i takt med inflationen (Holder et al., 
2008). De ekonomiska motiven för att åka över 
landsgränsen för att köpa alkohol minskar alltså 
i betydelse.

Figur 1. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996–

2008 (undantaget 1997 och 1999 där uppgifter saknas) för-

delad efter dryck i liter hundraprocentig alkohol per invånare 

15 år och äldre (Boman, et al., 2007; M. Ramstedt, 2009).

Figur 2. Systembolagets försäljning av alkoholdrycker 

(inklusive cider och blanddrycker) i 1 000 liter, 1995–2008 

(Systembolaget, 2009). 
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Smuggling
Smugglingen av alkohol till Sverige har enligt 
SoRAD ökat sedan EU-inträdet. Nivån var låg 
fram till 2000 men ökade nästan fyra gånger fram 
till 2005 för att sedan minska igen (Boman, et 
al., 2007). Mellan 2002 och 2005 – då ökningen 
var störst – ökade mängden insmugglad alkohol 

mätt i ren alkohol från 0,6 liter till 1 liter per per-
son (16–81 år) (Ramstedt, 2006). Smugglingen 
av alkohol har alltså ökat under den första delen 
av 2000-talet för att sedan minska något fram 
till 2007. Anledningen kan vara ändrade insat-
ser från tullen för att upptäcka smugglingen. 
Förändringarna efter 2005 kan även bero på 
höjda införselkvoter.

Smuggelsprit når inte bara den vuxna befolk-
ningen utan även ungdomar. Undersökningar 
från Centralförbundet för alkohol- och narko-
tikaupplysning (CAN) av ungdomars alkohol-
konsumtion visar att tillgången på smuggelsprit 
ökat sedan slutet på 1990-talet. År 1998 uppgav 
8 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna 
att det var mycket lätt att få tag på smuggelsprit. 
Detta kan jämföras med 15 procent för pojkarna 
och 12 procent för flickorna 2008 (Hvitfeldt & 
Nyström, 2009).

olaglig tillverkning
Hemtillverkad alkohol har blivit mindre vanlig 
i Sverige under den senaste tioårsperioden. År 
2008 beräknades den hemtillverkade alkoholen 
stå för knappt 0,2 liter ren alkohol per person 15 
år eller äldre (Ramstedt, 2009). Men tillgången 
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Figur 3. Försäljning av alkoholdrycker (inklusive cider och 

blanddrycker som återfinns under den kategori som utgör 

basen i drycken) från servering i 1 000 liter, 1995–2007 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008).
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på hemtillverkad alkohol bland ungdomar har 
rapporterats vara hög. Under 1998 uppgav drygt 
20 procent av pojkarna och 17 procent av flick-
orna i årskurs nio att det var mycket lätt att få tag 
på hembränd sprit. Under de senaste tio åren har 
dessa andelar i stort sett halverats till 10 procent 
av pojkarna och 8 procent av flickorna 2008. 
Medan konsumtionen av smuggelsprit ökat bland 
ungdomar under senare år har konsumtionen av 
hembränt minskat (Fender & Hvitfeldt, 2008; 
Hvitfeldt & Nyström, 2009). Andelen ungdomar 
som dricker hembränd sprit är störst i landets 
norra och mellersta delar.

Riskbruk
Sedan 2004 har Statens folkhälsoinstitut genom-
fört den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på 
lika villkor där man bland annat följt utveck-
lingen av riskabla alkoholvanor. 

Riskabel alkoholkonsumtion kan mätas på 
olika sätt men inom sjukvården brukar man 
ange att för män är 14 standardglas2 eller mer 
per vecka riskabelt, medan gränsen för kvinnor 
går vid nio glas. Enligt uppgifter i den nationella 
folkhälsoenkäten beräknade enligt definitionen 

nio respektive 14 standardglas har den riskabla 
alkoholkonsumtionen varit relativt stabil mellan 
2004 och 2008 (figur 4). För 2008 var andelen 
män med riskfylld alkoholkonsumtion knappt 7 
procent och andelen kvinnor drygt 7 procent. 

Data från folkhälsoenkäten visar att riskfyllda 
alkoholvanor är ojämnt fördelade geografiskt. 
Av kartorna kan man utläsa att riskkonsum-

Figur 4. Riskkonsumtionen 2004–2008 för kvinnor (nio 

standardglas per vecka) och män (14 glas) mellan 16 och 

84 år enligt folkhälsoenkäten (Statens folkhälsoinstitut, 

2009b).
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2 Definitionen nio respektive 14 standardglas per vecka som mått på riskabel alkoholkonsumtion används ofta i Sverige och 
rekommenderas av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol vilket 
motsvarar 12 cl vin eller 33 cl starköl eller 4 cl fyrtioprocentig sprit. 

Figur 5. Andel (procent) män och kvinnor 

med riskkonsumtion (14 respektive nio  

standardglas per vecka), efter län och  

region, 2008, åldersstandardiserade  

värden (vilket innebär att man tagit hänsyn  

till ålderstrukturen i befolkningen)  

(Statens folkhälso institut, 2009b).
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tion är vanligare bland både kvinnor och män i 
Stockholm än i övriga Sverige. En hög andel av 
männen i Västmanland och Blekinge samt kvin-
nor i Skåne och Halland är riskkonsumenter. 
Kvinnor i Norrbotten och män i Västerbotten 
och Västernorrland har en låg andel riskkonsu-
menter. (Statens folkhälsoinstitut, 2009b).

I tidigare års redovisningar av folkhälsoenkä-
ten har man använt en delvis annorlunda defini-
tion av riskfylld alkoholkonsumtion än den som 
presenteras nedan. Här har även en fråga om hur 
ofta man dricker så att man känner sig berusad 
tagits med. Som framgår av figur 6 leder denna 
definition till en större andel riskkonsumenter 
och att skillnaden mellan män och kvinnor med 
riskabla alkoholvanor blir påtaglig. Enligt den 
här definitionen har 16 procent av männen och 
10 procent av kvinnorna en riskabel alkoholkon-
sumtion (Statens folkhälsoinstitut, 2009b).

Ungdomar och unga vuxna
Sedan 1971 har Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning (CAN) genomfört 
årliga undersökningar av skolungdomars drog-
vanor. I de här undersökningarna klassas man 

Begrepp och DeFinitioner 

var går gränsen
Det finns olika definitioner på riskabel alkoholkon-
sumtion och exakt var gränsen går för när konsum-
tionen kan leda till skador på hälsan och föra med 
sig negativa sociala konsekvenser är inte entydigt 
belagt. Det finns undersökningar som visar att fler 
än två standardglas om dagen ökar risken att få 
alkoholrelaterade skador (Rehm, Room, & Taylor, 
2008). Om nivån på alkoholkonsumtionen är ris-
kabel eller inte påverkas dessutom av personens 
kön, ålder, sociala situation och allmänna hälso-
tillstånd.

riskbruk
Vuxna anses ha ett riskbruk av alkohol om ett av 
 följande två kriterier är uppfyllda:

Konsumtionen överstiger 14 standardglas alko-1. 
hol i veckan för män och nio standardglas för 
kvinnor (Andréasson & Allebeck, 2005).
Om man dricker en större mängd alkohol vid ett 2. 
och samma tillfälle (fem eller fler standardglas 

för män, fyra eller fler standardglas för kvinnor).

Skadligt bruk
Med skadligt bruk avses bruk av psykoaktiva sub-
stanser3 på ett sätt som skadar hälsan. Skadligt bruk 
av alkohol är alkoholkonsumtion som medför psy-
kisk eller kroppslig skada, utan att personen samti-
digt är beroende (Socialstyrelsen, 2007).

alkoholberoende
Alkoholberoende anses föreligga om minst tre av 
följande sex kriterier är uppfyllda under den senaste 
tolvmånadersperioden:

starkt sug eller tvång att dricka alkohol• 
svårigheter att kontrollera konsumtionen• 
toleransökning• 
abstinenssymptom• 
minskat intresse för annat på grund av alkohol• 
en fortsatt konsumtion trots fysiska eller  psykiska • 
skador (Socialstyrelsen, 2007).

Figur 6. Riskkonsumtion av alkohol hos män och kvinnor 

16–84 år enligt en kombination av standardglasdefinitio-

nen och frågor om hur ofta konsumtionen leder till berus-

ning. Definition har använts i tidigare redovisningar av 

folkhälsoenkäten (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 
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3 En psykoaktiv substans är en drog som förändrar sinnestillståndet utan att påverka sinnena.
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som alkoholkonsument om man ”en gång om 
året eller mer sällan” dricker antingen ett glas öl, 
cider eller alkoläsk, 2 cl vin eller 2 cl sprit. Trots 
denna mycket vida definition uppger nästan en 
tredjedel av både pojkar och flickor i årskurs nio 
att de inte dricker alkohol4. I årskurs två på gym-
nasiet däremot är det färre som inte dricker, 12 
procent av både pojkarna och flickorna svarade 
2008 att de inte dricker alkohol (Hvitfeldt & 
Nyström, 2009). 

I skolundersökningen frågar man också om 
berusningsdrickande och det visar sig att drygt en 
femtedel av alla pojkar och flickor i nionde klass 
uppger att de intensivkonsumerar5 alkohol minst 

en gång i månaden. I årskurs två på gymnasiet sva-
rade 53 procent av pojkarna och 44 procent av 
flickorna att de intensivkonsumerar alkohol minst 
en gång i månaden (Hvitfeldt & Nyström, 2009). 
I CAN:s undersökningar redovisas inte andelen 
som har en riskabel alkoholkonsumtion. 

Använder man begreppet riskkonsumtion 
enligt standardglasdefinitionen på ungdomar 
och unga vuxna i den nationella folkhälsoenkä-
ten visar det sig att för män 16–19 år har ande-
len med riskabel konsumtion sjunkit marginellt 
under perioden 2004–2008. Bland män i ålders-
grupperna 20–24 och 25–29 år har andelen risk-
konsumenter däremot ökat. 

andel (%)
riskkonsumenter 2004

andel (%)
riskkonsumenter 2008

Män 16–19 år 4 3

Män 20–24 år 9 13

Män 25–29 år 7 13

Kvinnor 16–19 år 7 8

Kvinnor 20–24 år 10 8

Kvinnor 25–29 år 6 8

tabell 1. Andelen riskkonsumenter enligt standardglasdefinitionen bland ungdomar  

och unga vuxna. Data från folkhälsoenkäten 2008 (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 

4 34 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna i årskurs nio svarade år 2007 att de inte dricker alkohol.
5 Intensivkonsumtion definieras här av CAN som att dricka alkohol motsvarande minst en halv ”kvarting” sprit (17,5 cl) eller 

en hel flaska vin (75 cl) eller motsvarande vid ett och samma tillfälle.
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För kvinnor tycks andelen riskkonsumenter ha 
minskat i åldersgruppen 20–24 år, medan den 
har ökat marginellt i åldersgrupperna 16–19 och 
25–29. Om vi jämför dessa uppgifter med det 
nationella urvalet i folkhälsoenkäten, som för 
2004 och 2008 bestod av 20 000 personer mellan 
16 och 84 år, kan vi konstatera att bland ungdo-
mar och unga vuxna är andelen med en riskabel 
alkoholkonsumtion något högre än genomsnittet 
för hela urvalet, möjligen med undantag av de 
yngsta männen. Den mest påtagliga förändringen 
under perioden är ökningen av riskkabel alkohol-
konsumtion bland män mellan 20 och 29 år.

Redovisningarna av riskabel alkoholkonsum-
tion ovan utgår från nationella undersökningar 
som genomförs regelbundet och alltså kan för-
väntas säga något om konsumtionstrender för 
stora grupper som män och kvinnor och unga i 
olika ålderintervall. Andra studier har undersökt 
hur konsumtionen ser ut i mer avgränsade grup-
per. Två exempel presenteras här.

restauranganställda
Under en utbildning i ansvarsfull alkoholserve-
ring tillfrågades 276 personer anställda vid olika 
krogar i Stockholm om sina egna alkoholvanor. 
Deltagarna bestod av 143 män med medelåldern 
31 år och 133 kvinnor med en medelålder på 28 
år. Det visades sig att 29 procent av de krogan-
ställda männen och 33 procent av kvinnorna 

hade en riskfylld alkoholkonsumtion enligt krite-
riet nio respektive 14 glas i veckan. Fastän urva-
let inte är slumpmässigt kan man sannolikt dra 
slutsatsen att andelen med riskkonsumtion bland 
restaurangpersonal är mycket högre än bland 
hela befolkningen (Leifman, Müller, & Schultz 
Fredholm, 2009).

Besökare på ungdomsmottagningen 
i hässelby
I en undersökning på ungdomsmottagningen i 
Hässelby utanför Stockholm ombads besökarna 
att besvara frågor om sin alkoholkonsumtion. 
Besökarna var mellan 13 och 23 år och bestod 
av 504 kvinnor med en genomsnittlig ålder på 
knappt 18 år och 190 män med genomsnittsål-
dern 19 år. En stor andel av ungdomarna besökte 
mottagningen för att de hade olika psykosociala 
problem. Det visade sig att alkoholkonsumtio-
nen i allmänhet var hög och omkring tre fjärde-
delar svarade att de hade en riskfylld konsumtion 
(Björnsson & Haag, 2009). 

Unga kvinnor, andel 
(%) riskkonsumenter

Unga män, andel (%)
riskkonsumenter 

13–16 år 69 75

17–19 år 80 73

20–23 år 78 87

tabell 2. Andelar (procent) unga kvinnor och män på ung-

domsmottagningen i Hässelby som uppger riskkonsum-

tion enligt kriteriet nio respektive 14 standardglas i veckan. 

Skadeindikatorer
De skadliga effekterna av alkohol avgörs av hur 
mycket man dricker, hur och när man dricker, 
den sociala situationen samt ålder och kön. 
Alkoholen påverkar många av kroppens organ 
och en lång rad sjukdomar och skador, kroniska 
eller akuta, kan relateras till alkoholkonsumtion. 
Levercirros, bukspottkörtelinflammation, vissa 
cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar samt hjärn-
skador är exempel på sjukdomar och skador som 
har starka samband med högt alkoholintag under 
lång tid. Mer akuta skador och sjukdomar, som 
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ofta har samband med berusningsdrickande är 
alkoholförgiftning och olika typer av kroppsliga 
skador i samband med våld eller olycksfall. 

I de följande avsnitten redovisar vi utvecklingen 
av medicinska och sociala skadeverkningar som 
dödlighet, sjuklighet och slutenvård samt brott. 
De alkoholrelaterade brott som tas upp är rattfyl-
leri och misshandel. På grund av eftersläpningar i 
statistiken kan data för dödlighet endast presen-
teras fram till och med 2007. 

För vissa typer av skador kan det dröja flera 
år mellan konsumtionsförändringar och ska-
dor. Generellt sett brukar de akuta skadorna, 
som alkoholförgiftning och misshandel, minska 
omgående när konsumtionen sjunker medan de 
kroniska kan ta längre tid (Kvillemo, Andréasson, 
Sjöström, & Bränström, 2007).

Dödlighet
Vi följer utvecklingen av alkoholrelaterade 
dödsfall med data från dödsorsaksregistret som 
finns hos Epidemiologiskt centrum (EpC) vid 
Socialstyrelsen. Dödsorsaksregistret omfattar 99 
procent av alla dödsfall och koderna i registret 
följer en standardiserad internationell klassifi-
cering. På grund av eftersläpning finns inte data 

senare än 2007. Socialstyrelsen har tagit fram ett 
alkoholindex som innefattar alla underliggande 
eller bidragande dödsorsaksdiagnoser där ordet 
alkohol ingår. Här presenterar vi den alkoholre-
laterade dödligheten med hjälp av detta alkoho-
lindex och andra diagnoser som är relaterade till 
alkoholkonsumtion. Som figur 7 visar står män 
för en betydligt större del än kvinnor av de alko-
holrelaterade dödsfallen.

Antalet alkoholrelaterade dödsfall (per 100 000 
invånare) har legat på en relativt konstant nivå 
sedan slutet av 1980-talet för både män och kvin-
nor. Utvecklingen har inte varit entydig, men ur 
diagrammet går det att utläsa en liten minskning 
av antalet dödsfall för män och en liten ökning 
för kvinnor.

Dödsfall i alkoholrelaterad leversjukdom
Sambandet mellan förändringar i totalkonsum-
tionen av alkohol och leversjukdomar är väl 
belagt. Exempelvis anses levercirros (”skrumple-
ver”) vara en god indikator på alkoholproblemets 
omfattning i samhället. Minskar alkoholkonsum-
tionen minskar även förekomsten av levercirros. 

I figur 8 redovisar vi dödligheten i alkoholre-
laterade leversjukdomar samt annan icke speci-
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Figur 7. Dödsfall till följd av diagnoser enligt alkoholindex, underliggande eller bidragande dödsorsak6 antal per 100 000 

män och kvinnor 1987–2007, åldersstandardiserade värden (vilket innebär att man tagit hänsyn till ålderstrukturen i befolk-

ningen) (Socialstyrelsen Epidemiologiskt centrum, 2009a). 

6 Den underliggande dödsorsaken är det tillstånd som startade förloppet som ledde till döden och utgör ”huvudorsak” till 
dödsfallet. Bidragande dödsorsaker är övriga sjukdomstillstånd eller skador som fanns med i förloppet eller som på annat 
sätt bidragit till dödsfallet enligt läkarens uppgift på dödsorsaksintyget. Mer om dödsorsaksregistret finns på följande länk: 
http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/dodsorsaker/Dodsorsaksregistret.htm.
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ficerad levercirros. Dödsfall i alkoholrelaterad 
leversjukdom är betydligt vanligare bland män 
än bland kvinnor. Från 1998 till 2007 har anta-
let dödsfall i alkoholrelaterad leversjukdom ökat 
något hos både män och kvinnor.

Sjuklighet och slutenvård
Antalet personer som vårdas i slutenvård för 
leversjukdom och alkoholförgiftning är båda 
indikatorer som kan ge en bild av alkoholskade-
utvecklingen. En ökning i antalet rapporterade 
skador kan emellertid också hänga ihop med änd-
rad praxis, exempelvis att man i större utsträck-
ning hamnar på sjukhus därför att till exempel 
polisen kontaktar ambulans i stället för att köra 
hem en kraftigt berusad person. En annan faktor 
som kan påverka statistiken är tillgången på slut-
envårdsplatser. Förändringar av antalet patienter 
i slutenvård behöver alltså inte nödvändigtvis 
vara ett tecken på att omfattningen av alkohol-
skadorna förändrats. 

Antalet som vårdas för alkoholförgiftning har 
ökat sedan slutet av 1990-talet och fram till 2008 
(figur 9). För kvinnor är ökningen drygt 70 pro-
cent mellan 1998 och 2008 medan den för män 
är knappt 50 procent. Men antalet män är betyd-
ligt större än antalet kvinnor som vårdas under 
någon av dessa båda diagnoser. 

Unga vårdade för alkoholförgiftning
Bland ungdomar mellan 15–19 år har antalet som 
vårdats för alkoholförgiftning ökat sedan 1998, 
bland både pojkar och flickor, men flickornas 
ökning är betydligt större. Under de senaste tio 
åren, 1998–2007, har antalet flickor som vårdats 
i slutenvård ökat med 68 procent. Ökningen för 
pojkar under samma period var 37 procent. För 
2008 noteras ett trendbrott i statistiken med en 
liten nedgång både för flickor och pojkar, men det 
är för tidigt att säga om det vi ser är mer än en till-
fällig nedgång (Socialstyrelsen Epidemiologiskt 
centrum, 2009c).
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Figur 8. Dödsfall på grund av alkoholrelaterade lever-

sjukdomar samt annan icke specificerad levercirros7. 

Underliggande (u) respektive underliggande eller bidragan-

de (ub) dödsorsak, antal per 100 000 invånare, 1998–2007 

ålderstandardiserat (Socialstyrelsen Epidemiologiskt cen-

trum, 2009b).

7 Dödsfall på grund av alkoholrelaterade leversjukdomar samt annan icke specificerad levercirros (sjuklig förändring i ett 
organ på grund av nybildning av bindväv i stället för den vävnad som normalt fungerar i organet) betyder att läkaren på 
dödsorsaksintyget angett en alkoholrelaterad leversjukdom eller angett levercirros utan att ha specificerat den närmare.
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Figur 9. Vårdade i slutenvård med alkoholrelaterad lever-

sjukdom respektive alkoholförgiftning som huvud- eller 

bidiagnos, antal per 100 000, män respektive kvinnor, 

ålderstandardiserade värden, 1998–2008 (Socialstyrelsen 

Epidemiologiskt centrum, 2009c).

a
lk

o
h

o
l



DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008 25 

Vad som bidragit till den tydliga nedgången 2003 
är oklart. 

Sjukfrånvaro
Forskning har visat på ett samband mellan ökad 
totalkonsumtion av alkohol i samhället och ökad 
sjukfrånvaro. År 2006 publicerades en studie 
av Thor Norström som visade att en ökning av 
alkoholkonsumtionen med en liter per person i 
Sverige ger en ökning av sjukfrånvaron med 13 
procent för män och 6 procent för kvinnor. För 
kvinnorna var resultatet dock inte statistiskt 
säkert (Norström, 2006).

Brott
I decennier har det varit känt att det finns ett 
samband mellan alkohol och våldsbrott, ofta har 
både offret och gärningsmannen varit berusade 
(Källmén & Gustafson, 1998; Lenke, 1990). 
Psykologisk forskning har visat att den aggres-
siva handlingen eller våldet ofta påverkas av 
frustration (Gustafson, 1991) och här verkar det 
finnas en samverkan mellan grad av berusning 
och frustration så att vid en given frustration blir 
aggressionen starkare om personen är berusad 
(Källmén & Gustafson, 1998; Lenke, 1990). 

Inom den kriminologiska forskningen byggs 
sambandet mellan alkohol och våldsbrott kring 
tre empiriska belägg: 

1. Vid misshandelsbrott var 70–80 procent av 
gärningsmännen och 40–50 procent av offren 
alkoholpåverkade vid brottstillfället under 
perioden 2001–2003 (Brottsförebyggande 
rådet [Brå], 2004).

2. De polisanmälda våldsbrotten är fler de dagar 
alkoholkonsumtionen är hög. 

3. Alkoholkonsumtionen per invånare varierar 
systematiskt med den polisanmälda misshan-
delsbrottsligheten och i ännu högre grad med 
det polisanmälda dödliga våldet. 

När det gäller alkoholens inverkan på mäns våld 
mot kvinnor är forskarna däremot inte lika enade 
– vissa menar att alkoholen spelar en stor roll 
medan andra menar att det inte finns ett tydligt 
samband. Vid dödligt våld mot kvinnor i nära rela-
tioner i Sverige är knappt hälften av gärningsmän-
nen alkoholpåverkade vid brottstillfället, vilket är 
mindre än vid dödligt våld i övrigt (Rying, 2007).

Rattfylleri
Enligt lagen innebär rattfylleri att en person som 
kör ett motordrivet fordon har druckit så mycket 
alkohol att alkoholkoncentrationen är minst 0,2 
promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i 
utandningsluften (Vägverket, 2008)

Individer som konsumerar alkohol påverkas 
både fysiskt och psykiskt. Personen blir mindre 
uppmärksam och tappar omdömet, självkritiken 
minskar liksom förmågan att göra realistiska 
riskbedömningar. Det är bevisat att alkoholkon-
sumtion i samband med motortrafik medför en 
ökad risk för olyckor (Brottsförebyggande rådet 
[Brå], 2004)

Vägverket uppskattar att det dagligen är 
15 000–20 000 onyktra förare ute på vägarna 
(Vägverket, 2007). Under hela 2008 polisan-
mäldes cirka 18 800 rattfylleribrott där föra-
ren druckit alkohol. Antalet anmälda rattfylle-
ribrott (inklusive grovt rattfylleri) har enligt 
Brottsförebyggande rådet (Brå) ökat med över 42 
procent mellan 1997 och 2008. År 1997 anmäldes 
143 fall per 100 000 invånare jämfört med 204 
per 100 000 invånare 2008 (Brottsförebyggandet 
rådet [Brå], 2009). Mellan 1998 och 2000 inträf-
fade en kraftig ökning (se figur 11) och en viktig 
förklaring är en skärpt lagstiftning mot drogratt-
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Figur 10. Vårdade i slutenvård med alkoholförgiftning som 

huvud- eller bidiagnos, antal per 100 000, pojkar och män 

respektive flickor och kvinnor i åldrarna 15–19 år, 1998–

2008 (Socialstyrelsen Epidemiologiskt centrum, 2009c).
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fylleri från och med den 1 juli 1999. Uppgifter om 
drograttfylla särredovisas först från 2001. 

År 2007 dödades 471 personer i trafikolyckor 
och minst 25 procent av dödsolyckorna var, enligt 
Vägverket, alkoholrelaterade. Men statistiken 
visar inte hela sanningen. Av de motorfordons-
förare som dog i trafikolyckor 2007 obducerades 
80 procent. Av dem hade 34 procent alkohol i 
blodet (Vägverket, 2008). Här finns ett mörkertal 
eftersom polisen inte haft möjlighet att kontrol-
lera alla inblandade förare. 

Vilka är det då som kör onyktra? Det har visat sig 
vara yngre och medelålders män som dominerar 
bland rattfyllerister. Ungefär 10 procent av ratt-
fylleristerna är kvinnor, men andelen ökar. Det 
finns i huvudsak två kategorier av rattfyllerister, 
dels de som är alkoholberoende eller alkoholmiss-
brukare, dels de som någon gång kör rattfulla.

Misshandel
Figur 12 visar antalet anmälda misshandels-
brott per år sedan 1997. Före 2002 var ökningen 
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Figur 11. Antal anmälda rattfylleribrott, inklusive 

grovt rattfylleri, per 100 000 invånare 1997–2008 

(Brottsförebyggandet rådet [Brå], 2009).
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Figur 12. Antalet anmälda misshandelsbrott (inklusive 

grov misshandel) per 100 000 invånare 1997–2008 

(Brottsförebyggandet rådet [Brå], 2009). 
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modest men därefter har takten accelererat och 
ökningen visar en stark samvariation med berus-
ningsdrickandet. 

Antalet anmälningar om misshandel har ökat 
mellan 1997 och 2007. År 1997 gjordes 623 
anmälningar per 100 000 invånare, 2008 var mot-
svarande antal 917 vilket motsvarar en ökning 
på drygt 47 procent (Brottsförebyggandet rådet 
[Brå], 2009). Det är svårt att med säkerhet fast-
ställa att statistiken enbart återspeglar en faktisk 
ökning av antalet misshandelsbrott. En delförkla-
ring till uppgången kan vara en ökad benägenhet 
att anmäla den här typen av brott. 

Internationell policy
I ett internationellt perspektiv är EU den region 
i världen där mest alkohol konsumeras. Inom 
unionen var medelkonsumtionen cirka 11 liter 
ren alkohol per vuxen och år (uppgifterna base-
ras på data från 2002). Alkoholkonsumtionen 
inom EU var därmed mer än två och en halv gång 
högre än medelkonsumtionen i resten av världen 
(Andersson & Baumberg, 2006). Med syftet att 
reglera den inomeuropeiska alkoholpolitiken och 
människors rätt till skydd mot alkoholens medi-
cinska och psykosociala effekter har EU antagit 
fem etikregler. Bland annat regleras människors 
rätt att inte behöva påverkas av negativa kon-
sekvenser av att andra i omgivningen dricker 
alkohol, allas rätt till utbildning om alkoholens 
konsekvenser och barns rätt till en alkoholfri upp-
växtmiljö. Dessutom regleras rätten till behand-
ling för dem som dricker för mycket och att de 
som inte dricker alkohol ska respekteras (World 
Health Organization [WHO], 2006).

Från 2000 till 2007 har en rad alkoholpoli-
tiska frågor och policyförändringar bearbetats i 
EU och globalt. Sverige har fram till 2007 haft 
förbud mot att handla alkohol på distans genom 
internet, vilket ändrades genom domen i det så 
kallade Rosengrenmålet (C-170/04) i juni 2007. 
EG-domstolen slog då fast att det svenska förbu-
det mot distanshandel med alkohol över internet 
är en handelsrestriktion som inskränker princi-
pen om fri rörlighet för varor. Efter domen blev 
det möjligt för privatpersoner att beställa alkohol 
för eget bruk från ett annat land via internet. 

I slutet av 2006 enades EU-kommissionen om 
en gemensam strategi för att minska alkohol-
skadorna (EU-kommissionen, 2006). Insatserna, 
som ska gälla 2007–2012, fokuserar på de fem 
områdena
•  skydda ungdomar, barn och ofödda barn
•  minska antalet skador och dödsfall som följd 

av alkoholrelaterade trafikolyckor
•  förebygga de alkoholrelaterade skadorna bland 

vuxna och minska de negativa effekterna på 
arbetsplatsen

•  informera och utbilda för att öka medvetenhe-
ten om konsekvenserna av riskfylld och skad-
lig alkoholkonsumtion och om goda alkohol-
vanor

•  utveckla och förvalta en gemensam kunskaps-
bas på EU-nivå.

EU-kommissionen presenterar en övergripande 
lägesrapport över EU:s alkoholstrategi på ordfö-
randeskapskonferensen om alkohol i september 
2009. Men redan under 2008 kom en första rap-
port som beskriver arbetet under det första året 
med Forumet för alkohol och hälsa, upprättat 
2007 som en del i implementeringen av strategin. 
De andra delarna är Kommittén för alkoholpo-
licy, där länders regeringar finns representerade; 
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en kommitté för statistikinsamling och -utveck-
ling på EU-nivå; samt en uttalad intention att 
strukturerat arbeta med alkoholfrågan tvärs över 
politikområdena (transport, utbildning, unga, 
jordbruk, etc.). Forumet för alkohol och hälsa 
är en samlingsplats för diskussion och genom-
förande av egeninitierade åtaganden, för alla 
de intressenter på EU-nivå som den 5 juni 2007 
skrev på det avtalet att verka för att minska alko-
holrelaterade skador (Europa). Man har genom 
forummedlemsskapet förbundit sig att göra effek-
terna av skadligt drickande mer kända, främja 
ansvarsfull alkoholservering och -konsumtion, 
söka åstadkomma beteendeförändringar, och 
bidra till bättre konsumentinformation kring 
alkoholens skadeverkningar. Att fokus i Forumet 
ligger på unga reflekteras i att det där finns två 
speciella arbetsgrupper: Task force on marketing 
communication och Task force on youth-specific 
aspects.

De flesta av de kring 100 åtagandena inom 
ramen för Forumet är industriinitierade och 
många handlar om åtgärder kring ansvarsfull 
marknadsföring och försäljning. Ett exempel är 
Bacardi-Martinis och Heinekens gemensamma 
projekt att utveckla redskap för utbildning av 
sina medarbetare i ansvarsfull marknadsföring. 
Ett exempel på åtagande från intresseorganisa-
tionerna är det från EUCAM8. EUCAM är en 
organisation som startades 2007, finansieras av 
bland annat Eurocare9 och svenska IOGT-NTO 
och leds av Holländska STAP10. De arbetar för att 
öka kunskapen och utbyta erfarenheter rörande 
alkoholmarknadsföring liksom uppföljningen av 
regler kring denna inom Europa. Organisationen 
kan ses som ett fortsättning av EU-projektet 
ELSA, som avslutades 2007. En av ELSA:s upp-
gifter var att följa och rapportera hur nationella 
lagar och frivilliga branschöverenskommelser 
kring annonsering och annan marknadsföring av 
alkoholhaltiga drycker upprätthålls i EU:s med-
lemsstater samt Norge.

Efter ett initiativ av Sverige, Norge och Finland 
arbetar även Världshälsoorganisationen (WHO) 

med att utforma en alkoholstrategi för medlems-
länderna. Det nordiska förslaget utformades som 
en global strategi för att minska de alkoholrela-
terade problem som de flesta höginkomstländer 
är drabbade av och som förmodas kunna bli lika 
stora i länder med en växande alkoholkonsume-
rande medelklass. Under ett par år väckte försla-
get motstånd, bland annat eftersom en del län-
der ansåg att alkoholindustrin borde involveras i 
utformningen av strategin. Annan kritik riktades 
mot relevansen i att arbeta med en global alko-
holstrategi i länder som är långt mer drabbade 
av andra problem som aids, malaria och TBC. 
Delvis som en följd av att även utvecklingslän-
der med en inhemsk alkoholindustri öppet bör-
jat tala om problemen med alkohol och behovet 
av lagstiftning kunde man i maj 2008 enas om 
ett föreslag som går ut på att WHO ska ta fram 
en global alkoholstrategi. Som ett första steg 
i processen genomförde WHO under oktober 
och november 2008 en webbaserad konsulta-
tion för att få in åsikter om vilka åtgärder som 
bör inkluderas i den globala alkoholstrategin. 
Konsultationen genererade över 330 svar från 
hela världen, bland annat från nationer, forsk-
ningsinstitut, alkoholindustri och intresseorgani-
sationer ner till enskilda privatpersoner (World 
Health Organization [WHO], 2009). Efter detta 
har ytterligare konsultationer genomförts med 
olika organisationer och alla WHO:s medlems-
stater, uppdelade regionvis. Under hösten diskute-
ras ett utkast med medlemsländerna, vilket läggs 
fram till beslut av WHO:s verkställande utskott 
i januari 2010. Innan strategin slutligen beslutas 
av Världshälsoförsamlingen vid dess möte i maj 
2010 sker troligtvis fler förändringar i dokumen-
tet för att säkerställa ett antagande av strategin.

Nationell policy
Den svenska alkohollagen reglerar var och hur 
alkoholdrycker får säljas och serveras. Lagen är 
till för att göra alkohol mindre tillgängligt, i syn-
nerhet för skadligt berusningsdrickande och en 

8 EUCAM är akronym för European Centre for monitoring Alcohol Marketing.
9 EUROCARE är en allians av 45 Europeiska frivilligorganisationer som arbetar med alkoholprevention.
10 National Foundation for Alcohol Prevention in the Netherlands.

a
lk

o
h

o
l



DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008 29 

för tidig alkoholdebut. För att skydda ungdomar 
finns bestämmelser om åldersgränser och för att 
minska berusningsdrickandet finns krav på ord-
ning och nykterhet samt återhållsam servering. 
Den som serverar minderåriga eller någon som 
är märkbart påverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel är personligt straffansvarig 
och kan dömas för olovlig dryckeshantering. Ett 
annat syfte med alkohollagen är att förhindra 
illegal hantering, vilket regleras genom krav på 
tillstånd för tillverkning av sprit och spritdrycker 
(2 kap. 1 §). Bestämmelser om ansvar för olovlig 
införsel och utförsel av alkoholdrycker finns i 
lagen (2000:1225) om straff för smuggling (10 
kap. 10 §). 

En översyn av nuvarande alkohollagsstift-
ning påbörjades under 2007 och resulterade i 
ett betänkande En ny alkohollag i mars 2009. 
I betänkandet föreslås förändringar i alkohol-
lagen på några viktiga områden. Bland annat 
föreslås att kommersiell förmedling av starköl, 

vin och spritdrycker för försäljning vid sidan om 
Systembolagets detaljhandelsmonopol ska bli 
förbjuden. När det gäller försäljning av alkohol 
direkt från tillverkaren till konsumenter genom så 
kallad gårdsförsäljning framläggs inte något för-
slag om att sådan försäljning ska tillåtas. Grunden 
för ställningstagandet här är att det skulle strida 
mot EG-rätten att tillåta detaljhandel vid sidan 
av deltaljhandelsmonopolet. Flest nya förslag 
i betänkandet finns kring serveringstillstånd 
och andra frågor som rör servering av alkohol-
drycker. Bland annat föreslås att kommunerna 
ska vara skyldiga att utfärda riktlinjer som tydligt 
anger vad som gäller kring serveringstillstånd och 
att kraven på den som söker serveringstillstånd 
skärps när det gäller kunskaper om alkohollagen. 
Ett av de mer kontroversiella förslagen rör ”mat-
kravet” i samband med serveringstillstånd. Här 
föreslås vissa lättnader som innebär att exem-
pelvis sushirestauranger eller restauranger som 
uteslutande serverar vegetarisk mat lättare kan 
få tillstånd att servera alkohol. I betänkandet 
inskärps vikten av tillsyn enligt alkohollagens 
föreskrifter och det föreslås att kommunerna ska 
upprätta en tillsynsplan som skickas in till läns-
styrelserna. Riksdagen har ännu inte fattat några 
beslut beträffande förslagen i betänkandet.

Här redogör vi för några centrala utgångs-
punkter i den nuvarande alkohollagen.

tillverkning
I alkohollagens andra kapitel finns regler för till-
verkning av alkohol och i alkoholförordningen 
finns bestämmelser om hur lagen ska tillämpas. 
Bland annat finns där befogenhet för Statens folk-
hälsoinstitut att meddela föreskrifter om tillverk-
ning (5 §) och avgifter (10–22 §). Alkohollagen 
ställer också krav på tillverkaren. Bara den som 
är lämplig i lagens mening kan beviljas tillverk-
ningstillstånd (7 kap. 1 §). I fjärde kapitlet reg-
leras tillverkarens möjligheter att sälja alkohol-
drycker, vilket också kallas partihandel.

Detaljhandel
Detaljhandeln med alkohol regleras i alkohol-
lagens femte kapitel. Spritdrycker, vin och starköl 
får endast säljas av Systembolaget AB (1 och 2 §). 
I ett avtal (senast från den 26 maj 2004) mellan 
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staten och Systembolaget finns bland annat regler 
om etablering av försäljningsställen. Riksdagen 
har angett riktlinjer för Systembolagets öppet-
tider, där butikerna får vara öppna senast till 
klockan 20.00 måndag till fredag och till klockan 
15.00 på lördagar. I särskilda fall får kommunen 
förbjuda eller inskränka försäljningen av alko-
holdrycker, men det är en bestämmelse som til-
lämpas återhållsamt (3 kap. 10 §). 

Systembolaget får inte sälja spritdrycker, vin 
och starköl till den som inte har fyllt 20 år och 
man får inte sälja öl till den som inte har fyllt 
18 år. Inte heller får man sälja alkohol till per-
soner som är märkbart påverkade av alkohol 
eller annat berusningsmedel eller om alkoholen 
ska överlämnas olovligt genom langning (3 kap. 
8 §). Under 2008 skärptes lagen genom en regel 
som innebär att det ska vara tillåtet för personer 
över 20 år att skaffa alkohol åt andra, men inte 
till minderåriga (3 kap 9 §). Under 2008 skärptes 
dessutom bestämmelserna om att marknadsföring 
av alkoholhaltiga drycker ska begränsas till dem 
som har högst 15 volymprocent alkohol. Vissa 
bestämmelser om otillbörlig marknadsföring av 
alkoholdrycker infördes också (4 kap. 12–13 §).

Öl (också kallat folköl) är den enda alkoholdryck 
som får säljas i andra butiker än Systembolagets. 
Enligt bestämmelserna för detaljhandel med öl 
ska man sälja livsmedel i samma lokal. Den som 
säljer öl är dels skyldig att anmäla detta till kom-
munen, dels skyldig att själv ha tillsyn över för-
säljningen. Åldersgränsen för att få sälja öl är 20 
år och den som köper öl måste ha fyllt 18 år. Om 
bestämmelserna kring försäljningen inte följs eller 
att ordning och nykterhet inte kan upprätthållas 
kan kommunen förbjuda försäljning av öl under 
sex eller tolv månader. Försäljaren kan också få 
en varning (7 kap. 21 §).

Servering
Serveringen av alkoholdrycker regleras huvud-
sakligen i alkohollagens sjunde kapitel. För att få 
servera spritdrycker, vin och starköl måste man 
ha serveringstillstånd som meddelas av kommu-
nen (6 kap.1 §, 7 kap. 12 §). Det är endast den 
som uppfyller kraven på lämplighet, genom att 
till exempel vara ostraffad, som kan få serverings-
tillstånd (7 §). För att sälja alkohol måste serve-
ringsstället ha ett kök och kunna erbjuda allsidig 
mat (8 §). Kravet på ordning och nykterhet är 
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centralt i lagstiftningen (3 kap. 4 §, 6 kap. 2 §). 
Om det finns risk för problem med ordning och 
nykterhet kan kommunen vägra att ge tillstånd 
(7 kap. 9 §). Man får bara servera spritdrycker, 
vin, starköl och öl till den som har fyllt 18 år och 
inte är märkbart påverkad av alkohol eller något 
annat berusningsmedel. 

Serveringstillståndet kan gälla servering året 
runt, årligen under en viss tidsperiod (stadigva-
rande tillstånd) eller vid ett enstaka tillfälle (till-
fälliga tillstånd). Tillstånden kan gälla servering 
till allmänheten och till slutna sällskap (5 §). Den 
som serverar öl ska själv anmäla verksamheten till 
kommunen och kontrollera serveringen. Enligt 
huvudregeln (6 kap. 4 §) får spritdrycker, vin och 
starköl serveras 11.00–01.00, men kommunen 
kan besluta om andra tider. Serveringstider för öl 
regleras inte i alkohollagen, men kommunen kan 
bestämma att samma tider gäller som för övriga 
alkoholdrycker på ett serveringsställe (6 kap. 1 a 
§ andra stycket, 7 kap. 5 §). 

Tillsynsarbetet som regleras i lagstiftningen 
gäller tillverkning, partihandel och servering. Det 
är ett väsentligt alkoholpolitiskt instrument för 
att begränsa skadlig alkoholkonsumtion och för-
hindra en alltför tidig alkoholdebut bland ungdo-
mar. Hur detta tillämpas i det förebyggande arbe-
tet finns att läsa i avsnittet Fysisk tillgänglighet 
från sidan 94.

Nationella handlingsplaner  
och folkhälsomål
Som central tillsynsmyndighet på alkoholområ-
det är Statens folkhälsoinstitut ansvarigt för att 
följa upp folkhälsopolitiken och handlingsplanen 
för att förebygga alkoholskador. När riksdagen 
2001 antog den förra nationella handlingsplanen 
för att förebygga alkoholskador (2001–2005) 
stod svensk alkoholpolitik inför en historisk 
utmaning; alkoholinförseln hade ökat till följd 
av EU-inträdet och ytterligare ökningar var att 
vänta. Den ökade privatinförseln sågs som ett all-
varligt hot mot två av alkoholpolitikens viktigaste 
instrument: prispolitiken och detaljhandelsmo-
nopolet genom Systembolaget. Handlingsplanens 
stora utmaning var att i möjligaste mån upprätt-
hålla den restriktiva svenska alkoholpolitiken, 

trots den internationella utvecklingen på alko-
holområdet. 

År 2006 avrapporterade Statens folkhälso-
institut uppföljningen av den nationella hand-
lingsplanen och konstaterade att både alkohol-
konsumtionen och alkoholskadorna ökat under 
femårsperioden 2001–2005. Men utvecklingen 
var mindre negativ än befarat. Insatserna enligt 
handlingsplanen hade ökat aktiviteterna och 

DeFinitioner på  
alkoholhaltiga Drycker

(Alkohollagen, 1 kap. 2–7 §)

alkoholdryck är en dryck som innehåller mer än 2,25 
volymprocent alkohol. Dryck under 2,25 volympro-
cent benämns som lättdryck.

Spritdryck är en dryck som innehåller sprit (vätska 
som innehåller alkohol i en koncentration av mer 
än 2,25 volymprocent och som inte är vin, starköl 
eller öl).

vin är en alkoholdryck som har framställts genom jäs-
ning av druvor, druvmust, frukt eller andra växtdelar. 
Hit hör även så kallat förskurna viner där sprit har till-
satts (till exempel madeira och sherry). Alkoholhalten 
för vin får vara högst 22 volymprocent.

Starköl är en jäst odestillerad dryck med extrakten 
torkat eller rostat malt. Starköl innehåller mer än 3,5 
volymprocent alkohol. Det som också kallas mel-
lanöl tillhör kategorin starköl i alkohollagen.

Öl innehåller mer än 2,25 men högst 3,5 volympro-
cent alkohol. Öl kallas i dagligt tal för öl klass II eller 
folköl och får säljas i livsmedelsbutiker. 

Blandningar av olika alkoholdrycker, av alkohol-
drycker och lättdryck eller av alkoholdrycker med 
smaktillsats definieras antingen som spritdryck, 
vin, starköl eller öl. Andra begrepp, som till exem-
pel starkvin och lättvin, finns inte i alkohollagen. 
Beroende på alkoholhalt, råvara, tillverkningspro-
cess och blandningar av olika drycker benämns 
(och beskattas) vin olika.
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förbättrat strukturen i det förebyggande arbetet 
i kommunerna, vilket också har fortsatt under 
2008 (Kvillemo et al., 2006). 

I propositionen En förnyad folkhälsopolitik  
beskriver regeringen hur man avser förstärka 
vissa av de alkoholrelaterade insatserna i den gäl-
lande nationella handlingsplanen. Man nämner 
bland annat intensifierade ansträngningar för att 
minska totalkonsumtionen, insatser för barn i 
familjer med missbruksproblem, nya stödinsat-
ser för föräldrar, samt prioritering åt projektet 
Ansvarsfull alkoholservering, insatser mot illegal 
alkoholhantering samt vidare utveckling av det 
internationella arbetet (Regeringens proposition 
2007/08:110). 

Regional och lokal policy
Uppdraget att ta fram en policy för arbetet med 
alkohol kan komma från kommunfullmäktige, 
som resultat av en motion, från kommunstyrelsen 
eller en facknämnd. Hur arbetet sedan organise-
ras kan variera, men oftast får en preventions-
samordnare uppdraget. 

Ett framgångsrikt förebyggande arbete förut-
sätter att man på ledningsnivå fattar beslut om 
tjänster, budget, organisation, ansvar och upp-
följning. 

En kommunal policy för alkohol och narko-
tika bör ha följande innehåll (Andréasson, 2006)
•  klara mål, som är mätbara så de går att följa 

upp
•  en handlingsplan, som anger vilken struktur 

som krävs i den kommunala organisationen 
för att målen ska kunna uppfyllas

•  effektiva åtgärder, där man kombinerar insatser 
som begränsar tillgängligheten och efterfrågan.

Statens folkhälsoinstitut genomför årligen en 
enkätundersökning för att kartlägga kommu-
nernas förebyggande arbete mot alkohol och 
droger. Resultaten presenteras i en årlig länsrap-
port. Enligt Länsrapport 2008 hade knappt 90 
procent11 av kommunerna ett politiskt program 
för alkohol och droger 2008. Förutsättningarna 

för att programmen ska fungera som styrmedel 
varierar emellertid. Det finns bra saker i de flesta 
program, men flera delar saknas på många håll. 
Av de 205 kommuner som lämnat uppgifter kring 
detta anger 58 procent att programmet har mät-
bara mål. Lika stor andel uppger att de har en 
plan för genomförandet med ansvariga aktörer. 
Särskilda medel för genomförande hade avsatts 
till endast en femtedel av programmen (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a). 

I alkohol- och drogpolitiska program kan det 
finnas bestämmelser om områden som skola, 
arbetsliv och servering. I andra fall finns sådana 
bestämmelser i en separat policy. Resultat från 
Länsrapport 2008 visade att drygt 90 procent12 
av kommunerna uppger att man som arbets-
givare har en policy för alkohol och droger. En 
policy för alkoholförtäring på offentliga platser 
finns i 67 procent av kommunerna, vilket är mer 
än föregående år då 57 procent av 242 svarande 
kommuner hade en sådan policy. En policy för 
förebyggande arbete mot alkohol och droger i 
grundskolan finns i 65 procent av kommunerna, 
vilket även det är en ökning sedan 2007 då mot-
svarande andel var 54 procent. I 40 procent av 
de svarande kommunerna måste föreningar ha en 
policy för alkohol och droger för att få förenings-
bidrag (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

länssamordnare
I varje län med länsstyrelserna som huvudman 
fanns under 2008 en länssamordnare, som hade 
till uppgift att samordna det regionala förebyg-

11  218 kommuner av 290 svarade på frågan.
12  234 kommuner av 290 svarade på frågan.
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gande arbetet med alkohol och narkotika. I stor-
stadslänen finns två heltidstjänster. Uppdraget 
innebär att
•	 realisera de nationella handlingsplanerna för 

alkohol och narkotika samt arbetet för att nå 
målen för samhällets arbete med tobak 

•	 fungera som en länk för det förebyggande arbe-
tet mellan lokal, regional och nationell nivå 

•	 fånga upp lokala och regionala behov av stöd 
och förmedla dem till regional respektive natio-
nell nivå 

•	 bidra till uppbyggnaden av en hållbar och 
effektiv länsstruktur genom samverkan 

•	 initiera och upprätthålla nätverk för kommu-
nala samordnare och samordningsfunktioner 

•	 fungera som en motor i utvecklings- och för-
ändringsarbetet genom kunskapsförmedling 
till kommunsamordnare, beslutsfattare och 
andra nyckelpersoner 

•	 sprida framgångsrika metoder som har forsk-
ningsstöd 

•	 utveckla samarbetet med civila samhället.

”En viktig del i länssamordnarens arbete är att skapa enighet om målsättnin-

garna med det förebyggande arbetet hos länets olika verksamheter. Ett generellt 

problem i allt förebyggande arbete är att vinsterna kommer först på sikt, och att 

människor underskattar framtida vinster. En stor utmaning är därför att försöka 

påvisa de ekonomiska besparingar en kommun och för den delen även samhället 

kan göra genom att våga satsa längre än ett eller några år framåt och att dessutom se sina egna 

förvaltningars budgetar som delar av en gemensam plånbok. Många gånger handlar det inte om 

att vi behöver mer resurser för det förebyggande arbetet utan just att använda befintliga på ett 

mer effektivt sätt. Jag ser att samordnarnas främsta uppgift är att skapa en samsyn kring arbets-

områden, mål och hur vi bäst tar oss dit.”

JONAS MELINDER VID LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

13  238 kommuner av 290 svarade på frågan.
14  232 kommuner av 290 svarade på frågan.

Statens folkhälsoinstitut ansvarar från och med 
2008 för samordning av länssamordnarna och 
bidrar med kunskapsstöd. 

kommunala samordnare
Enligt länsrapporten hade drygt 80 procent13 
av de svarande kommunerna en särskild person 
utsedd för att samordna det förebyggande arbetet 
med alkohol under 2008. Kommunerna beslutar i 
ärenden som rör serverings- och utskänkningstill-
stånd och det är även kommunerna som tillsam-
mans med polisen utför det direkta tillsynsarbetet 
för serveringsställen. Finansieringen av förebyg-
gande arbete med alkohol och droger står kom-
munerna i hög grad för själva. Cirka 75 procent14 
av kommunerna anger att de helt eller till stor 
del finansierar arbetet med kommunala medel. Så 
var det även 2006 och 2007 (Statens folkhälsoin-
stitut, 2009a).
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i Det här kapitlet presenterar vi statistik för 
narkotikaanvändningen till och med 2008. Vi 
beskriver narkotikakonsumtionen generellt i 
befolkningen samt specifikt bland ungdomar 
och unga vuxna. Dessutom behandlar vi skadligt 
bruk och sociala skillnader i narkotikaanvändan-
det och jämför utvecklingen i Sverige med andra 
länder. Detta följs av en genomgång av narkoti-
karelaterade skador som sjuklighet, dödlighet 
och kriminalitet. Här följer en sammanfattning 
av kapitlet. 

Det är svårt att mäta narkotikakonsumtionen 
eftersom all befattning med narkotika är olaglig 
i Sverige, men statistiken tyder på att den experi-
mentella användningen av cannabis ökade under 
1990-talet och början av 2000-talet. Därefter ver-
kar andelen i befolkningen som använt cannabis 
ha varit stabil. Bland skolelever i årskurs nio har 

Narkotikan i Sverige

det tillfälliga bruket av narkotika minskat under 
2000-talet (Fender & Hvitfeldt, 2008). Sett i ett 
internationellt perspektiv är det få som använder 
narkotika i Sverige. År 2007 uppgav 7 procent 
av svenska niondeklassare att de använt narko-
tika någon gång medan motsvarande andel för 
övriga europeiska länder var 20 procent (Hibell, 
et al., 2009). För andelen narkotikaberoende lig-
ger Sverige också under genomsnittet i Europa, 
även om skillnaden här är mindre. 

Både sjukligheten och dödligheten bland nar-
kotikaanvändare är mångfalt större än för all-
mänbefolkningen i motsvarande åldrar. Fram till 
början av 2000-talet ökade dödligheten till följd 
av narkotikabruk för att sedan stabiliseras eller 
minska något. Men för 2007 och 2008 ser vi en 
dramatisk ökning av antalet personer som avli-
dit med narkotika i kroppen. Uppgifter om hur 
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många som vårdats för narkotikadiagnoser inom 
sjukvården pekar på små förändringar. Men 
infektionssjukdomen hepatit C som hänger sam-
man med intravenöst narkotikamissbruk ökade 
under 2008. 

Policymässigt har det på internationell eller 
regional och lokal nivå inte skett några större 
förändringar under 2008. På nationell nivå 
har däremot delvis den organisatoriska struk-
turen för det förebyggande arbetet förändrats 
genom att en samordningsfunktion och ett 
ANDT-sekretariat inrättats i Regeringskansliet. 
Samtidigt har Mobilisering mot narkotikas tidi-
gare verksamhet överförts till Statens folkhäl-
soinstitut och Socialstyrelsen. Under 2008 kom 
också den offentliga utredningen Bättre kontroll 
av missbruksmedel, som bland annat föreslår ett 
antal åtgärder för att effektivisera narkotikaklas-
sificeringen av nya substanser.  

Konsumtionsutvecklingen 
Det är svårt att ge en precis och entydig bild 
av narkotikaproblemets omfattning i Sverige. 
Detta beror bland annat på att all ickemedicinsk 
befattning med narkotika är kriminaliserad och 
att narkotikaanvändning kan vara allt från kon-
sumtion vid enstaka tillfällen till regelbundet och 
skadligt bruk. Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) och Statens folkhäl-
soinstitut presenterar dock återkommande rap-
porter och statistik som belyser frågan ur skilda 
perspektiv. 

Att hitta heltäckande definitioner för narkoti-
kakonsumtion och narkotikaanvändare är svårt, 
bland annat eftersom både konsumtionen och 
användarna kan vara väldigt olika. Exempel på 
begrepp associerade med konsumtion är bruk, 
riskbruk, skadligt bruk, problematiskt bruk, 
tungt missbruk och beroende. Beteckningarna 
avspeglar i viss mån konsumtionsmönster, alltså 
hur ofta, hur mycket och på vilket sätt man kon-
sumerar narkotika men också konsekvenser av 
användandet som social marginalisering. 

Ett antal regelbundet återkommande under-
sökningar görs för att uppskatta hur stor del av 
befolkningen som använder narkotika. De flesta 
av dessa undersökningar vänder sig till grupper 

av unga, och frågorna gäller om de har använt 
narkotika
– någon gång i livet
– under de senaste 12 månaderna
– under de senaste 30 dagarna.

Bruk under de senaste 12 månaderna och de 
senaste 30 dagarna anses vara ett tecken på en 
mer regelbunden narkotikaanvändning. Årligen 
genomför CAN undersökningar i årskurs nio och 
sedan 2004 även i årskurs två på gymnasiet samt 
vartannat år i årskurs sex. Undersökningar bland 
unga män, som mönstrar för värnplikt, har tidi-
gare gjorts årligen men upphörde 2007 eftersom 
mönstringsverksamheten nu omfattar betydligt 
färre individer och inte längre kan antas åter-
spegla mönster bland unga män i 16–18-årsål-
dern. I Statens folkhälsoinstituts årliga nationella 
folkhälsoenkät tillfrågas personer mellan 16–84 
år om bland annat cannabisvanor. Utöver dessa 
finns åtskilliga tillfälliga, lokala eller mer oregel-
bundet genomförda undersökningar.

Narkotikabruk generellt i befolkningen
Sedan 2004 har Statens folkhälsoinstitut årli-
gen studerat cannabisbruket i befolkningen. 
Folkhälsoenkäten från 2008 redovisar att 9,4 
procent av den vuxna befolkningen mellan 16 
och 84 år anger att de använt cannabis någon 
gång. Andelen män som svarat att de använt can-
nabis är större än andelen kvinnor, 12 procent 
av männen och 7 procent av kvinnorna 2008. 
Detta ligger i linje med andra undersökningar 
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Begrepp och DeFinitioner

narkotika i juridiken
Begreppet narkotika definieras i narkotikastrafflagens 
åttonde paragraf. Här sägs att narkotika är läkeme-
del eller hälsofarlig vara med beroendeframkallande 
eller euforiserande egenskaper. Varan ska också 
vara upptagen i någon av de internationella narko-
tikaförteckningar som Sverige skrivit under eller på 
Läkemedelverkets lista över preparat som regeringen 
förklarat som narkotika. All ickemedicinsk befattning 
med narkotika är kriminaliserad enligt narkotikastraff-
lagen (SFS 1968:64). Det här innebär att all ickeme-
dicinsk befattning med narkotika, i juridisk mening, 
definieras som missbruk. En sådan definition av nar-
kotikamissbruk innefattar ett brett spektrum av typer 
av narkotikakonsumtion, så för att få en mer specifik 
bild av narkotikasituationen i Sverige skiljer man van-
ligen på personer som använt narkotika någon gång 
i livet, det senaste året eller använder det mer regel-
bundet. Här beskriver vi hur olika användningsformer 
definieras och används i den här rapporten:

narkotikabruk, narkotikaanvändning  
och narkotikakonsumtion
Dessa termer är synonyma och inkluderar alla olika 
typer av användningsformer. Ofta görs en indelning av 
användningsformerna i tillfälligt och regelbundet bruk. 

 experimentellt eller tillfälligt bruk• 
Begreppet innefattar personer som någon gång i 
livet har använt narkotika. 
 regelbundet bruk• 
Definitionsmässigt innefattar begreppet vanligen 
personer som under de senaste 12 månaderna 
eller de senaste 30 dagarna använt narkotika.

Skadligt bruk och missbruk
Narkotikaanvändare benämns ofta som missbruka-
re, vilket kan ha juridiska eller medicinska utgångs-
punkter. Eftersom konsumtionen gäller kriminali-
serade preparat enligt narkotikastrafflagen blir den 
juridiska kopplingen stark. Begreppet missbruk 
används också i medicinska sammanhang och då 
som ett sätt att klassificera patienter med narkotika-
relaterade diagnoser. 

Under senare år har beteckningen narkotikabru-
kare blivit allt vanligare, framför allt i internationella 
sammanhang. 

Det finns flera skäl till den här förändringen, men det 
som kanske oftast förs fram är behovet av ett begrepp 
frikopplat från juridiska aspekter.

I den här rapporten har vi genomgående försökt 
använda begreppen bruk och skadligt bruk av narkotika. 
Ibland har det inte varit möjligt, främst då referenser 
görs till forskning där upphovsmännen använt olika 
definitioner. Med skadligt bruk avses mer regelbunden 
konsumtion av narkotika där användningen medför 
avsevärt ökad risk för skador – såväl hälsomässiga som 
sociala. Begreppet skiljer mellan personer med mer 
regelbundet bruk och dem med enbart tillfälligt bruk. 
I vetenskapliga sammanhang används ofta begreppet 
tunga missbrukare om personer som antingen injicerat 
narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna 
eller använt narkotika på annat sätt dagligen eller så 
gott som dagligen under de senaste fyra veckorna.

Beroende och missbruk som medicinska termer
Begreppen missbruk och beroende används i 
medicinska  sammanhang för att diagnosticera patien-
ter. Två vanliga  diagnosmanualer är DSM-IV och ICD-
10. Missbruks diagnosen för DSM-IV är i huvudsak 
inriktad på patientens förhållande till sin samhälle-
liga kontext som att sköta skolan, arbetet och hem-
met, om man har problem med rättsväsendet eller 
ett bruk som medför betydande risk för fysisk skada. 
Beroendediagnosen handlar snarare om patienten i 
förhållande till substansen så som tolerans, abstinens 
eller att man inte lyckas begränsa substansbruket. Den 
officiella definitionen i Sverige av substansrelaterade 
störningar följer ICD-10. För beroende krävs att en per-
son ska uppfylla minst tre av sex kriterier inom en tolv-
månadersperiod. De sex kriterierna kan sammanfattas 
med att personen

 känner ett starkt sug eller tvång att ta drogen• 
 inte kan kontrollera mängden, varaktigheten och • 
tidpunkten för bruket
 har abstinensbesvär och återställarbehov• 
har ökad tolerans• 
lever ett alltmer drogcentrerat liv, ger upp viktiga • 
sociala aktiviteter, lägger avsevärd tid på att skaffa, 
inta eller återhämta sig från effekterna av drogen
 fortsätter att använda drogen trots medvetenhet • 
om negativa fysiska och psykiska konsekvenser 
(Jonasson & Jonasson, 2006).
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som visar att det generellt är fler män än kvinnor 
som använder narkotika (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2009d). 

Under 1990-talet genomförde Temo och Sifo 
riksrepresentativa undersökningar om can-
nabiserfarenhet bland vuxna. Resultaten från 
dessa redovisas tillsammans med resultaten 
från folkhälsoenkäten i diagrammet i figur 1. 
Undersökningarna har genomförts på något 
olika sätt och jämförelser mellan resultaten måste 
därför tolkas försiktigt. I Temos och Sifos under-
sökningar ställdes frågor om narkotikaanvänd-
ning medan respondenterna i folkhälsoenkäten 
svarat på frågor om cannabis. Men i de allra 
flesta fall gällde narkotikabruket cannabis, bara 
1–2 procent uppgav att de någon gång använt 
amfetamin eller kokain medan övriga narkoti-
kasorter förekom i ännu mindre utsträckning 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning [CAN] 2007a). 

Den experimentella användningen av cannabis 
har med stor sannolikhet ökat under 1990-talet 
och början av 2000-talet. Däremot pekar resul-
taten från folkhälsoenkäten på att cannabiskon-
sumtionen i befolkningen varit stabil eller sjunkit 
de senaste åren. 

Det mer regelbundna bruket är betydligt ovan-
ligare än det experimentella. Som visas i figur 2 är 
det 2 respektive 1 procent av männen och kvin-
norna mellan 16 och 84 år som anger att de har 

använt cannabis det senaste året (Statens folk-
hälsoinstitut, 2009d). Bland dessa personer är 
åldersskillnaderna stora. Personer mellan 16 och 
29 år är de som i högst grad uppger att de använt 
cannabis senaste året: 7 respektive 4 procent av 
männen respektive kvinnorna i den åldersgrup-
pen har använt cannabis senaste året.  

I flera undersökningar kan man se tydliga 
regionala skillnader i drogvanorna. Erfarenhet 
av narkotika är i allmänhet dubbelt så vanlig i 
storstadsområden som på mindre orter och i gles-
bygden. (Statens folkhälsoinstitut, 2009d). 

Narkotikabruk bland ungdomar och unga vuxna
CAN har undersökt narkotikaanvändningen 
bland skolelever sedan början av 1970-talet. 
Resultaten visar att andelen ungdomar i årskurs 
nio som någon gång använt narkotika var högst i 
början av 1970-talet (figur 3). År 1971 svarade 14 
procent av pojkarna och 16 procent av flickorna 
att de någon gång använt narkotika. Därefter 
minskar narkotikaanvändningen enligt CAN:s 
mätningar och ligger på sina lägsta nivåer från 
mitten av 1980-talet till början av 1990-talet. 
Under 1990-talet fram till 2001 ökade andelen 
ungdomar som någon gång använt narkotika 
men har sedan dess minskat. 2008 var motsva-
rande andelar 7 procent av pojkarna och 5 pro-
cent av flickorna i årskurs nio. Av de svarande 
uppger mellan 1 och 2 procent att de använder 

Figur 1. Andelen män och andelen kvinnor i befolkningen som uppger att de någon gång använt narkotika (1988–2000)  

eller cannabis (2004–2007) enligt två olika riksrepresentativa undersökningar (Centralförbundet för alkohol- och  

narkotikaupplysning [CAN], 2007a) (Statens folkhälsoinstitut, 2009d).
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narkotika regelbundet, alltså den senaste måna-
den. Normalt är det tydliga skillnader mellan 
mäns och kvinnors narkotikaerfarenhet men den 
skillnaden finns knappt mellan pojkar och flickor 
i nionde klass. Könsskillnaderna tycks börja göra 
sig gällande först i gymnasieåldern (Hvitfeldt & 
Nyström, 2009). 

I figur 3 kan vi också se att bland mönstrande 
pojkar har erfarenhet av narkotika minskat sedan 
2002. Under 2006 uppgav 13 procent att de 
använt narkotika, vilket kan jämföras med 2002 
då nästan 18 procent sade sig ha någon gång 
använt narkotika (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning [CAN], 2007b). 

Uppgifter om narkotikavanor bland gymnasis-
ter började samlas in 2004 och situationen har 
inte förändrats i någon större utsträckning sedan 
dess. Under 2008 uppgav 17 procent av pojkarna 
och 15 procent av flickorna att de någon gång 
har använt narkotika. För flickor innebär det en 
ökning med 2 procentenheter sedan förra året. 
Bland gymnasieeleverna uppger cirka 4 procent 
av pojkarna och 2 procent av flickorna att de 
använder narkotika regelbundet (Hvitfeldt & 
Nyström, 2009). 

I både undersökningen av mönstrande och av 
skolelever är andelen narkotikaanvändare störst 
i storstadslänen och särskilt i storstadskom-
munerna, en trend som varit stabil ända sedan 
1970-talet (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning [CAN], 2007b; Hvitfeldt & 
Nyström, 2009). 

Även bland universitetsstudenter har narko-
tikaanvändningen undersökts. I en studie som 
genomfördes vid fyra högskolor eller universitet 
i Sverige 2003 uppgav 27 procent av studenterna 
att de hade använt narkotika någon gång i livet. 
Av dessa uppgav knappt 10 procent att de hade 

Figur 3. Andel (procent) som har uppgett att de någon gång använt narkotika bland elever i årskurs nio, gymnasiet årskurs 

två samt bland mönstrande 1971–2006/08 (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2007b; Hvitfeldt 

& Nyström, 2009).

Figur 2. Andelen män och andelen kvinnor i befolkningen 

som uppger att de använt cannabis (2004–2008) någon 

gång under senaste året respektive senaste 30 dagarna 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009d).
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gjort det under de senaste 12 månaderna. Även 
här dominerar cannabisbruket helt (Bullock, 
2004). Enligt data från folkhälsoenkäten så är 
åldersgruppen 20–24-åringar överrepresente-
rade då det gäller hur stor andel som hade använt 
cannabis i förhållande till genomsnittet i befolk-
ningen. Under åren 2006–2008 hade 21 procent 
av männen och 20 procent av kvinnorna mellan 
20–24 år någon gång använt cannabis. 

Resultat från samma enkät visar också att 
arbetslösa och studerande unga män i samma 
åldersgrupp i större utsträckning än yrkesarbe-
tande har använt cannabis någon gång i livet. 
Andelen studerande som använt cannabis någon 
gång har i genomsnitt legat på 25 procent för 
män och 19 procent för kvinnor i åldersgruppen 
20–24 mellan 2006 och 2008 (Statens folkhälso-
institut, 2009e).

Skadligt narkotikabruk
Någon entydig definition av begreppet skadligt 
bruk finns inte i Sverige. Personer med ett bruk 
som skulle kunna kategoriseras som skadligt är i 
allmänhet också svåra att nå via enkätundersök-
ningar, vilket gör det svårt att uppskatta utveck-
lingen av detta bruk. För att få en mer tillförlit-
lig bedömning av utvecklingen har rikstäckande 
kartläggningar genomförts i Sverige vid tre tillfäl-
len, åren 1979, 1992 och 1998. I dessa under-
sökningar har man samlat in data med hjälp av 
personer som i sin yrkesutövning träffar män-
niskor med missbruksproblem, framför allt inom 
socialtjänsten, sjukvården, polisen, kriminalvår-
den, tullen och olika behandlingshem. Dessa har 
inventerat alla klienter eller patienter man haft 
kontakt med under en given tidsperiod och som 
antingen injicerat narkotika någon gång under 
de senaste 12 månaderna eller använt narkotika 
på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen 
under de senaste fyra veckorna. Personer som 
uppfyllt något av dessa kriterier har rubricerats 
som ”tunga missbrukare” (Olsson, Adamsson 
Wahren, & Byqvist, 2001). I kartläggningarna 
har man även försökt uppskatta antalet perso-
ner med ett tungt missbruk som inte är kända 
av myndigheterna. År 1979 beräknades antalet 
tunga missbrukare i landet till cirka 15 000 per-
soner, 1992 till cirka 19 000 och 1998 till cirka 

26 000 (Olsson et al., 2001). Med utgångspunkt 
i de här beräkningarna ökade antalet tunga nar-
kotikamissbrukare med 25–30 procent mellan 
1979 och 1992 och mellan 1992 och 1998 var 
ökningen 35–40 procent (Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2006). 
Enligt CAN har nyrekryteringen varit förhållan-
devis omfattande under hela 1990-talet samti-
digt som andelen personer som använt narkotika 
under lång tid också ökat. 

Personerna med skadligt narkotikabruk finns 
mest i storstadskommunerna. Cirka en tredjedel 
av samtliga tunga narkotikamissbrukare som rap-
porterats till kartläggningen 1998 hörde hemma 
i Stockholm, Göteborg eller Malmö (Stenström, 
2008). Vid alla tre tillfällen som kartläggning-
arna genomförts utgjorde kvinnor omkring 25 
procent av personerna med tungt missbruk. I 
undersökningen 1998 gjorde man också en spe-
ciell analys av kvinnornas situation. Den visade 
att kvinnorna ofta hade en sämre social situation 
än männen (Byqvist, 2005). Från samma under-
sökning kan man också dra slutsatsen att männen 
begår fler brott och att kvinnorna oftare hamnar 
i slutenvård (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning [CAN], 2007a). 

Som alternativ till nationella case finding-
undersökningar görs årliga uppskattningar av 
utvecklingen med hjälp av olika indikatorer som 
antas ha samband med skadligt narkotikabruk. 
Dessa är narkotikarelaterade dödsfall, narko-
tikarelaterade skador samt utvecklingen av den 
narkotikarelaterade brottsligheten. I nästa kapi-
tel redogör vi för utvecklingen för dessa indikato-
rer. Här kan nämnas att data från patientregistret 
över slutenvårdade pekar mot en viss minskning 
av det skadliga narkotikabruket sedan toppåren i 
början av 2000-talet (tabell 1). Men det är vansk-
ligt att använda slutenvårdsdata som ensam indi-
kator på tungt missbruk eftersom förändringar 
inom vårdutbudet kan påverka statistiken. För 
att öka kunskaperna om det skadliga narkotika-
bruket i Sverige genomför Statens folkhälsoinsti-
tut för närvarande två delprojekt inom ramen för 
det så kallade prevalensprojektet. Resultaten från 
dessa undersökningar kommer att presenteras 
under hösten 2009.
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Skillnader i narkotikabruk  
i olika grupper i befolkningen
Flera undersökningar pekar på att det finns soci-
ala skillnader i narkotikaanvändandet både bland 
dem som har använt narkotika ett begränsat antal 
gånger och bland dem med skadligt bruk. Skadligt 
bruk tycks enligt flera undersökningar hänga ihop 
med en socialt problematisk bakgrund (Goldberg, 
2005; Sarnecki, 1985). Enligt en studie av injek-
tionsmissbrukare som besöker sprutbytesmot-
tagningen i Malmö hade också de besökare som 
var mest involverade i missbruket haft större pro-
blem under uppväxten än de mer socialt integre-
rade besökarna (Stenström, 2008). Andra studier 
pekar på sociala skillnader även mellan dem som 
är mer tillfälliga användare av narkotika och den 
grupp som aldrig har använt narkotika. Resultat 
från den nationella folkhälsoenkäten som Statens 
folkhälsoinstitut genomför visar också på sociala 
skillnader i narkotikaanvändningen, bland annat 
att det är vanligare att kvinnor och män med låg 
inkomst använt cannabis (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2009d). Resultat från samma enkät visar att 
det var vanligare att homo- och bisexuella kvin-
nor och män mellan 16 och 29 år hade använt 
cannabis de senaste tolv månaderna jämfört med 
de som var heterosexuella i samma ålder (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009b). 

psykosociala skillnader  
bland narkotikaanvändare
Resultat från folkhälsoenkäten visar även på 
samband mellan cannabisanvändning och psy-
kisk ohälsa. Bland cannabisanvändarna är det 
fler som anger en hög grad av besvär som ängs-
lan, oro och ångest, fler som under de senaste tre 
månaderna använt antidepressiva mediciner och 
fler som någon gång allvarligt övervägt att ta sitt 
liv eller försökt ta sitt liv. Sannolikt går samban-
det i båda riktningarna: man använder cannabis 

för att man mår dåligt och man mår dåligt för 
att man använder cannabis (Statens folkhälsoin-
stitut, 2009d). 

Flera svenska studier har visat att psykisk ohälsa 
är vanligare bland ungdomar som använder nar-
kotika än bland ungdomar som inte har använt 
narkotika (Fahlke, 2006; Tengström, 2006). 
Forskning visar att ungdomar som använder nar-
kotika ofta också har minst en diagnostiserbar 
psykisk störning som depression och uppföran-
destörning. I en studie av en grupp ungdomar 
och deras föräldrar som besökt Maria ungdom i 
Stockholm jämfördes deras psykiatriska sjuklig-
het med en grupp ungdomar och deras föräldrar i 
en medelstor svensk stad. Resultaten tyder på att 
långt över hälften, mellan 70–95 procent, av ung-
domarna och föräldrarna i Maria ungdomsgrup-
pen någon gång uppfyllt kriterierna för minst 
en psykiatrisk diagnos (inklusive missbruks-
diagnoser). Depression är den vanligaste diag-
nosen för flickor och kvinnor medan antisocial 
personlighetsstörning och uppförandestörning 

tabell 1. Uppskattning av det totala antalet tunga narkotikamissbrukare i Sverige mellan 1998 och 2004, korrigerat  

för mörkertal (Socialstyrelsen, 2006).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Beräknat antal tunga missbrukare 26 000 26 100 27 700 27 700 27 300  25 700 25 600
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är den vanligaste diagnosen för pojkar och män 
(Tengström, 2006). I CAN:s skolundersökningar 
om narkotikaerfarenhet kommer det fram att de 
gymnasieelever som använt narkotika trivs något 
sämre i skolan samt skolkar mer än de som inte 
har någon narkotikaerfarenhet, och de har också 
svårt att tala med föräldrar, elevvårdspersonal 
och syskon (Hvitfeldt & Nyström, 2009).

Sammanfattningsvis pekar de olika under-
sökningarna på att narkotikabruk och skadligt 
bruk är vanligare bland socialt utsatta personer 
och att de som använder narkotika mår psy-
kiskt sämre än de som aldrig använt narkotika 
(Hensing, 2008).

internationellt perspektiv
I ett internationellt perspektiv är narkotikabru-
ket i Sverige litet. Den ökade globaliseringen och 
Sveriges inträde i EU (1995) tycks inte ha fört 
med sig ett ökat narkotikabruk i Sverige, vilket 
många befarat. Förenta nationernas narkotika- 
och brottsbekämpningsorgan (UNODC) kon-
staterar i en rapport att såväl det tillfälliga som 
regelbundna bruket av narkotika är avsevärt 
lägre i Sverige än i resten av Europa. Man hän-
visar bland annat till undersökningar från 2004 
som visar att i åldersgruppen 15 till 64 år var 
andelen som använt cannabis under de senaste 12 
månaderna knappt 7,5 procent i genomsnitt för 
västeuropeiska länder medan motsvarande andel 
för Sverige var drygt 2 procent (United Nations 
Office on Drugs and Crime, 2007).

Motsvarande skillnad mellan Sverige och 
övriga Europa återfinns bland skolelever i års-
kurs nio (se figur 4). År 2007 uppgav 7 procent 
av svenska niondeklassare att de använt narko-
tika någon gång medan motsvarande andel för 
Europa i genomsnitt var 20 procent (inklusive 
Sverige). Andelen skolelever som någon gång har 
använt narkotika varierar kraftigt mellan olika 
länder, från 5 procent i Rumänien till att omfatta 
nästan hälften (46 procent) av landets 16-åriga 
skolelever i Tjeckien. Mellan de två senaste mät-
ningarna (2003 och 2007) har narkotikabruket 
varit stabilt eller minskat i de flesta länder och i 

bara sex länder har andelen som någon gång har 
använt narkotika ökat. I Slovakien har narkoti-
kabruket ökat mest, från 27 till 33 procent mel-
lan 2003 och 2007 (Hibell et al., 2009). 

Andelen personer med skadligt bruk ligger i 
Sverige något under Europagenomsnittet, 0,44 
procent av den svenska befolkningen respek-
tive 0,52 procent i Europagenomsnitt (United 
Nations Office on Drugs and Crime, 2007). I 
relation till den betydligt lägre andel som testat 
narkotika i Sverige, jämfört med andra länder, 
förefaller andelen personer med skadligt bruk 
relativt hög (EMCDDA, 2006). Den senare jäm-
förelsen är emellertid svår att göra, eftersom 
begreppet skadligt bruk definieras olika i olika 
länder. Även metoderna att uppskatta antalet 
varierar kraftigt mellan de europeiska länderna. 
Av konsumtionsstatistiken att döma förefaller 
svensk narkotikapolitik effektiv när det gäller 
att förebygga spridning av narkotikaanvänd-
ning men något mindre effektiv när det gäller 

1  ESPAD – the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Figur 4. Andel (procent) som uppger att de någon gång har 

använt narkotika i Europa samt i Sverige bland 15–16-åring-

ar (årskurs nio), enligt Espad1-undersökningarna 1995, 

1999, 2003 och 2007 (Hibell et al., 2009). ”Alla Espad-

länder 95–07” innefattar de 20 länder som deltagit i under-

sökningen alla fyra år (1995–2007) medan ”alla Espad-

länder 03–07” innefattar de 31 länder som deltagit i under-

sökningen vid de två senaste tillfällena (2003 och 2007).
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att förebygga och behandla ett mer omfattande 
narkotikaanvändande.

Skadeutvecklingen
Narkotikamissbruk medför, liksom alkoholmiss-
bruk, kraftigt ökade risker för skador av olika 
slag. Skadorna kan vara medicinska eller sociala 
och de kan vara akuta eller uppstå först efter en 
längre tids missbruk. Här redovisar vi översikt-
ligt data om skador – sociala och medicinska 
– kopplade till narkotikabruk som narkotikare-
laterad dödlighet och sjuklighet samt kriminali-
tet. Vi saknar tillförlitlig statistik om hur många 
personer med skadligt bruk som finns i Sverige. 
Ett sätt att bedöma utvecklingen är att följa hur 
de narkotikarelaterade skadorna förändras och 
framför allt hur många som vårdas på sjukhus 
för skadligt narkotikabruk och hur många som 
dör med narkotika i kroppen. 

Dödlighet
Begreppet narkotikarelaterad död är ofta svårt 
både att definiera och fastställa. Dödsfallet kan 
vara direkt förorsakat av bruket, exempelvis 
genom en överdos av det narkotiska prepara-
tet, eller av en blandning av flera olika droger. 
Orsakssambandet kan också vara indirekt, exem-

pelvis som en följd av en organskada eller en sjuk-
dom som i sin tur är en konsekvens av använd-
ningen. Andra inverkande faktorer kan vara 
olyckor och våld som har samband med narkoti-
kakonsumtionen och ruset samt preparatens psy-
kiska effekter, vilka kan leda till olyckor, impul-
siva våldshandlingar eller självmord (Beijer et al., 
2006). Det är också viktigt att komma ihåg att 
ett preparat kan påvisas i kroppen utan att detta 
behöver ha en direkt koppling till dödsfallet. 

Det finns flera olika källor till uppgifter om 
narkotikadödsfall. Här använder vi bland annat 
ett nyskapat register baserat på rättsmedicinska 
data2. Registret redovisar dödsfall där man fun-
nit narkotika i kroppen hos den avlidna, vilket 
inte innebär att det behöver vara narkotikan som 
orsakat dödsfallet. Fördelen med det här registret 
är att det bygger på data som tas fram rutinmäs-
sigt, utan tolkning eller urval, och att uppgifterna 
är aktuella när de presenteras. I Sverige undersöks 
över 90 procent av alla våldsamma dödsfall och 
förgiftningar med dödlig utgång rättsmedicinskt 
och dessa uppgifter har varit möjliga att samla 
in sedan 1994. I registret redovisas de narkotiska 
preparat som påvisats i kroppen men också om 
det funnits läkemedel och alkohol.

Mellan 1995 och 2000 ökade antalet dödsfall 
där narkotika påvisats i kroppen, men efter mil-

2 Registret har skapats i ett samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut, Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Rättsme-
dicinalverket och Karolinska institutet.

Figur 5. Antalet dödsfall per år där man vid toxikologisk 

undersökning funnit narkotika i kroppen hos avlidna, trend 

1994–2008 (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Figur 6. Narkotikarelaterad dödlighet per år 1994–2007 

uppdelad på kön baserat på Socialstyrelsens dödsorsaks-

register (Socialstyrelsen, 2009).
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lennieskiftet stabiliserades eller sjönk dödlighe-
ten fram till 2006. Under 2007 vände däremot 
utvecklingen för att tydligt öka och den utveck-
lingen har fortsatt under 2008 (Statens folkhälso-
institut, 2009a). Orsakerna till den kraftiga upp-
gången från 2007 är ännu så länge oklara men 
kan peka mot att det skadliga bruket ökat.

Siffrorna i figur 5 skiljer sig i definition och 
antal från den narkotikarelaterade dödsorsaks-
statistiken som publiceras i Socialstyrelsens döds-
orsaksregister (figur 6). I dödsorsaksregistret har 
antalet döda beräknats på avlidna personer där 
narkotikabruk, drogberoende eller förgiftningar 
med läkemedel eller narkotika omnämnts på 
dödsorsaksintyget antingen som underliggande 
eller bidragande dödsorsak. Som framgår av figur 
6 är antalet narkotikarelaterade dödsfall mycket 
högre bland män än bland kvinnor. Antalet nar-
kotikadödsfall bland män har ökat från 1970-
talet fram till 2000 varefter utvecklingen vänt och 
dödligheten sjunkit till 2006 för att under 2007 
återigen öka. För kvinnor har den narkotikarela-
terade dödligheten varit relativt stabil under det 
senaste decenniet, och varierat mellan 70 och 100 
dödsfall per år (Socialstyrelsen, 2008). Men även 
för kvinnor har den narkotikarelaterade dödlig-
heten ökat under 2007.  

Narkotikarelaterad dödlighet i 
ett internationellt perspektiv
Den narkotikarelaterade dödligheten används 
ofta för att beskriva hur omfattande det skad-
liga narkotikabruket är och uppgifterna rap-
porteras ofta internationellt, exempelvis till EU:s 
särskilda narkotikaobservatorium, EMCDDA3. 
Måttet används även i jämförelser mellan länder. 
Olika sätt att definiera narkotikarelaterad död-
lighet ger olika utfall, ett faktum som är extra 
tydligt vid internationella jämförelser där klas-
sificeringen av dödsorsakerna görs på olika sätt 
i olika länder. Andelen dödsfall som undersöks 
rättsmedicinskt varierar också inom EU, vilket 
försvårar jämförelser av antalet narkotikarela-
terade dödsfall (Statens folkhälsoinstitut, 2001). 
Enligt EMCDDA har jämförbarheten mellan 

länderna förbättrats men fortfarande finns skill-
nader i rapporteringskvalitet vilket innebär att 
man bör undvika direkta jämförelser. Däremot 
kan statistiken användas för att studera trender. 
Enligt EMCDDA ligger Sverige sannolikt strax 
under det europeiska genomsnittet för narkoti-
karelaterad dödlighet, vilket ändå kan betraktas 
som högt i relation till det låga narkotikabruket 
i Sverige. Den svenska dödlighetsutvecklingen 
följer samma trend som övriga EU-länder, vilket 
innebär ökade dödstal under 1990-talet och en 
minskning efter millennieskiftet. Hur den svenska 
ökningen 2007 förhåller sig till utvecklingen för 
EU-länderna återstår att se. Det är inte klarlagt i 
vilken utsträckning de relativt höga dödlighets-
siffrorna i Sverige beror på bättre register och 
bättre metodik än i andra länder, exempelvis 
högre obduktionsfrekvens och fler toxikologiska 
analyser vid dödsfall.

Sjuklighet
Användning av narkotika är förenad med mer 
eller mindre stora hälsoproblem och olika ska-
dor till följd av konsumtionen är vanliga. Psykisk 
sjukdom och olika typer av infektionssjukdomar 
sammanhänger ofta med narkotikabruk. Det är 
sedan länge känt att sjukligheten och dödligheten 
för narkotikaanvändare är mångfalt större än för 
befolkningen i allmänhet i motsvarande åldrar. 
Orsakerna bakom de ökade riskerna kan delas in 
i tre kategorier: 
– skador till följd av de narkotiska preparatens 

farmakologiska effekter
– skador till följd av administrationssättet, det 

vill säga det sätt på vilket narkotikan intas
– allmänna förhållanden i narkotikaanvändar-

nas livsföring. 

Olika undersökningar har visat att psykisk 
ohälsa, blandmissbruk, svåra levnadsförhållan-
den med risk för olyckor och våld ofta spelar 
större roll för sjukligheten än preparaten i sig 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning [CAN], 2007a). 

3 EMCDDA står för European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction och översätts med Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.
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Sjukvården ger avgiftningar, vård för psykia-
triska problem och vård för en del andra ska-
dor som följd av narkotikabruk. Som framgår 
av figur 7 har antalet personer som vårdats för 
narkotikadiagnoser i slutenvård ökat de senaste 
åren både för män och för kvinnor. Men den 
här typen av statistik är svårtolkad, bland annat 
eftersom antalet psykiatriska kliniker i Sverige i 
stort sett halverats under de senaste 20 åren. På 
en del håll har man i stället byggt ut den öppna 
psykiatriska vården.

Resultaten från de tidigare nämnda kartlägg-
ningarna av antalet personer i så kallat skad-
ligt bruk (läs mer i avsnittet Skadligt bruk) från 
1979, 1992 och 1998 visade vid alla tre tillfäl-
len på att andelen kvinnor med skadligt bruk var 
ungefär 25 procent. Men som framgår av figur 
7 har andelen kvinnor som vårdats i slutenvård 
med narkotikadiagnoser däremot legat på mel-
lan 35–40 procent, så kvinnor är överrepresen-
terade i sjukvården vad gäller vård för narkoti-
kadiagnoser. 

Infektionssjukdomar
Olika studier tyder på att omkring 90 procent av 
de personer som har ett skadligt narkotikabruk 
injicerar narkotika. Olika typer av infektions-
sjukdomar är mycket vanliga bland dessa perso-
ner, och hepatit C är den vanligaste (Stenström, 
2008). Av alla som smittades av hepatit C 1997–
2006 beräknar Smittskyddsinstitutet (SMI) att 

närmare 60 procent smittats efter att de injicerat 
narkotika. Antalet fall ökade dramatiskt mel-
lan 1990 och 1992 för att sedan stadigt minska 
fram till 2006, och därefter svagt öka igen fram 
till och med 2008 (Smittskyddsinstitutet, 2008b). 
Cykliska förlopp av det här slaget när det gäller 
insjuknande är välkända för hepatit och många 
andra infektionssjukdomar. Sannolikt beror det 
på att majoriteten av de smittade utvecklar immu-
nitet. En ny smittvåg bryter ut när rekryteringen 
av osmittade missbrukare pågått en tid och viru-
set återintroduceras i populationen (Ljungberg 
B, Tunving K, & Andersson B, 1989). Hepatit är 
vanligare bland personer som företrädesvis inji-
cerar amfetamin än bland heroinister och smitt-
risken bedöms särskilt stor under den första tiden 
efter injektionsdebuten (Stenström, 2008). 

Personer som injicerar narkotika löper också 
större risk att smittas av hepatit B, men den 
virustypen är i allmänhet något mindre spridd 
än hepatit C. Andelen narkotikamissbrukare 
smittade med hepatit B har varierat men mins-
kade kraftigt efter 2003. En anledning kan enligt 
Smittskyddsinstitutet vara den ökade vaccine-
ringen mot hepatit B inom kriminalvården. Under 
2007 bröts en tidigare nedåtgående trend i det 
totala antalet akuta fall av hepatit B-smitta men 
återgick under 2008 till tidigare nivåer. Däremot 
har antalet rapporterade personer som smittats 
genom intravenöst missbruk inte ökat utan ligger 

Figur 7. Antalet män respektive kvinnor per 100 000 

 invånare som vårdats inom sjukvården med narkotika-

diagnoser mellan 1998 och 2008 (Socialstyrelsen 

Epidemiologiskt centrum, 2009).
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fortfarande på samma nivå, ungefär 40 procent 
av de totalt rapporterade fallen. Majoriteten av 
personerna som smittats genom intravenöst miss-
bruk är män (70 procent) och nästan 70 procent 
är under 35 år (Smittskyddsinstitutet, 2008a).

År 1988 nyanmäldes 45 injicerande nar-
kotikaanvändare som hivsmittade till 
Smittskyddsinstitutet. Under 1999 och 2000 
anmäldes det lägsta antalet nya fall – 16 per 
år. Under perioden 2001 till 2003 upptäcktes i 
genomsnitt 32 hivsmittade injektionsmissbru-
kare per år (Sveriges Riksdag, 2005). Därefter 
sjönk antalet något under de följande åren. 
Under 2006 ökade antalet återigen, framför allt 
i Stockholmsregionen, varför provtagningen 
intensifierades bland intravenösa missbrukare i 
Stockholm. Detta ledde till att man upptäckte 
ovanligt många fall 2007, 61 personer anmäl-
des hivsmittade via intravenöst missbruk, men 
under 2008 verkar det här utbrottet ha klingat 
av då 16 fall har anmälts (Smittskyddsinstitutet, 
2008c).

kriminalitet
Det är väl känt att personer med skadligt narkoti-
kabruk har en högre brottslighet än personer utan 
narkotikabruk (Brottsförebyggande rådet [Brå], 
2006; Torstensson, 1987). Bland de injektions-
missbrukare som deltar i sprutbytesprogrammet 
i Malmö har exempelvis 90 procent dömts för 
brott och mer än hälften har tillbringat minst sex 
månader i fängelse. De vanligaste brotten är bruk 
och innehav (Stenström, 2008). En undersökning 
av Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att en 
majoritet av de personer över 30 år som lagförs 
för ringa narkotikabrott har dömts för brott tidi-
gare och att många av dem har just narkotika-
brott bakom sig (Brottsförebyggande rådet [Brå], 
2000). I studier av ungdomar med skadligt nar-
kotikabruk påvisas att så är fallet även för ung-
domar, skadligt narkotikabruk samvarierar i hög 
grad med andra typer av riskbeteenden, exempel-
vis kriminellt och antisocialt beteende (Sundell, 
2006; Tengström, 2006). Det skadliga bruket är 
i Sverige koncentrerat till en mindre grupp indi-
vider som i stor utsträckning utmärks genom 
normbrytande och kriminellt beteende. Genom 
sin narkotikaanvändning utvecklar de ofta bero-

endetillstånd som försvårar försöken att förändra 
sin livssituation. 

Antalet anmälda narkotikabrott påverkas i 
stor utsträckning av polisens och tullens insatser 
medan antalet lagförda (dömda) brott kan påver-
kas av resurser inom åklagarväsendet. Regionala 
skillnader i brottsligheten kan således avspegla 
hur polis och tull arbetar snarare än faktiska 
skillnader i brottslighet. Det är därför svårt att 
göra rimligt säkra kartläggningar av den faktiska 
brottsligheten och dess förändring. 

Under 1990-talet anmäldes runt 30 000 narko-
tikabrott per år. Brotten har sedan dess ökat kon-
stant sedan början av 2000-talet och låg 2008 på 
92 095. År 2006 lagfördes knappt 18 000 narko-
tikarelaterade brott varav drygt 80 procent rörde 
bruk och innehav. Enligt Brå kan narkotikabrott 
lagföras antingen som huvudbrott eller bibrott. 
Mellan 2005 och 2006 har andelen brott där nar-
kotikarelaterad brottslighet varit huvudbrottet 
ökat med drygt 17 procent. Det var framför allt 
unga vuxna mellan 21 och 29 år som lagfördes 
för narkotikabrott 2006 och cannabis var det 
vanligaste preparatet. Antalet brott inom denna 
åldersgrupp har mer än tredubblats sedan mitten 
av 1990-talet. Kvinnor lagförs i betydligt mindre 
utsträckning för narkotikabrott än män, och står 
för knappt 15 procent av samtliga lagförda fall 
2006 (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2008).

Om vi studerar regionala skillnader beträf-
fande antal personer per 100 000 invånare som 
anmälts för narkotikabrott under 2008 visar sta-
tistiken att Örebro och Västmanlands län ligger 
högst. Lägst andel personer anmälda för narko-
tikabrott finns i Jönköpings och Kronobergs län 
(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2008). Som 
nämnts inledningsvis är det viktigt att komma 
ihåg att statistiken inte främst är ett uttryck för 
antalet faktiska brott utan i högre grad speglar 
vilka satsningar som görs inom polisen och andra 
myndigheter i förhållande till folkmängden. 

Under perioden 2000–2008 ökade antalet per-
soner som blivit anmälda för narkotikabrott i trafi-
ken från cirka 300 till 12 000 (Brottsförebyggande 
rådet [Brå], 2008). Förklaringen till denna oerhört 
dramatiska ökning är förändringar i lagstiftningen 
som infördes 1999 och som innebär en nollgräns 
för narkotika i trafiken. Den nya lagen har gjort 
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det möjligt för polisen att väcka åtal enbart på 
resultaten från toxikologiska analyser i stället för 
att, som tidigare, också behöva bevisa att förarens 
förmåga att köra har påverkats av drogen (Jones, 
2005). Bland narkotikapåverkade förare tycks 
amfetamin vara det vanligast preparatet, 50–60 
procent av det totala antalet kontroller har gett 
utslag på amfetamin, följt av cannabis med 20–25 
procent (Rättsmedicinalverket, 2002). 

Polismyndigheten i Skåne beräknar i en rap-
port hur ofta gärningsmän som i första hand miss-
tänks för andra brott än narkotikabrott samtidigt 
varit misstänkta för narkotikabrott. Av rappor-
ten framgår att mellan 1998 och 2005 begicks 43 
procent av alla brott i Skåne av gärningsmän som 
varit misstänkta för narkotikabrott under samma 
period. För bilbrott var andelen med en samti-
dig narkotikabrottsmisstanke närmare 80 pro-
cent, för bostadsinbrott 73 procent och för rån 
63 procent (Länskriminalunderrättelsetjänsten 
[LKUND], 2005).

Internationell policy
Drogmissbruk är ett globalt fenomen som berör 
praktiskt taget alla länder. Över hela världen är 
missbruk, produktion och handel med narko-
tika ett område som har hög politisk prioritet. 
År 1998 höll FN:s generalförsamling ett extra 
möte (special session) om narkotika som utmyn-
nade i en deklaration där länderna åtog sig att 
vidta åtgärder för att begränsa utbudet av och 
efterfrågan på narkotika. Generalförsamlingen 
höll ett nytt extra möte i Wien under mars 2009 
då man följde upp utvecklingen sedan 1998 års 
möte för att sedan enas om ett utkast för en ny 
deklaration och handlingsplan som ska gälla från 
2009. Medlemsländerna enades under detta möte 
att ta ytterligare steg för att minska hotet som 
droger utgör mot både hälsa och säkerhet. Man 
godkände en handlingsplan med sex områden 
av särskild vikt (United Nations Commission on 
Narcotic Drugs, 2009):
• minska drogmissbruk och beroende
• minska den olagliga distributionen av droger

• kontroller över prekursorer4 och amfetamin-
liknande stimulantia

• samarbeta internationellt för att utrota olaglig 
odling och för att erbjuda en alternativ utveck-
ling

• bekämpa penningtvätt
• samarbeta juridiskt. 

De flesta EU-länder har i dag en narkotikahand-
lingsplan. Det finns också en gemensam strategi 
och handlingsplan för EU på narkotikaområ-
det och en ny handlingsplan som omfattar åren 
2009–2012 har nyligen lagts fram.  Målet med 
EU:s handlingsplan är att minska narkotikabru-
ket och de negativa samhälls- och hälsoeffekterna 
som bruket och den olagliga handeln med narko-
tika medför. EU:s handlingsplan pekar specifikt 
på behovet av att minska efterfrågan, ge stöd och 
hjälp till dem som redan är inne i ett missbruk 
och att minska tillgången. En omfattande utvärd-
ering har gjorts av den föregående handlingspla-
nen, som omfattade åren 2005–2008 (European 
Commission, 2009). Utvärderingen konstaterar 
att narkotikabruket fortfarande är stort i Europa, 
att bruket av heroin, cannabis och syntetiska 
droger verkar ha stabiliserats eller minskat men 
att kokainbruket ökar i några medlemsstater. 
Utvärderingen visade också att allt fler medlems-
länder har tagit fram nationella policydokument 
för att minska narkotikabruket och att innehållet 
i ländernas policyer blir mer lika.

Nationell policy
Den svenska narkotikapolitiken har som övergri-
pande mål att uppnå ett narkotikafritt samhälle 
och vilar på tre principer: att minska tillgången, 
minska efterfrågan och ge god behandling. 
Svensk narkotikapolitik kriminaliserar produk-
tion, försäljning, innehav och bruk av narkotika. 
Syftet med den restriktiva lagstiftningen är att 
rättsligt reglera ”narkotika och andra varor, som 
på grund av sina inneboende egenskaper med-
för fara för människors liv eller hälsa och som 
används eller kan antas användas i syfte att uppnå 

4 En narkotikaprekursor är enligt lagen om kontroll av narkotika ett ämne som kan användas för olaglig framställning av 
narkotika.
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berusning eller annan påverkan” (SFS 1968:64). 
Lagstiftningen har dessutom understötts av en 
stark satsning på polisiära insatser. I andra län-
der nämns utöver tillgång, efterfrågan och god 
behandling ibland skadereduktion (harm reduc-
tion) som en fjärde princip att luta narkotikapoli-
tiken på. Med skadereduktion avses ofta insatser 
som syftar till att minska skadan för de personer 
som använder narkotika. I Sverige är den ansatsen 
mer problematisk eftersom den av många anses 
svår att förena med vårt övergripande mål om ett 
narkotikafritt samhälle. Men i praktiken pågår 
vissa skadereducerande insatser även i Sverige, 
exempelvis substitutionsbehandling för opiatbe-
roende personer och sprututbytesprogram. 

En viktig fråga är i vilken utsträckning den 
svenska restriktiva narkotikapolitiken bidragit 
till att det experimentella bruket, i ett interna-
tionellt perspektiv, är lågt i Sverige. Utifrån den 
evidensbaserade kunskap vi har i dag så finns 
det ett gott stöd för att tillgängligheten påverkar 
narkotikaanvändningen och att en restriktiv lag-
stiftning kraftigt begränsar antalet personer som 
använder narkotika. Samtidigt krävs också effek-
tiva kontrollåtgärder i kombination med insatser 
för att minska efterfrågan och för att påverka 
attityder och normer till narkotika för att den res-
triktiva politiken ska vara effektiv (Andréasson 
& Löfgren, 2008). 

Under 2008 ändrade Sverige delvis organisa-
tionen för det narkotikaförebyggande arbetet. 
Mobilisering mot narkotika som sedan 2002 
arbetat med samordning av narkotikapolitiska 
insatser lades ner i årsskiftet 2007/2008 och 
dess verksamhet överfördes till Statens folkhäl-
soinstitut och Socialstyrelsen. Samtidigt inrät-
tade Regeringskansliet en samordningsfunktion 
för politiken kring alkohol, narkotika, tobak 
och dopning. Samordningsfunktionen består av 
en arbetsgrupp med representanter för samtliga 
berörda departement (SAMANT) och ett sekre-
tariat (ANDT-sekretariatet). En av sekretaria-
tets huvuduppgifter är att sammanställa årliga 
åtgärdsprogram som anger politikens inriktning 
för områdena. Under 2009 utkom Fri från miss-
bruk – Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2009. 

All narkotika förs i Sverige upp på 
Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar och 
endast de ämnen som finns på narkotikaförteck-
ningarna är narkotika i lagens mening. Totalt 
upptar narkotikaförteckningarna mer än 285 
ämnen samt indirekt ett antal arter av svampar 
som innehåller psilocybin eller psilocin (antalet 
sådana arter har uppskattats till större än 50). I 
Sverige missbrukas i praktiken knappt ett 30-tal 
narkotikasubstanser i nämnvärd omfattning. 
Statens folkhälsoinstitut har i uppdrag att bevaka 
och utreda behovet av narkotikaklassificering av 
sådana varor som inte utgör läkemedel. Genom 
att narkotikaklassificera en substans så begrän-
sas också tillgängligheten på den eftersom all 
befattning med substansen blir kriminell. Under 
2008 klassificerades en substans som narkotika, 
Bromodragonfly, vilken är en hallucinogen sub-
stans som tidigare klassats som hälsofarlig vara. 
Att klassificera substanser som hälsofarliga varor 
är ett sätt att på ett tidigt stadium möjliggöra 
kontroll av substanser som kan vara farliga för 
människors hälsa. Genom en sådan klassning blir 
all befattning av varan förutom det egna bruket 
kriminellt. Under 2008 klassificerades en central-
stimulerande substans, 4-metylmetkatinon som 
hälsofarlig vara. Missbruket av 4-metylmetkati-
non är nu under utredning för att om nödvändigt 
omklassas till narkotika. 

Regeringen tillsatte en särskild utredare 2006 
för att göra en översyn av narkotikalagstiftningen. 
Ett skäl var de nya substanser som gör entré på 
marknaden, vilka fungerar narkotikalikt eller 
som prekursorer, men som inte är klassade som 
narkotika (Socialdepartementet, 2006). Arbetet 
avrapporterades under 2008 i den offentliga 
utredningen Bättre kontroll av missbruksmedel. 
Några av utredningens huvudförslag är 
•	 att Statens folkhälsoinstitut och Läkemedels-

verket ska bevaka utbudet av oklassificerade 
substanser på internet och ges rätt att köpa in 
sådana ämnen för att analysera innehåll och 
aktiv substans. Detta som ett led i att åstad-
komma att klassificeringsprocessen i fråga om 
nya droger blir effektivare och snabbare.

•	 att man inför en lag om individuella skydds-
omhändertaganden av icke kontrollerade 
missbrukssubstanser, till skydd för enskildas 
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liv och hälsa mot skador av sådana varor som 
regeringen kan antas komma att förklara som 
narkotika eller hälsofarlig vara. 

•	 att de båda industrikemikalierna GBL och 
1,4-butandiol, som i dag är reglerade som häl-
sofarliga varor, ska narkotikaklassificeras. 

Nationella handlingsplaner  
och folkhälsomål
Den första svenska narkotikapolitiska handlings-
planen gällde 2002–2005 och den har utvärderats 
av Mobilisering mot narkotika. I utvärderingen 
noterades en rad positiva utfall, bland annat att 
narkotikafrågan har fått en högre prioritet, att 
samordningen av insatser förbättrats på nationell, 
regional och lokal nivå samt att bekämpningen av 
narkotikarelaterad brottlighet har intensifierats.

Sverige är nu inne på sin andra handlingsplan 
mot narkotika, vilken sträcker sig över perioden 
2006–2010. Det finns klara likheter mellan den 
svenska och den europeiska handlingsplanen när 
det gäller de övergripande målen och de mer pre-
ciserade förslagen till åtgärder. Statens folkhäl-
soinstitut har i uppdrag att utvärdera den nuva-
rande handlingsplanen under 2009.

I den nuvarande handlingsplanen fastställs 
bland annat att det övergripande målet för nar-
kotikapolitiken – ett narkotikafritt samhälle – 
ska ligga fast samt att narkotikapolitiska insatser 
ska riktas mot tillgången och efterfrågan på nar-
kotika för att
• färre människor ska börja missbruka
• fler personer med missbruksproblem ska få 

hjälp att sluta
• tillgången på narkotika ska minska.

I handlingsplanen framhålls vissa åtgärder som 
särskilt viktiga. Fortsatta insatser behövs för att
• förbättra samarbetet mellan olika myndigheter 

och mellan myndigheter och organisationer
• förbättra det förebyggande arbetet genom 

bland annat metod- och kompetensutveckling
• utveckla vården
• effektivisera kontrollen
• förbättra metoderna att följa narkotikautveck-

lingen och samhällets insatser

• utveckla behandlingsperspektivet inom krim inal  
vården (Regeringens proposition 2005/06:30).

Regional och lokal policy
En viktig faktor för framgång i det förebyggande 
arbetet är politiskt ansvar och stöd. Detta kan 
i praktiken innebära att man antar ett program 
eller en policy för alkohol och droger. Tecken på 
att arbetet prioriteras av kommunens ledning kan 
också vara att man har utsett en särskild person 
som ansvarar för att samordna det förebyggande 
arbetet och att man avsatt ekonomiska medel för 
det förebyggande arbetet.

I varje län fanns under 2008 en länssamord-
nare, som hade till uppgift att samordna det före-
byggande arbetet med alkohol, narkotika, tobak 
och dopning i regionen. Från och med 2008 lig-
ger ansvaret för länssamordningen på Statens 
folkhälsoinstitut. Under året har det anordnats 
kontinuerliga träffar för information, kompe-
tensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

På kommunal nivå samordnas det förebyg-
gande arbetet ofta genom kommunala drogsam-
ordnare. Enligt data från Länsrapport 2008 hade 
nästan 80 procent av kommunerna en anställd 
utsedd för att samordna det förebyggande arbetet 
med narkotika under 2008. På lokal nivå sam-
manfattas det förebyggande arbetet vanligtvis i 
en kommunal policy för alkohol och narkotika. 
Under 2008 hade nästan 90 procent av kommu-
nerna ett politiskt program för alkohol och dro-
ger (Statens folkhälsoinstitut, 2009c). Läs mer 
om hur arbetet med en kommunal drogpolicy 
kan se ut i avsnittet Regional och lokal policy i 
alkoholdelen av den här rapporten. 

CAN har under 2006 kartlagt narkotikapoli-
tiska handlingsplaner i kommuner och stadsde-
lar. För handlingsplaner mot narkotika samman-
faller CAN:s resultat i hög grad med vad som 
rapporterats i Länsrapport 2008, vilket visar att 
omkring 80 procent av kommunerna har en hand-
lingsplan. CAN:s kartläggning visar att planerna 
normalt innehåller förebyggande åtgärder (98 
procent), tillgänglighetsbegränsning (60 procent) 
och vård och behandlingsinsatser (55 procent). 
Kommunfullmäktige har oftast beslutat om att 
ta fram handlingsplanerna och socialtjänsten och 
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skolan är de två instanser som oftast varit med 
och arbetat fram handlingsplanen. I arbetet med 
handlingsplanerna har en lång rad andra aktö-
rer varit inblandade exempelvis polisen, lokala 
brottsförebyggande råd och lokala folkhälso-
råd. I kartläggningen tillfrågades kommunerna 
också om i vilken utsträckning de använder sig 
av utvärderade metoder i arbetet mot narkotika. 
38 procent svarade att de ofta använder sig av 
utvärderade metoder och drygt 15 procent av 
kommunerna uppgav att de alltid använder sig 
av utvärderade metoder. En relativt stor andel (37 
procent) uppgav att de inte vet om de metoder 
som används har utvärderats (Fender, 2006).

Kommuner och andra myndigheter samarbetar 
ofta i det alkohol- och drogförebyggande arbe-
tet. I narkotikaarbetet är polisen samarbetspart 
i knappt 90 procent av kommunerna enligt upp-
gifter från 2008 års Länsrapport (Statens folkhäl-
soinstitut, 2009c). För bekämpning av den grova 
narkotikabrottsligheten har ett tiotal polismyn-
digheter valt att ha särskilda länsgemensamma 
narkotikaenheter. Ett antal myndigheter har 
inrättat kombinerade enheter där man parallellt 
med narkotikabekämpningen även arbetar med 
annan verksamhet, till exempel brottsspaning. 
Vissa polismyndigheter har inrättat gatulang-
ningsgrupper för att bekämpa narkotikabrott på 
gatunivå. Andra myndigheter har valt att under 
vissa perioder arbeta med riktade insatser som ett 
komplement till närpolisverksamheten (Polisen).
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i Detta kapitel presenterar vi statistik för tobaks-
bruket i Sverige fram till och med 2008. Vi tit-
tar närmare på sociala och regionala skillnader 
bland rökare och snusare, sjuklighet och dödlig-
het av tobaksbruk och passiv rökning. Dessutom 
innehåller avsnittet en genomgång av det interna-
tionella arbetet med Världshälsoorganisationens 
(WHO) ramkonvention om tobak och EU:s arbete 
mot tobak samt de nationella folkhälsomålen. 
Slutligen tar vi upp det regionala och lokala arbe-
tet. Här följer en sammanfattning av kapitlet.

Tobaksbruket har sedan början av 1980-talet 
minskat kraftigt. Trots detta är tobaksrökning 
fortfarande den enskilda faktor som orsakar den 
största andelen av sjukdomsbördan i vårt land 
och orsakar varje år nästan 7 000 människors 
förtidiga död (Statens folkhälsoinstitut, 2004). 
Tobaksbruket är samtidigt en av de största orsa-

kerna till skillnader i hälsa mellan olika grupper, 
eftersom vissa grupper i samhället röker och snu-
sar i betydligt högre grad än andra (Statens folk-
hälsoinstitut, 2009c). 

Andelen dagligrökare i Sverige är i ett interna-
tionellt perspektiv låg, 14 procent av kvinnorna 
och 11 procent av männen röker, men det totala 
tobaksbruket är högt på grund av de svenska 
snusvanorna. 19 procent av männen och 4 pro-
cent av kvinnorna snusar varje dag. De senaste 
fem åren har andelen vuxna tobaksbrukare 
minskat varje år, men det är samtidigt oroande 
att minskningen av andelen unga tobaksbrukare 
under samma period stagnerat. Bland pojkar har 
bruket till och med ökat (Hvitfeldt & Nyström, 
2009; Statens folkhälsoinstitut, 2009c).

Rökning under graviditet och spädbarnstiden 
har en mycket stark påverkan negativ påverkan 

Tobaken i Sverige
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på barnet. Mödra- och barnhälsovården har 
under många år ställt frågor om tobaksvanor och 
rekommenderat föräldrar att sluta. Det arbetet 
har lett till att andelen tobaksbrukande gravida 
och föräldrar stadigt har sjunkit och enligt den 
senast tillgängliga statistiken rökte i genomsnitt 
7,5 procent av de gravida vid inskrivningen till 
mödravårdscentralen (Socialstyrelsen, 2008).

Även den andelen av befolkningen som utsätts 
för passiv rök minskar stadigt. 2008 var det 10 
procent av männen och 6 procent av kvinnorna 
som utsattes för passiv rök på arbetsplatsen, en 
minskning från 2004 med 5, respektive 3 pro-
centenheter (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

Det globala tobakspreventiva arbetet har i och 
med att Världshälsoorganisationens (WHO) ram-
konvention om tobakskontroll år 2008 ratifice-
rats av 163 länder fått ett ökat mandat och stöd. 
Med ramkonventionen som stöd inför regeringar 
runt om i världen strängare och effektivare insat-
ser mot tobaken, som varje år orsakar 5,4 mil-
joner dödsfall runt om i världen (World Health 
Organization, 2003). 

I Sverige har det tobakspreventiva arbe-
tet förstärkts genom att Länsstyrelsernas 
Länssamordnare nu även arbetar med frågan. 
Dessa driver tillsammans med landstingens 

Samordnare av tobaksprevention på det regionala 
och lokala drogpreventiva arbetet. Regeringen 
tillsatte även en utredning av tobakslagen under 
2008, en utredning som blev klar våren 2009. 
Utredningen föreslår en del skärpningar av tobak-
slagen för att minska försäljningen av tobak till 
minderåriga (SOU 2009:23, 2009). 

Konsumtionsutveckling
Till skillnad från exempelvis alkohol går det inte 
att fastställa hur stor en ”ofarlig” konsumtion av 
tobak kan vara. I stället räknas allt bruk av tobak 
som riskfyllt, och därför är det inte meningsfullt 
att redogöra för hur mycket tobak som varje 
brukare använder. Med konsumtion av tobak 
menar vi snarare prevalens, alltså hur många som 
använder tobak och det är även på detta sätt som 
konsumtionen beskrivs i detta kapitel.

Utvecklingen av rökvanorna och dödsfallen 
orsakade av rökning i ett land eller en region bru-
kar beskrivas med hjälp av en teoretisk modell 
(se figur 1). Denna modell består av fyra steg och 
åskådliggör hur långt olika länder och områden 
i världen har kommit i tobaksepidemin. Sverige 
befinner sig i den fjärde fasen som karakterise-
ras av en fallande andel rökare både bland män 
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och kvinnor och även en minskad andel dödsfall 
orsakade av rökning bland män. Bland kvinnorna 
däremot ökar fortfarande antalet rökrelaterade 
dödsfall på grund av att de senare än männen tog 
upp rökvanan (Lopez, 1994). 

Under de senaste årtiondena har rökningen 
minskat bland både män och kvinnor (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009c; Statistiska centralbyrån 
[SCB], 2009) i synnerhet bland gravida kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2008), och överhuvudtaget hos 
kvinnor i fertil ålder (Statens folkhälsoinstitut, 
2009c; Statistiska centralbyrån [SCB], 2009). 
Även bland ungdomar har tobaksanvändningen 
minskat sedan 1990-talet, men minskningen 
tycks nu ha stagnerat och bruket har till och med 
ökat något bland unga pojkar de senaste åren 
(Fender & Nyström, 2009). Rökningen som bör-
jade som en överklassvana är i dag betydligt van-
ligare bland arbetare och korttidsutbildade samt 
socialt och ekonomiskt utsatta.

Snusning är vanligast bland män i åldrarna 
16–44 år. Sedan 2004 har andelen dagligsnusare 
minskat bland män och varit i stort sett oför-
ändrad bland kvinnor (Statens folkhälsoinstitut, 
2009c). Utvecklingen av andelen dagligsnusare 
bland ungdomar tyder på en viss minskning under 
2000-talet (Fender & Nyström, 2009).

Rökning
Statistiska centralbyrån (SCB) har god statistik 
över svenskarnas rökvanor för åren 1980–2003, 

och Statens folkhälsoinstitut för åren 2004–2008 
(se figur 2). 1980 rökte 36 procent av männen och 
29 procent av kvinnorna (Statistiska centralbyrån 
[SCB], 2009), men andelen rökare har sedan dess 
minskat kraftigt. År 2008 rökte 11 procent av 
männen och 14 procent av kvinnorna varje dag, 
vilket motsvarar drygt 900 000 personer. Till detta 
kommer de som röker då och då, vilket ungefär 
10 procent av både männen och kvinnorna säger 
sig göra (Statens folkhälsoinstitut, 2009c).

Även om andelen rökare i Sverige totalt sett 
är låg finns det förutom sociala skillnader även 
stora regionala skillnader. Männen i Skåne rökte 
mest 2005–2008, medan den minsta andelen 
dagligrökare fanns bland både män och kvinnor 
i Västerbotten, samt bland kvinnor i Kalmar län. 
Figur 3 visar en översikt av fördelningen manliga 
och kvinnliga dagligrökare per län (Statens folk-
hälsoinstitut, 2009c).

Sociala skillnader 
De sociala ojämlikheterna i hälsa är mer eller 
mindre genomgående inom alla levnadsvanor 
(tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol, fetma, 
stillasittande på fritiden och litet intag av frukt 
och grönsaker). Vad gäller rökning så är det i dag 
vanligare bland arbetare och korttidsutbildade, 
till skillnad från 1960- och 1970-talet då rökning 
var vanligare bland långtidsutbildade (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009c; Statistiska centralbyrån 
[SCB], 2009). Det är i dag tre gånger så vanligt att 
både korttidsutbildade kvinnor och män röker, 
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(Statens folkhälsoinstitut, 2009c; Statistiska centralbyrån [SCB], 2009).
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jämfört med långtidsutbildade. Det är också mer 
än dubbelt så vanligt att kvinnliga och manliga 
arbetare röker varje dag jämfört med tjänstemän 
på mellan- eller högre nivå. Rökning är således 
fortfarande en av de största orsakerna till skill-
nader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper 
(Statens folkhälsoinstitut, 2007a, 2009c). 

Vanligast är rökning bland arbetslösa, personer 
med sjuk- eller aktivitetsersättning och långtids-
sjukskrivna. Bland både kvinnor och män har en 
större andel av rökarna varit i ekonomisk kris, 
saknar kontantmarginal eller har låg inkomst 
jämfört med icke-rökare. Bland de med utländsk 
bakgrund så finns den största andelen dagligrö-
kare bland män födda utanför Europa och bland 
kvinnor födda utanför Norden (Statens folkhäl-
soinstitut, 2009c). Stora variationer finns mellan 
invandrargrupper och mellan könen, på grund av 
att dessa personers tobaksvanor speglar tobaks-
vanorna i hemlandet.

Sjuklighet
Få organsystem undgår att skadas av tobaks-
rökning. Cigaretten är en mycket sofistikerad, 
högteknologisk produkt med uppemot 600 olika 
kända tillsatser för att den ska bli så lättrökt och 
beroendeskapande som möjligt. Tobaksröken 
innehåller över 4 000 olika ämnen, varav fler än 
50 är kända som cancerframkallande (Statens 

Högre andel (statistiskt säkerställd)

Högre andel

Genomsnitt riket

Lägre andel

Lägre andel (statistiskt säkerställd)

Andel i förhållande till rikets genomsnitt

Män Kvinnor

1 Länen är indelade i fem nivåer. De län som har samma andel, avrundat till heltal, som rikets genomsnitt ligger i en nivå. Över 
och under genomsnittet finns de län med andelar som är högre respektive lägre. Några av dessa är statistiskt säkerställda, 
dessa är särskilt markerade.

Figur 3. Andelen (procent) vuxna dagligrökare i länen och regionerna1, 2005–2008. Åldersstandardiserade värden  

(Statens folkhälsoinstitut, 2009c).
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Figur 4. Livslängd och år med full hälsa respektive år med 

upplevd ohälsa bland dem som röker respektive inte röker 

(Bronnum-Hansen & Juel, 2001).

SkaDor av rÖkning

hjärt-kärlsjukdomar
Rökningen är en av de största riskfaktorerna för 
hjärt-kärlsjukdomar, till exempel åderförkalkning, 
cerebrovaskulär sjukdom (till exempel slaganfall), 
åderförkalkade kranskärl och pulsåderbråck. Ju tidi-
gare i livet skadan uppträder, desto oftare finns rök-
ning med som bidragande faktor. Fyra av fem som 
får hjärtinfarkt före 50 års ålder är rökare (Parish et 
al., 1995).

cancer
I Sverige beräknas cirka 20 procent (10 000 fall) av 
alla cancerfall vara orsakade av rökning. Mest känt 
är sambandet mellan rökning och lungcancer, men 
även cancer i munhålan, luftstrupen, matstrupen, 
magen, bukspottkörteln, njurarna, urinblåsan, liv-
moderhalsen och blodet (leukemi) kan orsakas av 
rökning (Cancerfonden och Socialstyrelsen, 2009). 
Det finns ett samband mellan ökad cancerrisk och 
antalet cigaretter man rökt, antalet år man varit 
rökare och åldern för rökdebuten (Statens folkhälso-
institut i samarbete med Socialstyrelsen, 2007).

lungsjukdomar
Kronisk bronkit är en sjukdom som medför hosta 
och slembildning. Den utvecklas hos rökare ofta till 
en invalidiserande form med tilltagande andnöd på 
grund av utveckling av lungemfysem, som innebär 
att lungvävnaden bryts ned. Denna senare form 
har numera beteckningen KOL (kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom). 

Den helt dominerande orsaken till KOL är rökning, och 
det enda som kan hejda förloppet är rökstopp. Svår 
KOL kan man se hos cirka 25 procent av alla rökare, 
men hälften drabbas av mindre förändringar på 
lungvävnaden (Lindberg, Bjerg-Backlund, Ronmark, 
Larsson, & Lundback, 2006). Astma och allergier både 
orsakas och förvärras av rökning, framför allt hos barn 
men även hos vuxna (Surgeon General, 2006).

nervsjukdomar
För Alzheimers sjukdom tycks långvarig rökning vara 
en riskfaktor och flera studier visar att sjukdomen är 
dubbelt så vanlig hos rökare (Luchsinger et al., 2005). 
Den ovanliga demensformen multiinfarktdemens är 
vanligare hos rökare (Wirdefeldt, Gatz, Pawitan, & 
Pedersen, 2005).

potens, fertilitet och graviditet
Rökning minskar fertiliteten hos både kvinnor och män 
(Bouyer et al., 2003; Seltzer, 2003). Risken för impotens 
är dubbelt så stor för rökare (Feldman et al., 2000). 
Särskilt allvarlig är påverkan på fostret under gravidite-
ten om modern röker, vilket ökar risken för tidig födsel, 
dödfödsel, lägre födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd 
(Cornelius & Day, 2000). Effekterna är tydliga under 
själva graviditeten men verkar också kunna orsaka 
senare problem som till exempel mindre lungkapaci-
tet (Cunningham, Dockery, & Speizer, 1994), ökad risk 
för uppmärksamhetsstörning (ADHD) (Rodriguez & 
Bohlin, 2005) och även en ökad risk för barnet att få 
cancer senare i livet (Pettersson et al., 2004). 
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blir det allt vanligare att även tjänstemän och 
personer med lång utbildning snusar, även om 
korttidsutbildade fortfarande snusar i dubbelt 
så stor utsträckning. Snus tycks alltjämt främst 
attrahera män, och andelen snusande kvinnor 
har varit relativt oförändrad de senaste fem åren. 
Män och pojkar har under samma tid minskat 
sitt snusbruk (Fender & Nyström, 2009; Statens 
folkhälsoinstitut, 2009c).

År 2008 snusade varje dag cirka 19 procent 
av männen och 4 procent av kvinnorna i åldern 
16–84 år. Det innebär att det i Sverige finns näs-
tan 800 000 dagligsnusare. Ytterligare 5 procent 
av männen och 3 procent av kvinnorna snusar då 
och då. Den största andelen dagligsnusare finns 
bland män mellan 30 och 44 år, samt bland kvin-
nor i åldern 16–29 år. Andelen snusare varierar 
kraftigt mellan olika län och är vanligast i norra 
Sverige. Allra mest snusar männen på Gotland 
och i Dalarna, samt kvinnorna i Jämtland och 
Norrbotten. Figur 6 visar andelen manliga och 
kvinnliga dagligsnusare fördelat på län (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009c).

Sociala skillnader
Mer än dubbelt så många män med kort utbild-
ning snusar jämfört med dem med lång utbild-
ning. Bland kvinnorna är snusningen relativt 
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Figur 5. Andel (procent) vuxna som snusar dagligen res-

pektive då och då, 16–84 år, 1988–1997 (Statistiska central-

byrån [SCB], 2009) samt 2004–2008 (Statens folkhälsoin-

stitut, 2009c). Åldersstandardiserade värden.

folkhälsoinstitut, 2001). Ett fyrtiotal sjukdo-
mar, varav flera dödliga, har ett direkt samband 
med rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2004). 
Ungefär varannan rökare dör i förtid av sitt bruk 
och i genomsnitt förlorar rökaren cirka tio år av 
sin förväntade livslängd (Doll, Peto, Boreham, & 
Sutherland, 2004).

Nikotin som finns i cigaretter och snus är en 
drog som snabbt ger ett mycket starkt fysiskt 
och psykologiskt beroende (US Dept of Health 
and Human Services, 1988). I de internationella 
klassifikationssystemen för sjukdomar ICD 10 
och DSM IV klassas tobaksberoende och niko-
tinberoende som ett beroendesyndrom orsakat 
av en psykoaktiv substans (nikotin) som sätter 
hjärnans belöningssystem ur balans, diagnos 
F17 (American Psychiatric Association, 1994; 
Socialstyrelsen, 1997). Nikotinberoendet kan ses 
som en kronisk sjukdom och även nikotinabsti-
nens är sjukdomsklassat.

Dödlighet
Eftersom rökning är en riskfaktor för så många 
sjukdomar är det svårt att få en heltäckande 
bild av andelen dödsfall orsakade av rökning. 
En beräkning gjord 2001 uppskattar att unge-
fär 6 400 personer dör av sin egen rökning varje 
år. Men då är endast de mest kända sambanden 
medräknade, som lungcancer, KOL och hjärt-
kärlsjukdom (Statens folkhälsoinstitut, 2003).

Lungcancer är den cancerform som har tydli-
gast koppling till rökning. Prognosen är mycket 
dålig, mindre än 15 procent av patienterna lever 
fem år efter att de har fått sin diagnos. Andelen 
fall av lungcancer har de senaste 30 åren mins-
kat bland män, men samtidigt ökat kraftigt bland 
kvinnor så att det nu är vanligare med dödsfall 
på grund av lungcancer än av bröstcancer. Detta 
förklaras med att kvinnorna tog upp rökvanan 
senare än männen. 2006 avled ungefär 1 900 
män och 1 600 kvinnor i Sverige av lungcancer 
(Cancerfonden och Socialstyrelsen, 2009).

Snusning
Snusarna var förr främst äldre kroppsarbetande 
män, bosatta framför allt på landsbygden. I dag 
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SkaDor av SnUSning

hjärt-kärlsjukdomar
Snusare har en ökad risk att dö av hjärtinfarkt 
och stroke. Snus ger också en högre belastning 
på hjärtat genom förhöjt blodtryck och ökad puls 
(Hergens, 2007).

cancer
Forskning har visat att snus är cancerframkallande, 
de starkaste indicierna finns för bukspottkörtelcan-
cer (Cnattingius et al., 2005). I en nyligen publice-
rad studie var risken för cancer i matstrupen tre 
gånger högre än för icke tobaksbrukare (Zendehdel 
et al., 2008). En vetenskaplig litteraturöversikt från 
EU konstaterar att snus innehåller cancerogena 
ämnen, men att sambandet med munhålecancer 
är oklart (European Commission, 2008).

tandhälsa
Den vanligaste skadan av snus i munnen är den så 
kallade snusfläcken, en vitaktig etsskada som upp-
kommer på platsen där prillan placeras och som 
drabbar de flesta snusare. Att snusa dagligen och att 
använda lössnus, snus med högt pH eller hög niko-
tinhalt ger allvarligare skador. Frilagda tandhalsar är 
vanligt på platsen där prillan placeras, och till skill-
nad från snusfläcken är skadan obotlig. Sambandet 
mellan snusbruk och tandlossning är otillräckligt 
studerat men en svensk studie antyder ett samband, 
speciellt för personer som både röker och snusar 
(Cnattingius et al., 2005).

graviditet
Snus under graviditeten ökar risken för tidig födsel 
och för havandeskapsförgiftning. Nikotinet i snus går 
även över i bröstmjölken (Cnattingius et al., 2005).

Figur 6. Andelen (procent) vuxna dagligsnusare i länen och regionerna2, 2005–2008. Åldersstandardiserade värden 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009c).

2 Länen är indelade i fem nivåer. De län som har samma andel, avrundat till heltal, som rikets genomsnitt ligger i en nivå. Över 
och under genomsnittet finns de län med andelar som är högre respektive lägre. Några av dessa är statistiskt säkerställda, 
dessa är särskilt markerade.
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jämnt fördelad utifrån utbildningsnivå, syssel-
sättning och ursprung. Några som utmärker sig 
är kvinnor med sjuk- eller aktivitetsersättning 
samt de långtidssjukskrivna, som snusar i betyd-
ligt högre grad än arbetande kvinnor. Snusarna 
födda utanför Norden är fortfarande mycket 
ovanliga (Statens folkhälsoinstitut, 2009c). 

Sjuklighet
Forskningen kring snusets skadeverkningar har 
länge varit eftersatt så behovet av ytterligare 
forskning är stort. Men ett antal välgjorda stu-
dier och litteraturgenomgångar de senaste åren 
gör att vi i dag har tillräckligt god kunskap för att 
avråda från snusbruk (Cnattingius et al., 2005; 
European Commission, 2008). Dessutom bör 
snusning alltid jämföras med ickebruk av tobak, 
eftersom en jämförelse med rökning riskerar att 
bli skev, då få andra produkter är så skadliga som 
cigaretter.

Dödlighet
Snusning är en riskfaktor för flera sjukdomar 
och cancerformer enligt ovan, men det finns inga 
säkra data över andelen dödsfall som orsakas av 
snusning. 

Blandbruk
Trots att rökningen minskar i Sverige är det totala 
tobaksbruket högt i ett internationellt perspek-
tiv, på grund av det höga snusbruket. Andelen 
som antingen röker, snusar eller gör bådadera är 
också betydligt större bland män än bland kvin-
nor. Varje dag använder 27 procent av männen 
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Figur 7. Andelen (procent) vuxna dagliga tobaksbrukare, 16–84 år, i länen och regionerna 2005–2008. Ålderstandardiserade 

värden (Statens folkhälsoinstitut, 2009c).
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och 17 procent av kvinnorna tobak, vanligast är 
bruket bland män i åldrarna 30–64 år och bland 
kvinnor i åldrarna 45–64 år. Den största andelen 
tobaksbrukare återfinns bland män på Gotland, i 
Norrbotten och Södermanland, och bland kvinnor 
i Västmanland och Jämtland (se figur 7).  Andelen 
dagliga tobaksbrukare bland män och kvinnor har 
sedan 2004 minskat med 6 respektive 5 procenten-
heter (Statens folkhälsoinstitut, 2009c).

Ungdomars tobaksvanor
På 1970-talet var rökning bland elever i årskurs 
nio mycket vanligare än i dag. Från början av 
1970-talet till mitten av 1980-talet minskade 
rökningen kraftigt. Därefter ökade andelen 
rökare något igen, men minskade åter under 
1990-talet. Under 2000-talet har rökningen fort-
satt att minska bland niondeklassarna, men de 
senaste två åren ökar den något igen, framför allt 
hos pojkarna. Även på gymnasiet har rökning bli-
vit vanligare bland både flickor och pojkar, vilket 
således bekräftar att ungdomsrökningen har ökat 
de senaste åren (Fender & Nyström, 2009). 

År 2008 uppgav 22 procent av pojkarna och 
28 procent av flickorna i årskurs nio att de rökte. 
8 procent av pojkarna och 11 procent av flick-
orna uppgav att de rökte dagligen eller nästan 
dagligen. Ökningen de senaste åren förklaras 
framför allt av att fler ungdomar uppger att de 

röker ”ibland” eller ”på fest”, men även daglig-
rökarna har blivit något fler. Snusning är betyd-
ligt vanligare bland pojkar (16 procent) än bland 
flickor (4 procent). Av pojkarna uppgav fler än 
hälften att de snusade dagligen eller nästan dag-
ligen. Bland flickorna fanns nästan inga dagligs-
nusare, utan bara de som snusade ”ibland”. Till 
skillnad från rökningen så har andelen snusare 
fortsatt att minska mellan 2007 och 2008 (Fender 
& Nyström, 2009). 

Sedan 2004 omfattar CAN:s undersökningar 
även gymnasiets årskurs två och under dessa år 
har rökningen ökat något bland både flickor och 
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Figur 8. Andelen rökare och snusare i årskurs nio,  

1997–2008 (Fender & Nyström, 2009).

Figur 9. Andelen elever (procent) i årskurs nio som svarat ja på frågorna ”Röker du?” och ”Snusar du?”, 2008  

(Fender & Nyström, 2009).
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pojkar. År 2008 rökte 34 procent av pojkarna och 
41 procent av flickorna, en ökning med 2 respek-
tive 3 procentenheter sedan 2004. 12 procent av 
pojkarna och 18 procent av flickorna uppgav att 
de rökte varje eller nästan varje dag. Snusandet 
har minskat bland pojkarna sedan 2004 medan 
flickorna snusar lika mycket 2008 som 2004. 25 
procent av pojkarna och 9 procent av flickorna 
uppgav att de snusade 2008. Av dessa uppgav 18 
procent av pojkarna respektive 4 procent av flick-
orna att de snusade varje eller nästan varje dag 
(Fender & Nyström, 2009).

Slår man ihop andelen ungdomar som röker, 
snusar eller gör bådadera så försvinner köns-
skillnaderna nästan helt. I årskurs nio uppgav 
27 procent av både pojkarna och flickorna att de 
använde tobak. Bland gymnasieelever i årskurs 
två är andelen tobaksbrukare högre än i årskurs 
nio, 42 procent pojkar och 43 procent flickor 
(Fender & Nyström, 2009). 

Andelen rökare i årskurs nio var relativt jämnt 
fördelad mellan olika län och regioner, bland både 
pojkar och flickor. Men Västra Götalandsregionen 
utmärker sig genom att pojkarna där röker något 
mindre än i övriga regioner (Fender & Nyström, 
2009). 

Snusvanorna bland pojkar i årskurs nio var lik-
som rökvanorna relativt jämnt fördelade mellan 
de olika länen och regionerna. Bland flickorna är 
snusning däremot nästan tre gånger vanligare i 
norra Sverige (11 procent) än i södra Sverige (4 
procent)(Fender & Nyström, 2009).

En relativt ny företeelse i Sverige är vattenpi-
perökning. Traditionen kommer från Mellanöstern 
och har snabbt blivit populär, framför allt bland 
ungdomar. Mycket forskning återstår för att klar-
göra hälsoriskerna med vattenpiperökning, men 
de studier som finns pekar på att röken från en 
vattenpipa innehåller lika stor eller till och med 
större koncentration av giftiga ämnen än ciga-
rettrök, ämnen som bland annat kan orsaka 
cancer och hjärt-kärlsjukdomar (World Health 
Organization, 2005). Inga nationella enkätstudier 
innehåller i dag frågor om vattenpiperökning. 
Men några lokala drogvaneundersökningar från 
södra Sverige pekar på att ungefär varannan elev 
i gymnasiets årskurs två har provat vattenpipa 
(Blanck, 2007; Cerum, 2007).

Sociala skillnader bland ungdomar
Tre enkätstudier om ungdomars vanor, kunskaper 
om och attityder till tobak, gjorda 1987, 1994 och 
2003 visar bland annat att det finns ett visst sam-
band mellan lägre socioekonomisk tillhörighet för 
familjen och en högre andel rökare och snusare 
bland barnen. Sannolikt speglar ungdomarnas 
tobaksvanor sina föräldrars och resultaten tyder 
på att man redan bland ungdomar kan se tecken 
på de sociala skillnader som är välkända bland 
vuxna (Statens folkhälsoinstitut, 2005b). 

Om ungdomar röker eller inte tycks också 
bero på familjesammansättningen. Av dem som 
bodde med båda sina föräldrar rökte 7 procent 
enligt undersökningen 2003, medan motsva-
rande andel för dem som bodde med en förälder 
var 13 procent. En förklaring till denna skillnad 
kan vara att en större andel av de ensamstående 
föräldrarna själva är rökare, särskilt ensamstå-
ende mammor (Statens folkhälsoinstitut, 2009c). 
Flera undersökningar, både i Sverige och inter-
nationellt, har konstaterat att det finns ett starkt 
samband mellan föräldrars och barns rökvanor. 
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Det tycks inte finnas någon skillnad i ungdomars 
rökvanor om föräldrarna kommer från Sverige 
eller om de invandrat från ett annat land (Statens 
folkhälsoinstitut, 2005b, 2007a). 

Snusning var i stort sett lika vanligt bland ung-
domar som bodde med en förälder som bland 
dem som bodde med bägge föräldrarna. Barn 
till svenska föräldrar snusade i dubbelt så stor 
utsträckning som barn till invandrade föräldrar, 
vilket säkert kan förklaras med att snusning är 
mycket ovanligt utanför Sverige (Statens folkhäl-
soinstitut, 2005b).

Gravida och spädbarnsföräldrar
Föräldrarnas tobaksvanor har stor betydelse för 
barnets hälsa. Det är därför angeläget att följa 
utvecklingen av tobaksbruket såväl under gravidi-
teten som under spädbarnsperioden. Sedan 1983 
finns god statistik över detta i det Medicinska 
födelseregistret, där de senaste uppgifterna är 
från 2007 (Socialstyrelsen, 2009a).

I början av 1980-talet rökte ungefär var tredje 
gravid kvinna i Sverige i början av graviditeten 
(vecka 8–12). Rökning var således lika vanligt 
bland gravida som hos den övriga vuxna kvinn-
liga befolkningen, medan det i dag är betydligt 
färre gravida som röker än kvinnor i allmän-
het. Ju yngre de gravida är, desto större andel är 
rökare. Bland de gravida under 19 år är knappt 
24 procent rökare i början på graviditeten, 
medan andelen rökare bland dem mellan 30 och 
34 år vid samma tidpunkt i graviditeten är 4,5 
procent. Att de yngsta blivande mödrarna röker i 
så stor utsträckning beror sannolikt på att tonårs-
mammor generellt är en socialt mer utsatt grupp 
(Socialstyrelsen, 2009b).

Många slutar röka när de blir gravida, i genom-
snitt mer än halveras andelen rökare från det att 
kvinnan blir gravid och fram till inskrivningen 
på mödravårdscentralen. 2007 rökte i genom-
snitt 7,2 procent av de gravida vid inskrivningen. 
Västerbottens och Jämtlands län hade lägst andel 
rökande kvinnor vid inskrivningen, medan gra-
vida i Värmland, Södermanland och på Gotland 
rökte mest i hela landet (Socialstyrelsen, 2009b).

Sedan år 2000 registreras även gravidas 
snusvanor. Av de gravida snusade 1,0 procent vid 
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inskrivningen på mödravårdscentralen 2007, en 
andel som varit i stort sett konstant sedan 2000. 
Störst andel fanns i Västerbotten och Jämtland 
där drygt 3 procent snusade. För Jämtlands del är 
dock detta en halvering sedan mätningarna star-
tade år 2000 (Socialstyrelsen, 2009b).

Det är inte bara mammans rökning som har 
betydelse för barnets hälsa, även i familjer där 
endast pappan röker finns en ökad risk för bar-
net. Risken ökar med graden av exponering för 
passiv rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2001). 
Männen tycks vara mindre benägna än kvin-
norna att förändra sina tobaksvanor när de blir 
pappor – 2006 rökte knappt 6 procent av mam-
morna och drygt 11 procent av papporna under 
barnets första levnadsmånad. Västerbotten och 
Jämtland hade lägst andel rökande mammor 
både när barnet var nyfött och när det var åtta 
månader. Även bland papporna röktes det minst i 
Västerbotten och Jämtland när barnet var nyfött, 
medan Västerbotten och Uppsala hade minsta 
andelen rökande pappor när barnet var åtta 
månader (Socialstyrelsen, 2008).

Passiv rökning
När personer som inte röker utsätts för de luft-
föroreningar som bildas när andra röker talar 
man om passiv rökning eller miljötobaksrök. 
Den består precis som den rök som rökaren drar 
i sig direkt av fler än 4 000 olika ämnen som, 
förutom att de verkar irriterande, även är giftiga 
och cancerframkallande (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2003).

vuxna som passiva rökare
Andelen som ofrivilligt utsätts för passiv rökning 
har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. 
Denna minskning beror till största delen på lag-
ändringarna som trädde i kraft 1994 och 2005, 
som syftade till att ingen ofrivilligt ska utsättas för 
passiv rökning på arbetsplatsen. Tre rikstäckande 
undersökningar bekräftar att allt färre utsätts för 
passiv rök i Sverige: Arbetsmiljöverkets under-
sökning Arbetsmiljön 2007, Statens folkhälso-
instituts undersökning Hälsa på lika villkor och 
Socialstyrelsens nationella miljöhälsoenkät 2007. 
Men undersökningarna skiljer sig i hur och vilka 

man frågat om passiv rökning, och kan därför 
inte direkt jämföras. I Statens folkhälsoinstituts 
undersökning framgår att det är vanligare att män 
utsätts för passiv rökning på arbetet (10 procent) 
än kvinnor (6 procent) (Statens folkhälsoinstitut, 
2009c), medan Arbetsmiljöverkets undersökning 
visar att det inte är någon skillnad mellan könen. 
Andelen som utsätts för passiv rökning på arbets-
platsen har enligt Arbetsmiljöverket minskat med 
ungefär hälften sedan början på 1990-talet, men 
mellan 2005 och 2007 har andelen män under 30 
år som utsätts för passiv rökning ökat kraftigt, 
från 7 till 12 procent. Detta är svårt att förklara 
eftersom det enda kända området i arbetslivet 
där man vet att arbetstagarna kan bli utsatta för 
passiv rök är om arbetsplatsen är någon annans 
bostad (Arbetsmiljöverket och Statistiska cen-
tralbyrån, 2008).  

I hela befolkningen har den totala andelen som 
utsätts för passiv rökning minskat för varje år 
sedan 2004. 2008 utsattes 19 procent av männen 
och 15 procent av kvinnorna för passiv rökning (i 
hemmet, på arbetet eller någon annanstans) minst 
en gång per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 
2009c). Socialstyrelsens Nationella miljöhälsoen-
kät gör ingen åtskillnad mellan könen utan visar 
att knappt 7 procent av den vuxna befolkningen 
utsätts för passiv rök varje dag (Cancerfonden 
och Socialstyrelsen, 2009). 
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En större andel kvinnor och män som är arbets-
lösa, förtidspensionärer och långtidssjukskrivna 
är utsatta för passiv rökning jämfört med dem 
som yrkesarbetar. Det beror sannolikt på att rök-
ning är vanligare i dessa grupper (Statens folkhäl-
soinstitut, 2009c). 

Barn som passiva rökare
Barn är särskilt utsatta för passiv rökning i hem-
met, eftersom de inte kan gå därifrån. De är sam-
tidigt extra känsliga för tobaksrök, bland annat 
på grund av ett outvecklat immunförsvar och 
trånga luftvägar (Statens folkhälsoinstitut, 2001). 
Problemet med passiv rökning i hemmen är svårt 
att lösa med lagstiftning, därför är det viktigt att 
alla vuxna inser behovet av att skydda barnen 
från tobaksrök. Det krävs till exempel att infor-
mationsinsatser inom mödra- och barnhälsovår-
den följs av insatser i förskolan, skolan, fritidsom-
sorgen och föreningslivet. Enligt Socialstyrelsens 
miljöhälsorapport utsattes 5 procent av svenska 
barn (0–14 år) för tobaksrök i hemmet varje 
dag 2005. Föräldrar till äldre barn röker något 
mer än föräldrar till yngre barn. Det finns också 
en tydlig skillnad i exponeringen för tobaksrök 
om man ser till föräldrarnas utbildningsnivå 
eftersom korttidsutbildade röker betydligt mer 
(Socialstyrelsen, 2005). Under senare år har den 
passiva rökningen i hemmen minskat avsevärt 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009c), men fortfa-
rande finns mycket kvar att göra för att förbättra 
barnens miljö.

Sjuklighet
Huvudröken som rökaren själv inhalerar för-
bränns vid en högre temperatur än den sido-
rök som fyller rummet när cigaretten glöder. 
Sidoröken, som utgör 75 procent av den totala 
rökmängden, är därför giftigare och innehål-
ler en högre koncentration av partiklar, vilket 
också gör den farligare än den rök som rökaren 
inhalerar och filtrerar i sina lungor och till sist 
blåser ut (Statens folkhälsoinstitut, 2001). Passiv 
rökning är förknippat både med akuta besvär i 
näsan, ögonen, halsen och luftvägarna, särskilt 
hos astmatiker, allergiker och överkänsliga, och 
med långvarig hälsopåverkan (hjärtinfarkt, lung-
cancer, cancer i bihålorna) (The Ontario Tobacco 
Research Unit, 2001). Även kortvarig exponering 
kan hos till exempel hjärt-kärlsjuka ge allvarliga 
besvär (Pechacek & Babb, 2004).

Den minskade exponeringen för passiv rök-
ning i samhället leder naturligtvis till att allt färre 
insjuknar till följd av det. Socialstyrelsen uppskat-
tar i Miljöhälsorapport 2009 att ett 20-tal fall av 
lungcancer varje år orsakas av passiv rökning i 
hemmet och på arbetsplatsen. Vidare konstateras 
att mellan 400–500 fall av hjärtinfarkt varje år 
beror på passiv rökning. Även andra sjukdomar 
som astma och allergier förvärras av passiv rök-
ning och barn är särskilt utsatta. Om en förälder 
röker ökar barnets risk att drabbas av astma med 
50 procent (Cook & Strachan, 1999; Surgeon 
General, 2006). Även risken för barn att drab-
bas av luftvägs- och öroninflammation ökar om 
någon av föräldrarna röker. Cirka 5 procent av 

”Att utveckla fler rökfria miljöer är ett viktigt stöd till rökarna att själva fatta 

det  viktiga beslutet att sluta röka. Det ger även en viktig signal till ungdomar 

att  rökning är något negativt. Att införa rökfri arbetstid i alla Västmanländska 

 kommuner, tillsammans med landstinget, är därför nog den enskilt viktigaste 

arbets uppgiften jag just nu engagerar mig i inom det tobaksförebyggande ar-

betet. Mer än en fjärdedel av alla Sveriges kommuner har tagit sitt ansvar och beslutat om rökfri 

arbets tid för sin personal. Det om något är ett personalvårdande beslut. Ett beslut som alla kom-

muner borde våga ta.”

JAN LARSSON, SAMORDNARE AV TOBAKSPREVENTION I VÄSTMANLAND
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alla öroninflammationer hos barn beräknas bero 
på passiv rökning (Cook & Strachan, 1999).

Dödlighet
En beräkning gjord 2001 uppskattar att unge-
fär 500 personer dör av passiv rökning varje 
år, men då är endast de mest kända sambanden 
medräknade, som lungcancer, KOL och hjärt-
kärlsjukdom (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 
Som jämförelse kan nämnas att antalet döda i 
trafikolyckor de senaste tio åren uppgått till mel-
lan 400 och 600 (Vägverket, 2008). Lika många 
dör alltså på grund av någon annans rökning, 
som i trafiken.

Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar både 
om modern rökt under graviditeten och om 
någon av föräldrarna röker när barnet är fött 
(Surgeon General, 2006). Antalet fall av plötslig 
spädbarnsdöd är mycket litet i Sverige och ande-
len som kan tillskrivas passiv rökning är enligt 
Socialstyrelsen numera endast något enstaka per 
år (Socialstyrelsen, 2009).

Försäljning 
Sedan lång tid tillbaka finns data över tobaks-
försäljningen i Sverige. I takt med att smugg-
lingen och resandeinförseln ökat, och då även 

försäljning av vissa lågpriscigaretter utgått ur 
statistiken, har dess tillförlitlighet minskat något 
under 1990-talet (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning [CAN], 2008). Sedan 
2003 finns uppgifter från Monitorprojektet vid 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD)3 som i viss mån kom-
penserar för dessa brister. SoRAD:s data tyder på 
att den registrerade försäljningen står för cirka 
90 procent av den totala konsumtionen, resten 
är smuggling och resandeinförsel (Granberg & 
Trolldal, 2005).

Sedan mitten av 1980-talet har försäljningen 
av cigaretter stadigt minskat (se figur 12). 2008 
såldes 770 cigaretter per person 15 år och äldre. 
Snusförsäljningen har under samma period ökat 
och nådde en topp 2002, varefter den återigen har 
minskat. 2008 såldes 690 gram snus per person 
15 år och äldre. Försäljningsökningen 2006 kan 
möjligen förklaras med en bunkringseffekt inför 
skattehöjningen 1 januari 2007 (Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 
2009). Även produktutvecklingen kan ha påver-
kat konsumtionen. Under de senaste tio åren har 
antalet snusprodukter på marknaden ökat mar-
kant.

Statistiken över tullens beslag är svårtol-
kad som mått på konsumtion. Det beror bland 

Figur 12. Den årliga försäljningen av cigaretter (stycken) respektive andra tobaksvaror för rökning (cigarrer, cigariller och 

röktobak) och snus i gram per person 15 år och äldre. 1970–2008 (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

[CAN], 2009).
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3 SoRAD genomför årligen sedan 2003 telefonundersökningar inom Monitorprojektet, där man frågar om resandeinförsel av 
tobaksprodukter samt inköp av lågpris- och smuggelcigaretter.
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annat på att mycket av den beslagtagna tobaken 
är ämnad för den utländska marknaden. 2001 
uppskattade tullen till exempel att 45 procent av 
beslagen i Sverige var ämnade för den engelska 
marknaden. Under perioden 1970–1995 över-
steg tullens beslag aldrig sex miljoner cigaretter 
årligen. Den senaste tioårsperioden har däremot 
drygt 30 miljoner cigaretter i genomsnitt beslag-
tagits varje år och 2008 beslagtogs 19 miljoner 
cigaretter (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning [CAN], 2009). 

Internationell policy
På tobaksområdet förekommer ett omfattande 
internationellt samarbete såväl globalt genom 
Världshälsoorganisationen (WHO) som regio-
nalt inom WHO:s Europaregion och genom EU. 
WHO har sedan länge rekommenderat alla värl-
dens länder att ha ett brett och omfattande lång-
siktigt program under strategisk ledning. Detta 
manifesteras i WHO:s ramkonvention om tobak 
– världens första hälsokonvention – med syfte att 
stimulera världens länder att samarbeta aktivt 
för att stoppa tobaksindustrins vinstintressen. 
Dessutom styr EU-regler hur man får prissätta, 
marknadsföra och märka tobak. 

Sverige deltar sedan många år i hög grad i det 
internationella samarbetet mot tobak, både offi-

ciellt genom bland andra Statens folkhälsoinsti-
tut och genom olika frivilligorganisationer som 
Yrkesföreningar mot tobak4 och A Non Smoking 
Generation.

världshälsoorganisationens  
ramkonvention om tobakskontroll
Varje år skördar tobaken globalt närmare 5,4 
miljoner dödsfall varav 70 procent i utvecklings-
länderna. Det är den allvarliga bakgrunden till 
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, samt 
det faktum att tobaksproblemet endast kan lösas 
genom en kombination av nationella och globala 
åtgärder (World Health Organization, 2008). 31 
december 2008 hade 163 länder (parter) ratifice-
rat konventionen. I Sverige har den samma sta-
tus som andra internationella konventioner, som 
barnkonventionen och konventionen om mänsk-
liga rättigheter. 

WHO:s ramkonvention antogs enhälligt i 
maj 2003, efter närmare fyra års förhandlingar, 
av WHO:s högsta beslutande organ, Världs-
hälsoförsamlingen (WHA). Konventionen är ett  
evidensbaserat internationellt juridiskt avtal 
som syftar till att minska tobakens skadeverk- 
ningar för både individer och samhällen. Tobaks-
konventionen är huvudsakligen uppbyggd av två 
delar med totalt 38 avsnitt (artiklar). Den första 
delen, artiklarna 6–14, syftar till att minska efter-

4  Yrkesföreningar mot tobak består av Farmaci, Läkare, Lärare, Psykologer, Sjuksköterskor och Tandvård mot tobak.
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frågan på tobak och den andra delen, artiklarna 
15–17, till att begränsa tillgången. Resten av 
artiklarna innehåller övergripande åtgärder och 
institutionella frågor, till exempel hur samarbe-
tet mellan olika länder ska gå till. Till konventio-
nens artiklar kan också protokoll och riktlinjer 
förhandlas fram mellan de anslutna länderna. 
Protokollen är bindande medan riktlinjerna stöd-
jer ländernas arbete med att omsätta konven-
tionens artiklar i praktiken. Bland de viktigaste 
artiklarna kan nämnas Artikel 6: Priser och skat-
ter, Artikel 8: Skydd mot passiv rökning, Artikel 
11: Förpackning och märkning av tobaksvaror, 
Artikel 12: Utbildning, information och allmän 
upplysning, Artikel 13; Tobaksreklam, mark-
nadsföring och sponsring, Artikel 14: Tobaks-
avvänjning och slutligen Artikel 5.3 som hand-
lar om hur tobakspreventionen ska skyddas 
mot tobaksindustrins inflytande (World Health 
Organisation, 2003). 

Sverige anslöt sig till konventionen i juli 2005, 
samma år som även EU-kommissionen anslöt sig. 
Att ansluta sig till tobakskonventionen innebär 
att ländernas parlament antingen godkänner att 
innehållet i konventionen gäller som lag i det egna 
landet, eller anpassar sina egna nationella lagar 
efter konventionens krav. Sverige är ett exempel 
på det sistnämnda alternativet. När Sverige ratifi-
cerade konventionen 2005 gjordes en översyn av 
tobakslagen och några förändringar genomför-
des, bland annat skärptes reglerna om marknads-
föring av tobaksvaror (Sveriges Regering, 2005).

I dag pågår ett omfattande arbete för att 
omsätta tobakskonventionen i praktisk handling 
inom och mellan anslutna länder. Detta arbete 
innebär bland annat att utarbeta riktlinjer och 
protokoll för hur konventionens artiklar kan 
tolkas. För Sveriges del kan det innebära ytterli-
gare lagstiftning och andra tobaksförebyggande 
åtgärder. Konventionen är samtidigt konstruerad 
så att varje bestämmelse lämnar stort utrymme 
för enskilda länder att formulera sina egna lagar 
och insatser. Konventionen föreskriver till exem-
pel vad länder ska lagstifta om men inte exakt 
hur lagarna ska lyda. Detta beror på att länderna 
skiljer sig mycket åt i hur långt de hunnit i det 
tobaksförebyggande arbetet. Inget hindrar hel-
ler de anslutna länderna från att införa strängare 

lagstiftning och fler åtgärder än vad konventio-
nen kräver. 

Under 2007 antog konventionens parter detal-
jerade riktlinjer för Artikel 8 med målet total rök-
frihet för alla, i alla miljöer. Samma år påbörjades 
förhandlingar kring ett protokoll om hur tobaks-
smugglingen ska bekämpas. Förhandlingarna 
beräknas vara avslutade under 2010. Vidare 
antogs i november 2008 riktlinjer för Artikel 
5.3 som syftar till att minimera tobaksindustrins 
inflytande över ländernas tobaksförebyggande 
politik och policyer. Dessutom antogs riktlinjer 
för märkning av tobaksvaror där bilder i var-
ningstexterna rekommenderas som ett effektivt 
komplement till enbart textvarningar (Artikel 
11), samt riktlinjer för hur ett totalt förbud 
mot reklam, marknadsföring och sponsring bör 
genomföras (Artikel 13). Här rekommenderas 
medlemsländerna bland annat att införa dold 
försäljning av tobaksvaror för att särskilt skydda 
barn och ungdomar från tobaksdebut (WHO).

tobakskontroll i eU
Medlemskapet i EU påverkar Sveriges förut-
sättningar för att bedriva en egen tobakspolitik. 
Medlemsländernas tobakspolitik styrs i dag av 
tre EU-direktiv: skattedirektivet, märkningsdi-
rektivet och marknadsföringsdirektivet. 

Skattedirektivet föreskriver att cigaretter ska 
vara belagda med en skatt i procent av priset och 
dessutom en skatt i krontal per styck. Skatterna 
ska uppgå till minst 57 procent av försäljnings-
priset (Europeiska unionen, 2009b). Under peri-
oden 2006–2008 höjdes i Sverige skatten på snus 
från 123 till 336 kronor per kilo vilket motsvarar 
cirka 173 procent. Under samma period höjdes 
skatten på röktobak från 770 till 1 560 kronor 
per kilo, det vill säga ungefär 102 procent. Det 
är svårare att redogöra för skattesatsen och dess 
höjning för cigaretter. År 2008 var skattesatsen 
31 öre per cigarett plus 39,2 procent av det så 
kallade detaljhandelspriset, vilket lägst får vara 
1,24 kronor per cigarett. Detaljhandelspriset är 
varje cigarettprodukts högsta tillåtna pris i han-
deln. Detta ska jämföras med skattesatsen 2006 
som var 20 öre per cigarett plus 39,2 procent av 
detaljhandelspriset, vilket då var lägst 98 öre per 
cigarett (Skatteverket).
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I juli 2008 lade EU fram ett nytt förslag till skat-
tedirektiv med målet att minska tobakskon-
sumtionen i EU med 10 procent fram till 2014. 
Den totala skatten för försäljningspriset föreslås 
uppgå till 63 procent i stället för 57 procent som 
nu gäller. Alternativt beräknas skatten enligt den 
modell som tillämpas i Sverige nämligen med en 
fast avgift per 1 000 cigaretter som nu föreslås 
höjas till 90 euro. I dag gäller 64 euro per 1 000 
cigaretter. För Sveriges del skulle detta innebära 
cirka 10 procents höjning av priset jämfört med 
2008. Förlaget som för närvarande är ute på 
remiss måste för att det ska gälla antas av alla EU:s 
medlemsstater (Europeiska unionen, 2009b).

Märkningsdirektivet föreskriver att alla för-
packningar med tobak ska ha en innehållsde-
klaration och vara märkta med varningstexter. 
Varningstexterna kan också vara illustrerade med 
bilder, en åtgärd som Sverige planerar att se över 
förutsättningarna för inom kort. Vidare finns res-
triktioner för hur mycket tjära, kolmonoxid och 
nikotin cigaretter respektive cigarettrök får inne-
hålla, liksom förbud att använda vilseledande 
beteckningar som ”light” och ”mild”. Direktivet 
föreskriver även att tillverkare ska rapportera 
vissa ingredienser till tillsynsmyndigheten som i 
Sverige är Statens folkhälsoinstitut (Europeiska 
unionen, 2009a).

Marknadsföringsdirektivet reglerar tobaksin-
dustrins möjligheter att marknadsföra sina varor 
och innehåller restriktioner för marknadsföring, 
reklam och sponsring (Europeiska unionen, 
2009a).

Europaparlamentet beslöt 2008 att EU:s jord-
bruksstöd till tobaksodlare ska fortsätta till 2013 
trots att EU-kommissionen tidigare föreslagit att 
stödet ska vara avvecklat 2011. Samtidigt före-
slås att den summa från jordbruksstödet som 
avsätts till tobaksprevention ska höjas något. De 
länder i EU som producerar råtobak är Bulgarien, 
Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, 
Spanien, Polen och Portugal (Tobaksfakta).

I Europa pågår även ett omfattande upplys-
ningsarbete genom den EU-styrda kampanjen 
HELP. 2008 beslutade EU att kampanjen även 
kommer att genomföras under en andra period 
(2008 till 2011) finansierad med medel från de 
minskade jordbrukssubventionerna. De ideella 

organisationerna European Network for Smoking 
Prevention och International Network of Women 
Against Tobaccos europeiska gren (INWAT Euro) 
bedriver också ett omfattande upplysnings- och 
metodutvecklingsarbete.

Nationella folkhälsomål
Tobak har till skillnad från alkohol och narkotika 
ingen nationell handlingsplan. I stället styrs arbe-
tet av de nationella folkhälsomål som riksdagen 
antog 2002 för arbetet med att förbättra folkhäl-
san. Mål 11 berör det tobaksförebyggande arbe-
tet och innehåller dessa delmål till 2014:
−  en tobaksfri livsstart
−  en halvering av antalet ungdomar under 18 år 

som börjar röka eller snusa
−  en halvering av andelen rökare bland de grup-

per som röker mest
−  ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgiv-

ning (Sveriges Regering, 2002).

Statens folkhälsoinstitut uppskattar varje år hur 
långt arbetet inom de fyra delmålen har kommit. 
Enligt 2008 års uppskattning är det med delmål 
tre som arbetet har kommit längst. Detta beror 
till stor del på att andelen dagligrökande kvinnor 
har minskat med 5 procentenheter. Att endast 15 
procent är avklarat av delmål ett kan delvis för-
klaras med att den senaste tillgängliga statistiken 
där är från 2007, medan statistiken för de övriga 
tre delmålen är från 2008. Figur 13 visar att det 
finns mycket kvar att göra till 2014 för att nå del-
målen. 

Ett effektivt tobakspreventivt arbete kräver ett 
handlingsprogram i flera delar med både lagstift-
ning och andra insatser som information, utbild-
ning och avvänjning riktad till såväl breda som 
specifika målgrupper. I regeringens proposition 
om en förnyad folkhälsopolitik avsattes medel 
för att förstärka det nationella tobakspreventiva 
arbetet (Sveriges Regering, 2008). Statens folkhäl-
soinstitut har efter det fått ett regeringsuppdrag, 
Tobaksuppdraget 2008–2010, som fokuserar på 
nationell samordning av tobaksfrågan, kraftsam-
ling för tobaksavvänjning och en förstärkning av 
tillsynen av tobakslagen. Förutom kompetensut-
vecklande insatser stödjer satsningen 22 lokala 
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och regionala projekt som syftar till att minska 
ungdomars tobaksbruk, förbättra tillsynen över 
tobaksförsäljningen och utveckla tobaksav-
vänjningen i landet (Statens folkhälsoinstitut, 
2009a).

I de flesta länder som har haft framgångar i det 
tobaksförebyggande arbetet har allianser mellan 
frivilligorganisationer och nätverk mellan yrkes-
organisationer spelat en nyckelroll. I Sverige 
får de frivilligorganisationer som huvudsakli-
gen arbetar med tobaksprevention årliga bidrag 
för att kunna delta i opinionsbildningen kring 
tobak. I Sverige finns också ett sammanbindande 
nätverk: Svenskt nätverk för tobaksprevention 
(SNTP) med representanter från frivilligorgani-
sationer som arbetar för ett minskat tobaksbruk. 
Några av SNTP:s medlemmar är Non-Smoking 
Generation, Cancerfonden, Yrkesföreningarna 
mot tobak, Hjärt-lungfonden, SMART, Hjärt- 
och lungsjukas riksförbund och Riksförbundet 
VISIR.

Sverige har numera en väl utvecklad tobaks-
lagstiftning. Tobakslagen innehåller bland annat 
regler om
• förbud mot reklam, marknadsföring och 

sponsring
• varningstexter och innehållsdeklarationer på 

cigarettpaketen

• rökfria arbetsplatser och offentliga miljöer 
inklusive serveringsmiljöer

• att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaks-
rök på arbetsplatsen

• 18årsgräns för inköp av tobak
• rökförbud på skolgårdar (SFS 1993:581)

Tobakslagen har sedan den tillkom 1993 skärpts 
flera gånger. Regeringen tillsatte under 2008 även 
utredningen Olovlig tobaksförsäljning. Dess 
betänkande presenterades under våren 2009 
och föreslår ytterligare skärpningar av tobaksla-
gen (SOU 2009:23, 2009). Även i betänkandet 
En nationell cancerstrategi för framtiden nämns 
tobaksprevention som en mycket viktig insats 
och den utredningen tar även upp angelägna 
åtgärder som totalförbud mot marknadsföring 
av tobaksprodukter på säljställen inklusive dold 
försäljning och varningsbilder på cigarettpaket 
(SOU 2009:11, 2009). 

Regional och lokal policy
På regional nivå finns framför allt två vik-
tiga aktörer som driver på och koordinerar det 
tobaksförebyggande arbetet, landstingens sam-
ordnare av tobaksprevention (STP) och länssam-
ordnarna, som är placerade på länsstyrelserna. 
Samordnarna av tobaksprevention har sedan 
1990-talet varit drivande krafter i det regionala 
tobakspreventiva arbetet och de bildar i sin tur 
Tobakspreventivt nätverk i landsting och regio-
ner (TPLR), som träffas en gång per år för kom-
petensutveckling, strategidiskussioner och erfa-
renhetsutbyte. Länssamordnarna är delvis en ny 
aktör inom det tobakspreventiva arbetet, då de 
först 2008 fick ett utökat ansvar att även arbeta 
med tobak och dopning, förutom alkohol och 
narkotika. Länssamordnarna tillför viktig kom-
petens till det tobakspreventiva arbetet då de 
har möjlighet att vara en länk mellan landsting-
ens förebyggande och tobaksavvänjande arbete 
och länsstyrelsernas och kommunernas tillsyns-
arbete.

Att utarbeta och anta policyer för tobak, alko-
hol och narkotika har visat sig både kunna minska 
bruket och bidra till en intensifiering av det före-
byggande arbetet inom området. Landstingen har 
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länge varit föregångare i arbetet med att utarbeta 
tobakspolicyer och 2006 hade 19 av 21 landsting 
antagit en sådan policy (Statens folkhälsoinstitut, 
2007b). Innehållet i policyerna kan variera men 
de flesta innehåller regler som rökfri eller tobaks-
fri arbetstid, förbud mot försäljning av tobak i 
landstingets lokaler, stöd till avvänjning och rök-
förbud även utomhus inom landstingets område. 
Glädjande är även att alltfler kommuner börjar 
anta olika former av tobakspolicyer. En enkät 
genomförd av webbplatsen tobaksfakta.org i maj 
2009 visade också att 92 kommuner hade beslutat 

om rökfri arbetstid och att 72 av dem genomfört 
beslutet fullt ut (Tobaksfakta). I Statens folkhäl-
soinstituts Länsrapport 2008 ställdes även frågan 
om kommunen har en policy om rökfri arbetstid, 
vilket drygt 30 procent svarade att de har. Detta 
är en ökning med 10 procentenheter sedan 2007 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 

Två stora organisationer som infört tobaks-
policyer med regler om rökfri arbetstid under 
2008 är Kriminalvården och Statens institutions-
styrelse.

”Tillgängligheten avgör till stor del hur många ungdomar som börjar experimen-

tera med tobak. Därför bör Sverige snarast införa ett totalt marknadsföringsför-

bud av tobak på försäljningsställen samt införa försäljning under disk, så kallad 

dold försäljning. Internationella erfarenheter visar att dessa åtgärder har flera 

positiva effekter: Ungas attityder till tobak påverkas, andelen unga som börjar 

experimentera med tobak minskar och dessutom stödjer det vuxna som försöker sluta.”

ÅSA LUNDqUIST, STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, PROJEKTLEDARE FÖR DET NATIONELLA TOBAKSUPPDRAGET
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i Detta kapitel sammanfattar vi den kunskap och 
statistik som finns kring användningen av dop-
ningsmedel i Sverige till och med 2008. Texten 
i detta kapitel är inte en fullständig kunskaps-
sammanställning. Den vetenskapliga litteraturen 
kring dopningsanvändning och dess effekter är 
begränsad. Vissa av uppgifterna i detta avsnitt 
har således inte vetenskaplig förankring utan 
baseras på texter, samtal, teorier och intryck från 
personer med mångårig erfarenhet av forskning 
och praktik inom dopningsområdet.1 

Vi behandlar här användandet av dopnings-
medel dels generellt för befolkningen i Sverige, 
dels för olika grupper. Kapitlet belyser också 
skillnader mellan Sverige och andra länder och 
vilka sociala faktorer som kan ligga till grund för 

Dopning i Sverige

användandet av dopningsmedel. Vi presenterar 
även statistik för brott och beslag som kan kopp-
las till dopningsanvändandet. Här följer en sam-
manfattning av kapitlet.

Antalet brott mot dopningslagen och antalet 
beslag av dopningsmedel har ökat de senaste åren, 
vilket kan tyda på en ökad tillgång på dopnings-
medel. Enstaka studier rapporterar att använ-
dandet av dopningsmedel är vanligare på gym 
och träningsanläggningar än på andra platser i 
samhället. Samtidigt är de undersökningar och 
skattningar som ligger till grund för beräkningar 
av antalet dopningsanvändare få och några dras 
med metodologiska problem. Det är därför svårt 
att dra någon slutsats kring antalet användare. 

1  I regleringsbrevet för Statens folkhälsoinstitut står att ”verksamheten ska stå på vetenskaplig grund”.
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Behovet av ytterligare undersökningar som visar 
på antalet användare av dopningsmedel är såle-
des stort. 

Attityden mot användandet av dopningsmedel 
har ändrats något under de senaste årtiondena. 
Från att ha varit vanligast inom idrotten används 
dopningsmedel nu även för att förbättra utse-
endet. Bruk av dopningsmedel kan ge ett antal 
biverkningar varav några allvarliga anses vara 
risk för depression och ökad aggressivitet. 

Ungefär en tredjedel Sveriges kommuner har 
i dag en handlingsplan riktad specifikt mot dop-
ning. Behovet av utbildning och kunskap om 
dopning för exempelvis polisen och socialtjäns-
ten anses stort i många kommuner.

Definitioner
Dopning och doping är benämningar som beskri-
ver otillåten användning av medel avsedda att 
förbättra den fysiska prestationsförmågan. Men 
termerna har olika användningsområden, vilket 
förklaras i tabell 1.

I detta kapitel använder vi övergripande termen 
dopning, men det är inte möjligt att utesluta ter-
men doping eftersom den används av institutio-
ner som tillhandahåller väsentlig statistik och vik-
tiga rapporter, till exempel Riksidrottsförbundet. 
Ordet doping används dessutom som samman-
fattande term i övriga världen. I de fall då det 

finns skillnad mellan idrottsliga företeelser och 
dopningslagen klargör vi detta i texten. 

Vi skiljer här inte på bruk av tabletter, pulver eller 
substanser i flytande form. Termerna dopningsme-
del och substanser används i detta kapitel synonymt 
och omfattar alla substanser definierade i dop-
ningslagen. Ibland används även termen AAS2. Vi 
använder också orden intag, bruk eller användande 
synonymt, detta för att undvika användning av de 
medicinska termerna missbruk och beroende. 

Användandet av dopningsmedel
Användandet av dopningsmedel kan ha flera orsa-
ker. För många är syftet att snabbt förbättra sin 
fysiska prestationsförmåga och bli starkare. Det 
finns tävlande idrottsmän och motionärer som 
använder dopningsmedel för att prestera bättre i 
sin idrottsgren, medan andra brukar dopningsme-
del för att ändra sitt utseende, till exempel för att 
få större muskler eller bli smalare. Andra använder 
dopningsmedel som ett led i ett högriskbeteende 
eller för att bli aggressiva och få respekt (Moberg 
& Hermansson, 2006; NIDA, 2006).

Användande av dopningsmedel kan vara en 
inkörsport till narkotikabruk – men även det 
omvända kan gälla: narkotikaanvändare kan 
bruka AAS för att må bättre. 

Debutåldern för bruk av dopningsmedel antas 
vara runt 20 år och de flesta användare slutar när 

tabell 1. Förklaring och tillämpning av termerna dopning och doping som används i detta kapitel.

term regelverk påföljd omfattning

Dopning Brott enligt dopningslagen 
(1991:1969)
– Att med hjälp av kemiska äm-
nen förbättra den fysiska presta-
tionsförmågan.

Brott mot dopningslagen kan ge 
fängelse upp till två år. 

Regleras i svensk lagstiftning.

Dopning inkluderar bl.a. syntetiska 
anabola steroider (AAS), testoste-
ron, tillväxthormon och andra ke-
miska substanser som ökar produk-
tion och frigörelse av ovan nämnda 
substanser

Doping Överträdelse mot World Anti-
 Doping Agencys (WADA) regelverk
– Att genom användning av otil-
låtna substanser eller metoder 
höja sin prestationsförmåga.

Enskild överträdelse mot WADA:s 
dopingregler kan ge avstängning 
från idrottstävlande upp till fyra år.

Regleras av Riksidrottsförbundet.

WADA:s antidopinglista omfattar 
bl.a. anabola androgena steroider 
(AAS) och tillväxthormon. Listan 
 gäller även andra droger t.ex. 
alkohol, amfetamin, kokain och 
 marijuana.

2 Med AAS menas i denna text syntetiska anabola steroider såsom testosteron och andra strukturliknande substanser med 
anabola och androgena egenskaper. 
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de är 30–40 år. Brottsförebyggande rådets statistik 
visar att 50–70 procent av de brottsmisstänkta mot 
dopningslagen sedan 1993 har varit mellan 20–29 
år (Brottsförebyggande rådet, 2009; Börjesson, 
2008; Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2008; 
Skarberg, Nyberg, & Engstrom, 2008).

Det finns inga tydliga studier som visar hur 
olika kulturer påverkar dopningsanvändningen. 
Men det finns skillnader i synen på den manliga 
kroppen mellan väst och öst (Yang, Gray, & Pope, 
2005). Till exempel är idealen i den kinesiska kul-
turen riktade mot psykisk styrka, som att tänka 
självständigt och vara modig. En person med hög 
ålder möts av mer respekt än en yngre person i en 
välbyggd kropp, varför intresset att bygga stora 
muskler anses liten. Som kontrast kan nämnas 
kroppsidealet i Kalifornien, där unga individer med 
välbyggda kroppar har hög status (Pope, 2007).

Eftersom dopningsmedel används i många 
olika grupper är det svårt att generalisera hur 
en dopningsanvändare ser ut. Några studier har 
funnit att användarna ofta har en sämre upp-
växt och lägre utbildning än befolkningen gene-
rellt (Skarberg & Engstrom, 2007) medan andra 
funnit det omvända (Cohen, Collins, Darkes, & 
Gwartney, 2007), läs mer under rubriken skillna-
der i social bakgrund. 

Dopningsmedel ger inte ett omedelbart rus eller 
en kick som många andra narkotiska preparat. I 
stället kommer de positiva effekterna efterhand 
och tycks då vara kopplade till känslor av att 
vara stark och oövervinnerlig. Det finns data som 
tyder på att AAS involverar samma beroendeme-
kanismer som övriga beroendeframkallande dro-
ger – även om det krävs relativt höga doser av 
AAS för att se dessa effekter (Thiblin, Finn, Ross, 
& Stenfors, 1999). Det är viktigt att särskilja 
enstaka intag från ett mer regelbundet intag, då 
det troligtvis är användarna med långvarigt bruk 
som riskerar de allvarligaste biverkningarna.

Dopningserfarenhet  
generellt i befolkningen
Att använda och hantera dopningsmedel är för-
bjudet i Sverige, vilket gör att det inte är möjligt 
att, som för läkemedel, föra statistik över mäng-
den brukade substanser eller antalet användare. 
Beräkningar av antalet dopningsanvändare byg-
ger i stället på frågeundersökningar3, skattningar 
och beslag av dopningsmedel från tull och polis. 

Ett antal undersökningar, har genomförts 
i Sverige de senaste 15 åren, bl.a. på upp-
drag av Centralförbundet för Alkohol- och 
Narkotikaupplysning (CAN), Systembolaget, 
Statens folkhälsoinstitut och Social departe-
mentet. I dessa undersökningar har mellan 1 000 
till 10 000 individer tillfrågats om de någon gång 
i livet använt dopningsmedel (Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 
2008). Gemensamt för dessa undersökningar 
(vissa med efterföljande bortfallsanalys) är att 
de visar på en livstidsprevalens4 på runt 1 pro-
cent för män och att dopningserfarenheten bland 
kvinnor är mycket liten. 

2008 genomförde  Stockholm förebygger 
alkohol- och drogproblem (STAD) en kartlägg-
ning av användningen av dopningspreparat5. 
Livstidsprevalensen för bruk av dopningsmedel 

3 Eftersom bortfallet ofta är stort vid enkät- och intervjuundersökningar och tillförlitligheten i svaren kan diskuteras kan 
resultaten från dessa studier ifrågasättas.

4 Med livstidsprevalens avser vi här andelen ur en population som någon gång under sin livstid har använt dopningsmedel.
5 Urvalet bestod av två slumpmässiga urval om 5 000 personer vardera: det ena med personer folkbokförda i Stockholm och 

det andra representativt för övriga landet.
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var för män i Stockholm 1,1 procent och för män 
i övriga landet 0,4 procent. Bland kvinnorna 
uppgavs livstidsprevalensen vara 0–0,1 procent. 
(Leifman & Rehnman, 2008).

Flera ansträngningar att skatta antalet använ-
dare av dopningsmedel har gjorts. Skattningarna 
pendlar mellan några tusen och hundratusen per-
soner och bygger ofta på brotts- och beslagsta-
tistik, varför skattningarna inte alltid har veten-
skaplig förankring. En sådan skattning visar på 
cirka 10 000 användare av dopningsmedel (SOU 
2008:120). Enligt en skattning från Dopingjouren 
har vi mellan 1 600 och 8 000 AAS-användare i 
Sverige (Börjesson, 2008). 

Drogtester i arbetslivet utförs vid bland annat 
Karolinska universitetssjukhuset som fann att 
1,8 procent av de cirka 1 300 prover som testa-
des för dopningsmedel under 2008 var positiva 
(Karolinska Universitetslaboratoriet, 2008). 
Oftast analyseras för dopningsmedel när man 
redan misstänker användning, vilket ger en hög 
andel positiva prov.

Ytterligare resultat som delvis ligger till grund 
för beräkningar av antalet användare baseras 
på enkätundersökningar genomförda av CAN 
under årskurs nio, årskurs två i gymnasiet samt 
vid mönstringen (CAN 2008). Ett problem med 
de två förstnämnda undersökningarna är att den 
grupp där förekomsten misstänks vara som störst 
(18–34 år) inte kommer med. Dessa enkätun-
dersökningar ger heller inget svar på hur många 
användare av dopningsmedel som finns vid en 
given tidpunkt. Resultaten från dessa undersök-
ningar presenteras nedan.

Dopningsanvändningen bland 
ungdomar och unga vuxna
årskurs nio
Resultaten från CAN:s undersökningar i årskurs 
nio varierar något under perioden 1993–2008 
(CAN, 2008). Generellt kan man säga att cirka 
1–2 procent av pojkarna och 0–1 procent av 
flickorna någon gång använt anabola steroider, 

testosteron eller tillväxthormon6. (Hvitfeldt, 
Nyström, 2009). 

gymnasiet, årskurs två
Under 2004–2008 varierar siffrorna i CAN:s 
enkät mellan 1 och 2 procent av pojkarna som 
säger att de någon gång använt AAS. Erfarenheten 
av AAS bland flickorna varierar mellan 0,5 och 
drygt 1 procent under dessa år (CAN, 2008). 

Mönstring
Fram till 2006 tillfrågade man varje år cirka 
40 000–50 000 unga män runt 18 år om de någon 
gång använt AAS. Resultatet visar att användan-
det sjunkit från 1,4 procent 1994 till 0,6 pro-
cent 2006, varefter undersökningarna upphörde  
(Guttormsson, 2007).

Dopningserfarenhet bland  
andra grupper i Sverige
Idrott är ett vitt begrepp och forskning visar att 
många AAS-användare idrottar i någon mening 
(Hoff, 2008).

Ett fåtal undersökningar har funnit att använ-
dandet av dopningsmedel är vanligare bland 
personer som tränar på gym än bland individer i 
andra miljöer (Hoff & Herngren, 2008; Leifman 
& Rehnman, 2008; Malmö Stadskontors folk-
hälsoenhet, 2008). Resultaten från dessa studier 
varierar något, men visar att runt 5 procent av de 
män som tränar på gym någon gång använt dop-
ningsmedel. För kvinnor som tränar på gym lig-
ger andelen med dopningserfarenhet ofta under 
1 procent. 

könsskillnader
Ovanstående undersökningar rapporterar alla att 
kvinnor använder dopningsmedel mer sällan än 
män. Vanligen har mellan 0 och 0,5 procent av 
de tillfrågade kvinnorna någon gång använt dop-
ningsmedel, vilket kan jämföras med ca 1 pro-
cent för män. (CAN, 2008; Kindlundh, Isacson, 
Berglund, & Nyberg, 1999).

6  Frågorna har justerats inför frågeomgången 1995 och 2004 vilket delvis kan försvåra jämförbarheten.
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Skillnader i social bakgrund
Det finns inget säkert samband mellan social 
bakgrund och användandet av dopningsmedel. 
Användare av dopningsmedel och användare av 
narkotika uppges ha liknande social bakgrund, 
men då antalet studier är begränsat och resultaten 
är motsägelsefulla är sambandet osäkert (Cohen 
et al., 2007; Hoff & Herngren, 2008; Skarberg & 
Engstrom, 2007).

Några sociala riskfaktorer för dopningsan-
vändning har visats vara uppväxt i familj med 
andra missbruksproblem, bristande socialt stöd, 
fysisk eller psykisk misshandel samt en dålig 
relation till fadern (Kanayama, Cohane, Weiss, 
& Pope, 2003; Petersson, Garle, Granath, & 
Thiblin, 2006; Skarberg & Engstrom, 2007).

Enstaka studier visar att AAS-användare kan 
ha negativa erfarenheter av sin skolgång och att 
många har haft inlärnings- och koncentrations-
problem. Som en följd tenderar dessa perso-
ner ha lägre utbildning än icke AAS-användare 
(Nilsson, Spak, Marklund, Baigi, & Allebeck, 
2004; Skarberg et al., 2008).

Dock finns studier som visar på det omvända. 
En sådan studie av 1 955 personer i USA fann 
att majoriteten av AAS-användarna var män i 
30-årsåldern med god utbildning och välbetalt 
jobb (Cohen et al., 2007).

Internationellt
I Tyskland har två stora studier visat att cirka 13 
procent av gymbesökarna använt dopningsme-
del någon gång i livet (medelålder 32 år) (Simon, 
Striegel, Aust, Dietz, & Ulrich, 2006; Striegel et 
al., 2006). 

I USA bedömer National Institute of Drug 
Addiction (NIDA) andelen som någon gång 
använt dopningsmedel till 1–6 procent bland 
idrottsaktiva (NIDA, 2006). På high school i USA 
har knappt tre procent av pojkarna och en halv 
procent av flickorna erfarenhet av AAS (Dodge & 
Jaccard, 2006). 

En polsk studie av skolelever från 2006 (Sas-
Nowosielski, 2006) (Hoff, 2008) fann att 9 
procent av pojkarna och 2 procent av flickorna 
använde eller hade använt AAS. En annan polsk 
studie visade att cirka 6 procent av pojkarna och 

nästan 3 procent av flickorna hade erfarenhet av 
dopningsmedel (Rachon, Pokrywka, & Suchecka-
Rachon, 2006). Liknande siffror (8 procent) har 
man även funnit i Turkiet (Hoff, 2008). 

Den internationella enkätstudien The 
European School Survey on Alcohol and Other 
Drugs (ESPAD) där frågor om AAS-erfarenhet 
ingår har genomförts vart fjärde år sedan 1995. 
I ESPAD-studien från 2007 visar sig erfarenhe-
ten av dopningsanvändning bland 15–16-åriga 
elever vara vanligare i östra Europa än i västra 
(Hibell, 2009). Den största livstidsprevalensen 
rapporterades från pojkar i Tjeckien med 7 pro-
cent. Livstidprevalensen för pojkar i Sverige ham-
nar här på 2 procent, ett resultat som stämmer väl 
överens med skolundersökningarna för årskurs 
nio genomförda av CAN.  
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Hur används dopningsmedel?
Vid olaglig användning intas dopningsmedel 
ofta i doser som är många gånger högre än vad 
som rekommenderas vid medicinsk användning. 
Detta för att snabbare få önskad effekt, till exem-
pel större muskler. 

Ett vanligt sätt att bruka dopningsmedel är 
att ”kura”, vilket betyder att man tar substansen 
under några månader och därefter gör ett uppe-
håll under någon månad. En kur följer ofta ett 
avancerat dagschema med ökande doser i början 
och minskande doser i slutet av kuren.  (Parkinson 
& Evans, 2006). För att få ytterligare ökad effekt 
samt för att minska bieffekter kombineras ofta 
två eller flera dopningsmedel under en kur, så kal-
lad ”stacking”. Många AAS-användare kombi-
nerar även dopningsmedel i injektionsform med 
tabletter.

Skadeutvecklingen
Användningen av dopningsmedel orsakar årligen 
en mängd olika problem – både för den enskilda 
personen, dess omgivning och övriga samhäl-
let. Dessa problem omfattar brott, sjukdom och 
dödsfall. Forskningen på fysiska och psykiska 
bieffekter vid framför allt långvarig användning 
av dopningsmedel är begränsad, varför ytterli-
gare studier krävs.

Bieffekterna drabbar inte alla användare, utan 
beror på användarens individuella mottaglighet 
och känslighet. Dessutom spelar ålder, preparat, 
mängd och hur länge man använder substansen 
stor roll. 

Fysiska biverkningar hos män
Några av de vanligaste biverkningarna efter 
långvarigt användande av dopningsmedel hos 
vuxna män är gynekomasti7, utbredd akne och 
förtvining av testiklarna och risk för sterilitet. 
Initialt ger dopningsmedel en ökad sexuell lust 
som efterhand minskar för att till slut upphöra. 
För yngre individer finns även risk att de slutar 
växa. (Hermansson & Moberg, 2008; Moberg & 
Hermansson, 2006; SOU 2008:120). 

Fysiska biverkningar hos kvinnor
Kvinnor som brukar dopningsmedel riskerar att 
få liknande biverkningar som män. Dessutom 
tillkommer ytterligare biverkningar med masku-
liniserande effekter varav några av de vanligaste 
är ett kraftigt förstorat struphuvud (adamsäpple) 
och en mörkare röst, skäggväxt och ökad kropps-
behåring, infertilitet och tillbakabildande av 
brösten (Hermansson & Moberg, 2008). 

psykiska biverkningar
Psykiska bieffekter är vanliga och drabbar många 
som brukat AAS en längre tid. Några av de vanli-
gaste är aggressivitet, depressiva symptom, sömn-
störningar och självmord. Osäkerheten kring 
hur dessa effekter uppstår gör att det är svårt att 
avgöra om bruk av dopningsmedel i sig orsakar de 
psykiska effekterna eller om vissa psykiska karak-
tärsdrag kan vara orsak till att man börjar med 
dopning. Det finns även data som tyder på att det 
råder ökad risk för psykiska bieffekter vid ökade 
doser och att vissa enskilda dopningssubstanser ger 
fler eller allvarligare bieffekter än andra (Moberg 
& Hermansson, 2006; Pope & Katz, 1994; SOU 
2008:120,; Talih, Fattal, & Malone, 2007).

I början av dopningsbruket rapporterar använ-
darna ofta om de positiva effekterna. Användaren 
blir energisk och entusiastisk, får minskat sömn-
behov, sexualdrift och självförtroende ökar och 
en känsla av oövervinnelighet uppstår. Efter ökad 
dosering riskerar användaren få minskat omdöme 
och impulskontroll, vilket kan leda till humör-
svängningar och aggressivitet (Bahrke, Wright, 
Strauss, & Catlin, 1992; Skarberg et al., 2008; 
SOU 2008:120,). 

aggressivitet
Rapporter om ökad aggressivitet finns fram-
för allt från fallbeskrivningar, men även forsk-
ningsdata på både människor och djur visar på 
en ökad benägenhet för aggressivt beteende vid 
dopningsbruk (Chantal, Soubranne, & Brunel, 
2009; Pagonis, Angelopoulos, Koukoulis, 
Hadjichristodoulou, & Toli, 2006; Steensland, 
Blakely, Nyberg, Fahlke, & Pohorecky, 2005). 

7 Bröstkörtelförstoring hos män.
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Denna aggressivitet utsätter både användaren 
och omgivningen för stora risker och beteendet 
har både av forskare och medier satts i samband 
med särskilt brutala händelser och våldsbrott. 
Det finns även enstaka rapporter som inte har 
kunnat påvisa ett samband mellan dopnings-
bruk och aggressivt beteende (SOU 2008:120, ; 
Tricker, et al., 1996).

Det aggressiva beteendet kan yttra sig både 
fysiskt och verbalt (Parrott, Choi, & Davies, 
1994). Aggressionen yttrar sig särskilt vid provo-
kation (Bahrke et al 2000) och riktas ibland mot 
individens partner (Skarberg & Engstrom, 2007; 
Thiblin, Lindquist, & Rajs, 2000).

Depression
Efter avslutad kur tar abstinensen vid och använ-
daren får minskat självförtroende. Användaren 
blir apatisk, håglös, manisk och får ångest och ris-
ken för depression ökar. (Brower, 2002; Kashkin 
& Kleber, 1989; SOU 2008:120,; Talih et al., 
2007).

Depressiva symptom är vanliga och allvar-
liga biverkningar vid avbrott efter en längre 
tids användning av dopningsmedel. De depres-
siva symptomen misstänks i sin tur vara orsak 
till en ökad självmordsbenägenhet bland AAS-

användare (Kashkin & Kleber, 1989; Nilsson et 
al., 2004; SOU 2008:120,).

Mod, omnipotens och odödlighetskänsla
Ett antal studier visar att AAS ofta ger en upp-
levelse av omnipotens (Kindlundh, Isacson, 
Berglund, & Nyberg, 1998; Lindqvist & Fahlke, 
2005). Hur denna känsla yttrar sig i form av risk-
benägenhet finns ingen forskning om. 

Sjuklighet
Sjukvården, framför allt beroendevården, tar 
ibland urinprov på sina patienter för att upp-
täcka droganvändning. Dessa analyseras av 
Klinisk farmakologi vid Karolinska universitets-
sjukhuset. Mellan 2002 och 2008 har genom-
snittligt 550 årliga analyser genomförts och 
2008 var 19 procent positiva för AAS (O. Beck, 
enhetschef Klinisk Farmakologi, Karolinska 
Universitetslaboratoriet, personlig kommunika-
tion, 24 april 2009). Detta urval är dock selekterat 
och förväntas därför ha betydligt fler användare 
av dopningsmedel än befolkningen generellt.

Dödlighet
Det saknas belägg för att säga att AAS är akut gif-
tiga. Oss veterligen finns det inget fall med över-
dos av dopningsmedel som dödsorsak. 

rättsmedicinska studier
I Sverige dör cirka 93 0008 personer per år, av 
dem undersöks drygt 5 000 vid de rättsmedicinska 
avdelningarna på grund av oklarheter vid dödsfal-
let (Rättsmedicinalverket, 2009). Man analyserar 
för AAS framförallt när det finns rimliga indika-
tioner på att personen använt dopningsmedel samt 
att det är relevant för den rättsmedicinska utred-
ningen. En stor och välbyggd kropp anses här 
vara en viktig indikation på AAS-bruk (I. Thiblin, 
Uppsala Universitet, personlig kommunikation, 
27 april 2009.). Detta förfarande gör att individer 
som inte har stora muskler men som ändå kan ha 
AAS i kroppen riskerar att falla bort. 

Ett fåtal svenska studier har visat på ett sam-
band mellan AAS och ökad risk för förtidig död. 

8 Baserat på de senaste 20 åren, data hämtade från Statistiska centralbyråns statistikdatabas.
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Orsaken kan bero på kroppsliga komplikationer 
som hjärtdöd, självmord eller död till följd av 
det risktagande individen utsätter sig för i sam-
band med bruket (Thiblin et al., 1999; Thiblin & 
Petersson, 2005).

Vid en jämförelse av dödsorsak mellan AAS-
användare och heroin- och amfetaminmiss-
brukare framkom att de AAS-positiva i högre 
utsträckning dött av mord eller självmord. För 
narkotikamissbrukarna var överdoser den domi-
nerade dödsorsaken. Medelåldern vid dödsfal-
let var dessutom betydligt lägre (24,5 år) för 
de AAS-positiva än för dem som använt heroin 
eller amfetamin (34 respektive 40 år) (Petersson, 
Garle, Holmgren et al., 2006). 

Men det finns inga vetenskapliga bevis som 
ensamt kopplar AAS till självmord, även om 
AAS-relaterade depressiva symptom misstänks 
vara en bidragande faktor i vissa självmordsfall 
(SOU 2008:120).

Brott
Brotts- och beslagstatistik
Här presenterar vi brott som har att göra med 
dopning som anmäls till polisen, tullen och 
åklagaren. Statistiken styrs till stor del av poli-
sens och tullens insatser och beror bland annat 
på vilka prioriteringar dessa myndigheter gör. 
Ökade insatser hos polisen och tullen ökar såle-
des antalet redovisade dopningsbrott och beslag 
(Brottsförebyggande rådet, 2009).

Även om de direkta polisinsatserna mot dop-
ning har ökat behöver polisens beslag av dop-
ningsmedel inte vara ett resultat av spaning 
mot illegal hantering av just dessa preparat. 
Tullverkets uttalade fokus ligger på organise-
rad brottslighet och den smuggling som följer ur 
denna (L. Hansson;  P. Johfur, Tullverket, person-
lig kommunikation, 4 april 2009.). Vid kontrol-
ler av postflödet för att hitta narkotika påträffas 
även dopningspreparat. Med viss försiktighet 
kan man använda beslagsstatistiken som ett mått 
på tillgången och utbredningen.

Anmälda och lagförda brott mot dopningslagen
Brottsstatistik för brott mot dopningslagen finns 
tillgänglig sedan 19939. Figur 1 visar att mellan 
1993 och 1999 minskade antalet anmälda brott 
något; från 564 till 416 brott. Från och med 2000 
har antalet anmälda brott mot dopningslagen 
ökat, från 438 till 1 957. Sedan kriminaliseringen 
av bruket 1999 har även antalet lagförda brott 
ökat, från knappt 200 till ungefär 800 brott 2008 
(Brottsförebyggande rådet, 2009). 

Figur 1 visar också att antalet beslag av dop-
ningsmedel av tullen och polisen har mer än fyr-
dubblats under de senaste 15 åren. Det är inte möj-
ligt att säga om ökningen beror på ökad förekomst 
eller på ökade insatser av polis och tull. Under 
2008 uppgick antalet beslag i Sverige till 1 606.

Dopningserfarenhet på häkten och anstalter 
Förekomst av AAS undersöks redan i samband 
med inskrivning vid häktet. Vid inskrivningsinter-
vjun frågar man om erfarenheten av AAS. Enligt 
Kriminalvården togs 91 130 urinprov på intagna 
2008, varav 1,7 procent innehöll AAS (M. 
Hägerstrand och J. Andersson, Kriminalvårdens 
huvudkontor, personlig kommunikation, april 
2009.). 

Antalet och mängden beslag av dopningsmedel 
på häkten och anstalter varierar kraftigt. 2008 
gjordes 26 beslag av dopningsmedel på totalt 1,2 
kilo vilket kan jämföras med cirka 100 beslag 
2002 på totalt 4,7 kilo.

Internationell policy
The World Anti-Doping Agency (WADA) är en 
oberoende internationell organisation med syfte 
att begränsa användningen av dopningsmedel 
inom idrotten. WADA samarbetar med och upp-
drar åt världens regeringar att nationellt ansvara 
för antidopingarbete. WADA har satt upp bestäm-
melser (World Anti-Doping Code) över hur anti-
dopingarbetet ska utföras samt vilka substanser 
som är förbjudna, vilket de nationella idrottsför-
bunden skall rätta sig efter (WADA, 2009). 

9  Fram till 1999 var bruk av dopningsmedel inte kriminaliserat.
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UNESCO har sedan februari 2007 ett program 
för att förstärka kampen mot doping inom 
idrottsvärlden (UNESCO, 2007). Detta program 
möjliggör för regeringar världen över att utforma 
och använda sig av internationella lagar och reg-
ler till förmån för arbete mot doping. UNESCO 
samarbetar även med WADA för att förmå värl-
dens länder att ha lagar som kan motarbeta till-
verkning, tillgängliggörande, användande och 
innehav av dopningsmedel. I programmet ingår 
bland annat åtgärder för att minska tillgänglighe-
ten till dopingmedel och underlätta dopingkon-
troll. Regeringar åläggs även att dra in finansiell 
ersättning till idrottare som gör sig skyldiga till 
brott mot antidopingreglerna samt att utbilda 
personer verksamma inom idrotten i antidoping-
arbete. 

Nationell policy, handlingsplan 
och folkhälsomål
Bruket av dopningsmedel är kriminaliserat i 
Sverige. Målet för samhällets insatser mot dop-
ning är ett samhälle fritt från dopning och dop-
ning ingår i handlingsplanen för narkotikapoliti-
ken 2006–2010 (Socialdepartementet, 2008).

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel 
om fattar syntetiska anabola steroider, testos-
teron och de tillväxthormon som utgör ett häl-
soproblem. Syftet med lagstiftningen är att så 
långt möjligt begränsa tillgången på dessa pre-
parat. Dopningsfrågor ingår i den funktion för 
samordning av politiken för alkohol, narkotika, 
dopning och tobak som inrättades i Regerings-
kansliet 2008.

Anmälda brottAntal beslag Lagförda brott
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Figur 1. Antalet beslag, anmälda brott och lagförda brott enligt dopningslagen 1993–2008 (Brottsförebyggande rådet, 2009; 

Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2008).
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En utredning om narkotikalagstiftningen i 
Sverige; ”Bättre kontroll av missbruksmedel, En 
effektivare narkotika- och dopningslagstiftning 
m.m.” föreslår i sitt betänkande att straffskalan 
ändras för dopningsbrott av normalgraden samt 
för grovt dopningsbrott så att den sammanfaller 
eller närmar sig den för motsvarande narkotika-
brott (SOU 2008:120). För dopningsbrott av nor-
malgraden föreslås fängelse i högst tre år, vilket är 
nuvarande straffmaximum för ett narkotikabrott 
av normalgraden. Vid grovt dopningsbrott före-
slås att straffskalan justeras till minimum ett år 
och maximum åtta år. Vid bedömningen av vad 
som är grovt bör dopningsmedlets farlighet beak-
tas. Syntetiska anabola steroider och testosteron 
och dess derivat, anses då farligare än tillväxthor-
mon och kemiska substanser.  

För att förstärka insatserna mot dopning 
fick den då nationella narkotikapolitiska 
samordnaren i juni 2006 ett tilläggsdirek-
tiv (Socialdepartementet, 2006) av riksdagen. 
Direktivet innebar att samordnaren skulle ha 
ökad uppmärksamhet på dopningssituationen 
och förstärkta insatser för att begränsa utbudet 
och efterfrågan av dopningsmedel. Man upprät-
tade en handlingsplan för aktiviteter fram till 
2010 med åtgärder bland annat för att stärka 
forskning och samordning mellan myndigheter, 
minska tillgången på dopningsmedel och omfatt-
ningen av bruket samt att utveckla preventionen 
och behandlingen. Denna handlingsplan är dock 
ej antagen.

policy inom idrotten
Inom idrotten är det Riksidrottsförbundet (RF) 
som ansvarar för antidopingarbetet i Sverige. Alla  
specialförbund och distriktsförbund arbetar före-
byggande mot doping och sedan 1981 har RF tagit 
55 000 dopingprov på framförallt elitidrottare. De 
senaste åren har doping påvisats i mindre än 0,5 
procent av proven. (Riksidrottsförbundet, 2009).

Riksidrottsförbundet bedriver antidopingar-
bete med bl.a. dopingkontroller, analysverksam-
het, juridisk verksamhet, utbildning samt forsk-
ning och utveckling.

Regional och lokal policy
Den senaste kartläggningen genomförd av 
Statens folkhälsoinstitut för att undersöka det 
drogförebyggande arbetet i Sveriges kommuner 
var den internetbaserade frågeundersökningen 
Länsrapport 2008 (Statens folkhälsoinstitut, 
2009). Rapporten visar att knappt 90 procent av 
kommunerna har ett politiskt program för alko-
hol och droger. Då frågor om dopning inte fun-
nits med i enkäten är det förebyggande arbetet 
mot dopning i dessa program osäkert.

Under 2008 har Dopingjouren undersökt 
behovet av information kring dopning i Sveriges 
kommuner (Börjesson, 2008). 34 procent av 
kommunerna bedriver någon form av antidop-
ningsarbete, det vanligaste är utbildning och 
information. Många kommuner har svarat att 
antidopningsarbetet har upphört på grund av 
bristande organisation eller resurser. Hälften av 
kommunerna samarbetar med andra aktörer, till 
exempel polisen, skolan och socialtjänsten. 

Ungefär 70 procent av kommunerna vill ha 
mer information och utbildning med fokus på 
dopning. Detta gäller både information för poli-
sen och socialtjänsten, och utbildning för kom-
munens egen personal. Detta för att möjliggöra 
att dopningsfrågan lyfts upp samt för att veta 
vilka åtgärder som kan vidtas (Börjesson, 2008). 
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Inledning
i Det här kapitlet presenterar vi åtgärder för att 
motverka bruk och missbruk av alkohol, nar-
kotika, tobak och dopningspreparat. Kapitlet 
är strukturerat utifrån de fem bestämningsfak-
torerna pris, fysisk tillgänglighet, normer och 
attityder, sociala faktorer samt individfaktorer. 
Dessa faktorer påverkar både konsumtionen 
och skadorna av alkohol, narkotika, tobak och 
dopning. Under bestämningsfaktorerna pris, till-
gänglighet samt normer och attityder beskrivs 
respektive faktor samt åtgärder som vidtagits i 
förebyggande syfte fram till och med 2008 för 
respektive drog. När det gäller sociala faktorer 
bygger indelningen på centrala sociala arenor 
som familjen, skolan, arbetslivet och fritiden. 

Slutligen, i stycket om individfaktorer beskrivs 
och diskuteras mer selektiva riktade åtgärder för 
olika riskgrupper.

Drogbruk är en produkt av människor, platser 
och situationer. Individers biologiska och psyko-
logiska förutsättningar i kombination med pris, 
tillgänglighet, kultur samt social situation, påver-
kar nivån på konsumtionen. I dessa sammanhang 
(miljömässiga och individuella) finns också risk- 
och skyddsfaktorer. Forskningen har visat att 
enstaka risk- och skyddsfaktorer för drogbruk 
har liten effekt, men fler faktorer har tillsam-
mans stor effekt på individens beteende (Sundell, 
2003). Det gäller således att stärka skyddsfakto-
rerna och minska riskfaktorerna genom preven-
tiva åtgärder.

Åtgärder riktade mot bestämningsfaktorerna 
för konsumtion
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Prevention syftar till att identifiera och påverka 
faktorer som innebär risk för fysisk, psykisk och 
social ohälsa (riskfaktorer) eller motsatt, fakto-
rer som främjar hälsa och skyddar mot ohälsa 
(skyddsfaktorer). Grunden för preventionen är 
därför kunskap om hur sociala och miljömässiga 
faktorer påverkar människans hälsa (Umeå uni-
versitet, 2000).

Insatser och metoder kan rikta sig till alla 
individer i en målgrupp (universell prevention) 
(Socialstyrelsen, 2008) eller till individer som 
befinner sig i riskzon för att utveckla problem, 
(selektiv prevention). I de fall insatser görs för 
individer som redan utvecklat problem brukar 
man tala om indikerad prevention. Gränsen 
mellan rena behandlingsinsatser och indikerad 
prevention är otydlig. Nedan redovisar vi insat-
ser och metoder som är antingen universella 
eller selektiva eftersom det drogförebyggande 
arbetet syftar till att förhindra att problem upp-
står. 

Det finns en rad förebyggande åtgärder som 
syftar till att begränsa alkoholens negativa effek-
ter, minska tobaksbruket, hålla samhället fritt 
från narkotika och dopning samt minska ska-
deverkningarna. Information, utbildning, opi-
nionsbildning, begränsande lagstiftning, regle-
ringsåtgärder samt mer individinriktade åtgärder 
påverkar förekomsten, omfattningen av konsum-
tionen samt den sociala acceptansen för drog-
bruk. Sammantaget förekommer en uppsjö mer 
eller mindre vetenskapligt förankrade metoder 
(för definition av begreppet metoder se faktaruta) 
som påverkar bestämningsfaktorerna.

Forskningen visar att priset har stor betydelse 
framför allt för alkohol- och tobaksbruket och 
således är beskattningsinstrument centralt för att 
minska bruket. När det gäller narkotika och dop-
ningspreparat är det framför allt tillgänglighets-
begränsande insatser från tullen och polisen som 
har visat sig ha effekt men även samhällets nor-
mer och attityder uttryckta genom lagstiftning 
och information har stor betydelse på drogbru-
ket. Enstaka informationskampanjer har visat 
sig ha liten betydelse på beteendet om de inte 
kombineras med andra insatser, exempelvis mot 
tillgänglighet. Under senare år har det utvecklats 
flera informationskampanjer som just går in för 

att mobilisera lokalsamhället på ett bredare sätt, 
exempelvis Stoppa langningen i Stockholm.

Sociala faktorer som uppväxtmiljö, familj, 
skola och arbetssituation har tydliga samband 
med ohälsa och drogbruk. Det har ofta varit 
svårt att i studier påvisa att insatser på det sociala 
området får effekt på drogkonsumtionen, efter-
som utvecklingen av drogvanor sker under lång 
tid och det är svårt att följa individers utveckling 
så länge. Men det finns numera studier som visar 
att exempelvis program som syftar till att stärka 
social och emotionell kompetens även har effekt 
på drogbruk.

Vidare finns en koppling mellan individuella 
faktorer, genetiska och psykologiska, och indivi-
ders droganvändning. Individer med sensations-
sökande personlighet och barn med utagerande 
beteende löper en större risk att använda droger 
och utveckla beroende eller missbruk. I dag finns 
många program som syftar till att komma till 
rätta med utagerande beteende. Men forskningen 
kring programmens betydelse för senare drogva-
nor är begränsad.

Den största delen av uppgifterna i detta kapitel 
är hämtade från Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av tillsynsverksamhet och övrigt 
drogförebyggande arbete i Sverige. Institutet 
samlar in uppgifter från län och kommuner via 
ett internetbaserat formulär där de lämnar upp-
gifter om sin verksamhet på området. Resultatet 
publiceras i den årliga länsrapporten.
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Det finns ett stort behov av att vidareutveckla 
kunskapen om metoder för det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet. Kunskapen om vilka 
metoder som är effektiva är bristfälligt och utvär-
deringsforskningen har utvecklats som ett sätt 
att hantera denna brist. Utvärdering som prak-
tik har sedan senare delen 1950-talet fått ökad 
genomslagskraft. Under 1990-talet har utvärde-
ringsforskningen kommit till nytta för att säkra 
och öka kvalitet, träffsäkerhet och rättvisa i ser-
vice inom ett antal verksamhetsområden som 
hälsovård, socialtjänst och skola. Parallellt med 
utvecklingen inom utvärderingsforskningen har 
även en ökad satsning på metodutveckling skett 
när det gäller det drogförebyggande arbetet. 

MetoDer

Metoder är ett av flera begrepp som förekommer 
inom offentliga, frivilliga och privata organisatio-
ner och som har det gemensamma att de syftar till 
att påverka (förändra och förbättra) enskilda indivi-
ders eller gruppers situation med hjälp av olika akti-
viteter. Exempel på andra vanliga begrepp är insat-
ser, interventioner, modeller, program. Begreppen 
används delvis överlappande och synonyma. 

Ett sätt att definiera begreppet metoder är att se 
det som ett föreskrivet tillvägagångssätt som ska 
fungera som vägledande kunskap. Metoder har 
skapats för att föra vidare kunnande och ska hjälpa 
oss hantera likartade situationer. Metoder har två 
källor, en teoretisk och en praktisk. Men det finns 
alltid en spänning mellan allmänna metodregler 
och speciella egenskaper som ligger i den aktuella 
situationen 

Andra definierar metoder som aktiviteter som 
är strategiskt utformade och genomförs planmäs-
sigt och systematiskt med viss varaktighet (avser 
framför allt klientarbete) (Lundström & Bergmark, 
1998). Skillnaden mellan insatser och metoder 
uttrycks ibland som att insatser är att något görs 
och metoder är hur det görs. 

Med begreppet program avses snarare en grövre 
kategorisering av åtgärder och arbetssätt, som i sin 
tur också kan inbegripa en eller flera mer specifice-
rade metoder.

Begreppet modell jämställs ibland med program men 
har en tydligare kopplig till en teoretisk struktur och 
kan i sin tur vara en utgångspunkt när man ska utfor-
ma ett program med olika metoder.

Således, metoder kan ha två källor: en teoretisk 
tanke eller ett praktiskt arbetssätt som har blivit en 
vana. Givetvis växer många metoder fram utifrån en 
växelverkan mellan dessa två.

För att förebyggande arbete ska bli framgångsrikt 
måste det inriktas på specifika områden och genom-
föras med verksamma metoder. Inom det drogföre-
byggande området används en rad metoder som med 
varierande framgång minskar konsumtionen och 
skadorna. Flera av metoderna är allmänt hälsofräm-
jande eller sjukdomsförebyggande medan andra är 
mer specifikt inriktade på att förhindra konsumtion 
och skador relaterade till alkohol, tobak, narkotika och 
dopningspreparat.

Valet av metod styrs av faktorer som politisk vilja, 
möjlighet att införa dem på ett enkelt sätt, en tro på att 
metoden är bättre än det rådande arbetssättet och kost-
nadseffektivitet (Guldbrandsson, 2007; IMS, 2008). Det 
finns stora svårigheter med att omsätta nya metoder i 
praktisk verksamhet. Implementeringsforskningen syf-
tar till att försöka hantera dessa svårigheter. En definition 
på begreppet implementering är ”… de procedurer som 
används för att införa nya metoder i en ordinarie verk-
samhet och som säkerställer att metoderna används 
som avsett och med varaktighet” (IMS, 2008, s. 14).

Denna ökning har framför allt kunnat ske tack 
vare ekonomiskt stöd från regeringen till lands-
tingen, kommunerna och frivilligorganisationer. 
Även Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinsti-
tut beviljar ekonomiskt stöd till ett stort antal fri-
villigorganisationer för att utveckla nya drogfö-
rebyggande metoder och till forskning för att på 
olika sätt stödja och genomföra utvärderingar av 
projekt (Eriksson, 2007; Socialstyrelsen, 2009). 

Inom folkhälsoområdet används ordet evidens 
för att ange det vetenskapliga stödet för ett utta-
lande om en risk- eller skyddsfaktor eller om effek-
ten av en insats (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 
Det finns inga självklara kriterier för evidens, men 
inom olika områden har en praxis utvecklats för 
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att bedöma det samlade vetenskapliga stödet. Ett 
grundläggande krav är att flera oberoende studier 
av god kvalitet visar på liknande resultat. 

En studies bevisvärde grundas på dessa fem 
egenskaper: 
•	 Studien behandlar den fråga som uttalandet 

gäller. 
•	 De effekter som påvisas har betydelse för folk-

hälsan. 
•	 Studien är utformad på ett sätt som andra fors-

kare inom området anser vara pålitliga. Detta 
förutsätter att andra forskare inom området 
har granskat studien. 

•	 Det finns tydliga frågeställningar och tydliga 
slutsatser i studien. 

•	 De individer som ingår i studien ska vara repre-
sentativa. 

Studier som är genomförda som experiment ger 
vanligen de säkraste resultaten, men det går inte 
alltid att utföra experiment. Den bästa möjliga 
utformningen av en studie är därför beroende av 
vilken fråga som studeras. 

Statens folkhälsoinstitut antog 2008 en gene-
rell gradering av evidens:
•	 God säkerhet innebär att minst två studier upp-

fyller de fem angivna kraven på bevisvärde. 
•	 Visst stöd innebär att en studie uppfyller de 

flesta av de angivna kraven. 
•	 Oklart stöd gäller stöd från övriga studier. 

Många av de metoder som används i det drog-
förebyggande arbetet bygger på förlagor från 
exempelvis USA och har i många fall gott stöd 
för effekt i amerikanska eller andra utländska 
studier. Detta är ingen garanti för att de fungerar 
i Sverige och en rad studier av importerade och 
reviderade metoder som används i svensk kon-
text har därför initierats under senare år. Men det 
återstår ett omfattande arbete för att vetenskap-
ligt utvärdera samtliga metoder och arbetssätt 
som används runt om i landet.

Här ska vi ge en bred bild av det arbete som 
pågår i Sverige med utgångspunkt i vad praktiker 
refererar till som drogförebyggande arbete. Dock 
kommer tyngdpunkten i framställningen att ligga 
dels på metoder som mer direkt riktar sig mot 
konsumtion och skador relaterade till alkohol, 
tobak, narkotika och dopningspreparat, dels på 

metoder som har någon form av dokumenterat 
stöd för effekter på attityder eller beteenden.

Pris
Priset är en betydande faktor för att minska 
framför allt alkohol- och tobakskonsum-
tionens omfattning och skadeverkningar. 
Beskattningsinstrumentet har starkt vetenskap-
ligt stöd för sin effektivitet, dessutom är det rela-
tivt billigt.

För narkotika är det svårare att säkerställa att 
priset är en avgörande bestämningsfaktor för bru-
ket, då allt bruk av narkotika är kriminaliserat i 
Sverige. Däremot finns det studier som visar att 
ett högt narkotikapris kan ha en preventiv effekt, 
särskilt för ungdomar som är en extra priskänslig 
grupp. Inga kända studier beskriver prisbilden på 
dopningsmedel i Sverige. Men uppfattningen är 
att den illegala marknaden för dopningsmedel är 
lukrativ och lönsamheten vid olovlig hantering är 
i nivå med motsvarande hantering av narkotika 
(Fant, 2009). 

alkoholpris och beskattning
Priset på alkoholdrycker är en avgörande bestäm-
ningsfaktor för alkoholkonsumtionens omfatt-
ning och för de skador som en hög alkoholkonsum-
tion orsakar. Om detta grundläggande samband 
råder det bred enighet i den internationella 
alkoholforskningen. Beskattningsinstrumentet 
har därmed ett starkt vetenskapligt stöd för sin 
effektivitet (Babor, et al., 2004). I en beräkning av 
effekterna av fem typer av insatser i EU-länderna 
– alkoholrådgivning i sjukvården, insatser mot 
trafikonykterhet, skattehöjning, försäljnings-
restriktioner och alkoholreklamförbud – rankas 
skattehöjning som det i särklass mest effektiva 
för att minska skador, mätt i antal förlorade år 
av full hälsa (disability-adjusted life years eller 
DALY). Jämte reklamförbud och försäljnings-
restriktioner rankas skattehöjning också som det 
billigaste policyverktyget.

I den offentliga debatten om alkoholfrå-
gor hävdas det ofta att storkonsumenter (eller 
alkoholmissbrukare) inte påverkas av föränd-
ringar i alkoholpolitiken och att dessa konsu-
merar stora mängder alkohol oavsett priset. 
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Beteendeekonomiska studier visar däremot att 
alkoholberoende personer och storkonsumen-
ter är lika känsliga som måttliga konsumenter, 
eller känsligare, för förändringar i alkoholpriset 
(Philip J. Cook & Moore, 2002; Philip J.  Cook & 
Tauchen, 1982; Kendell, de Roumanie, & Ritson, 
1983; Nemtsov, 2003; Skog, 1985; Thorsen, 
1990). Billiga alkoholdrycker lockar även till sig 
unga. Studier av sambandet mellan alkoholkon-
sumtion och priset på alkoholdrycker visar att 
unga, som tenderar att ha lägre inkomst, är mer 
känsliga för prisförändringar än befolkningen 
i stort (Chaloupka, Grossman, & Saffer, 2002; 
Heeb, Gmel, Zurbrugg, Kuo, & Rehm, 2003). 
Höga skattenivåer på alkohol ifrågasätts däre-
mot av bland andra alkoholindustrin i Sverige 
och i EU. Produktion, distribution, försäljning, 
servering och marknadsföring av alkohol är eko-
nomiskt en betydelsefull sektor i flera EU-länder. 
De svenska alkoholskattenivåerna är därför hela 
tiden under tryck från EU:s regler och den skat-
tefria resandeinförseln av alkoholdrycker från de 
EU-länder som har lägre skatter. Resandeinförsel 
tas också upp i avsnittet om konsumtionsutveck-
lingen tidigare i rapporten.

Förändringar av reglerna för införsel av alko-
hol har inneburit att prisinstrumentet som åtgärd 
för att förebygga alkoholskador har minskat i 

betydelse. De svenska alkoholskatterna, som 
tillhör de högsta i Europa, har förändrats på föl-
jande vis: från 1 januari 2008 höjdes skatten på 
öl per liter från 1,47 kronor till 1,66 kronor för 
varje volymprocent alkohol, samtidigt sänktes 
skatten på vin från 22,08 kronor till 21,58 kro-
nor per liter (Systembolaget, 2009). Realpriserna 
på alkoholdrycker har legat relativt stabilt under 
en lång följd av år, med undantag för öl som blivit 
påtagligt billigare. Det innebär att det i förhål-
lande till den disponibla inkomsten är billigare 
att köpa alkohol i dag än i mitten på 1980-talet 
(Systembolaget, 2007).

narkotikapriset 
Eftersom det är förbjudet att använda narkotika 
i Sverige går det inte att med samma säkerhet 
som för alkohol konstatera att pris är en avgö-
rande bestämningsfaktor för användningen. 
Forskningen på området är heller inte särskilt 
omfattande men det finns viss forskning som 
talar för att priset påverkar hur omfattande kon-
sumtionen blir (Sundell, 2008). I enlighet med så 
kallad situationell ansats inom brottspreventio-
nen1, kan ett högre narkotikapris förväntas ha en 
preventiv effekt, kanske specifikt för ungdomar 
(Knutsson, 2008). När drogen blir dyrare och det 
krävs mer ansträngning för att få råd med den 

1 Den situationella ansatsen utgår från att mänskligt beteende, även kriminellt, delvis är påverkat av faktorer som finns i situa-
tionen och att vårt agerande till stor del styrs av förväntade konsekvenser. Genom att ändra på situationens utformning och 
uppfattningen av den går det därför att förebygga brott.
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Figur 1. Realprisutveckling för Systembolagets försäljning av sprit, vin och starköl 1984–2007 (realprisindex, december 

1984=100) (Systembolaget, 2008).
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sjunker konsumtionen. Drogernas gatuprisnivå 
antas spegla förändringar i narkotikans tillgäng-
lighet. Prisfluktuationer kan också antas ha olika 
konsekvenser för olika konsumentgrupper som å 
ena sidan ungdomar med experimentellt bruk och 
å andra sidan personer med tyngre missbruk.

Det är osäkert vad som påverkar den generella 
prissättningen av narkotika, även om det finns 
indikationer på att mängden narkotika som tas i 
beslag har en viss betydelse. En stor beslagsmängd 
skulle kunna leda till ett mindre narkotikautbud 
för konsumenterna och på så sätt högre priser. 
Både polisen och tullen arbetar kontinuerligt för 
att minska smugglingen av narkotika till Sverige 
och indirekt innebär deras insatser mot tillgäng-
ligheten också insatser för att höja narkotikapri-
serna. Antalet beslag skulle också kunna spegla 
förändringar i arbetssätt eller resurser för polisen 
och tullen när det gäller bekämpningen av nar-
kotikasmuggling. Så det går inte att förklara för-
ändringar i priset enbart på grundval av beslags-
statistiken.

För att mäta priset på narkotika frågar 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupp-
lysning (CAN) samtliga länspolismyndigheter två 
gånger per år om uppskattningar av gatupriserna 
på de narkotiska preparaten. Priserna justeras 
enligt Statistiska centralbyråns (SCB) konsument-
prisindex (KPI)2 samt efter gällande års penning-
värde. På detta sätt skattas priset i detaljistledet 
vid försäljning av små mängder. Detta pris räknas 
sedan om till priset per gram (CAN, 2007a).

Priserna på flera narkotikasorter har sjunkit 
kraftigt i Sverige sedan 1988. Mellan 1996 och 
2006 har medianpriset sjunkit med 10 procent på 
hasch, marijuana och amfetamin. Men för hasch, 
amfetamin, heroin (brunt) och kokain har prisni-
vån från 2002 till 2007 varit relativt oförändrad 
(CAN, 2008a). För brunt heroin (rökheroin) rap-
porteras en generellt neråtgående trend med en 
sänkning av medianpriset med drygt 30 procent 
och för kokain en minskning med knappt 30 pro-
cent. Även vitt heroin har ett liknande prisfall, 
men med den reservationen att priset varierar mer 
för denna drog. År 2000 påbörjades insamlingen 

av data för studier av prisutvecklingen för ecstasy, 
kat (katinon), LSD och GHB. Gatupriset på kat 
har stadigt sjunkit och ligger nu på 33 procent av 
priset 2000. Även ecstasy och GHB-priserna har 
kontinuerligt sjunkit – med 37 respektive 21 pro-
cent. Den fluktuerande prisnivån på LSD mellan 
2000 och 2006 visar en total prissänkning med 
ett par procent.

Narkotikan är något billigare i storstadslänen 
än i mindre län och det finns även skillnad i pris 
mellan de norra och södra delarna av Sverige, 
med lägst priser i söder (CAN, 2007b). Regionala 
skillnader förklaras av hur många som konsume-
rar samt var smugglingsvägarna går.

tobakspris och beskattning 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Världsbanken är höjda priser den mest effektiva 
åtgärden för att minska tobakskonsumtionen. 
En tioprocentig prishöjning på cigaretter medför 
enligt Världsbankens analyser att konsumtionen 
bland vuxna minskar med i genomsnitt 4 pro-
cent i medel- och höginkomstländer som Sverige. 
Förutom att rökningen minskar leder höjda pri-
ser samtidigt till ökade skatteintäkter för sta-
ten. Ungdomar och låginkomsttagare är särskilt 
priskänsliga vilket innebär att höjda priser även 
bidrar till att minska de ojämlikheter i hälsa och 
ekonomi som beror på rökningen (Prabhat J. 
Chaloupka FJ, 1999; WHO regional office for 
Europe, 2004). 

Prishöjningar på tobak i form av skattehöj-
ningar har använts sparsamt i Sverige. Endast 
vid två tillfällen under 1990-talet – samt under 
2007 – har tobaksskatten höjts nämnvärt. 1992 
ledde höjningen till att den årliga konsumtionen 
av cigaretter sjönk med över 20 procent (Statens 
folkhälsoinstitut, 2005b). Effekterna av 2007 års 
skattehöjning på cigaretter och snus har ännu inte 
studerats. Världsbankens rekommendation på en 
årlig höjning av tobaksskatten med 5 procent över 
inflationstakten, skulle garantera att priset på 
tobak stadigt ökar, med en efterföljande minsk-
ning av tobaksanvändningen som konsekvens 
(Prabhat J. Chaloupka FJ, 1999). I juli 2008 lade 

2 Konsumentprisindex visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.
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EU fram ett nytt förslag till skattedirektiv med 
målet att minska tobakskonsumtionen i EU med 
10 procent fram till 2014. Den totala skatten för 
försäljningspriset föreslås uppgå till 63 procent i 
stället för 57 procent som nu gäller. Alternativt 
beräknas skatten enligt den modell som tillämpas 
i Sverige nämligen med en fast avgift per 1 000 
cigaretter som nu föreslås höjas till 90 euro. I dag 
gäller 64 euro per 1 000 cigaretter. Detta förväntas 
bidra till minskad smuggling då prisskillnaderna 
mellan länderna minskar. För Sveriges del skulle 
detta innebära cirka 10 procents höjning av priset 
jämfört med 2008. Förslaget som för närvarande 
är ute på remiss måste för att det ska gälla antas 
av alla EU:s medlemsstater (Skatteverket).

priset på dopningspreparat
Inga kända studier beskriver prisutvecklingen på 
dopningsmedel i Sverige. Men uppfattningen är 
att den illegala marknaden för dopningsmedel är 
lukrativ och lönsamheten vid olovlig hantering är 
i nivå med motsvarande hantering av narkotika 
(Fant, 2009). Genom att köpa in rent pulver och 
omvandla detta till brukbara preparat, som där-
efter säljs vidare, gör man goda vinster. Även att 
verka som mellanhand för färdiga preparat ger 
god vinning. Försäljarna kan lägga en del pengar 
på att öka efterfrågan på preparaten för att för-
bättra inkomsterna.

Sammanfattning – pris
Den faktor som har visat sig ha mest effekt för att 
minska skadorna av alkohol och tobak är priset, 
därav följer att beskattningen och lagstiftningen 
är centrala instrument. Prisets betydelse för bru-
ket av illegala droger, som narkotika och dop-
ningspreparat, är mer oklart men troligtvis spelar 
det roll även här, även om tullens och polisens 
beslag kanske är det som påverkar mest. Priset på 
alkohol och tobak har varit relativt stabilt men 
för narkotika har det sjunkit stadigt.

Fysisk tillgänglighet
Att begränsa den fysiska tillgängligheten till 
alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak 
är tillsammans med prishöjningar det effekti-
vaste verktyget för att minska konsumtionen. 

Tillgänglighet kan grovt delas in i ekonomisk 
och fysisk tillgänglighet. Man begränsar tillgäng-
ligheten genom att ingripa mot så många länkar 
som möjligt i kedjan från produktion till bruk. 
Detta innefattar insatser och regleringar riktade 
mot produktion, partihandel, detaljhandel, inne-
hav, konsumtion och marknadsföring. Hur insat-
serna utformas skiljer sig naturligtvis åt beroende 
på om det handlar om att minska konsumtionen 
av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller 
tobak. Lagstiftningen spelar stor roll för tillgäng-
ligheten i ett land, men tillgången går också att 
påverka på lokal och regional nivå.

alkohol
Med fysisk tillgänglighet menas hur lätt och 
bekvämt det är att köpa alkohol. För att försvåra 
det och därmed minska skadorna av alkoholkon-
sumtion finns ett antal regleringar i alkohollagen 
för tillverkning, försäljning och införsel av alko-
hol. Det finns också förebyggande insatser för att 
minska ungdomars tillgång till alkohol, vilket vi 
exemplifierar i det här avsnittet.

Tillverkning
Som ett led i uppgörelsen om alkoholpolitiken 
i EG och EU kan privata och andra intressenter 
tillverka alkoholhaltiga drycker i Sverige om de 
har tillstånd. Detta regleras i alkohollagen och 
Statens folkhälsoinstitut beslutar om tillstånd. 
För att få ett tillstånd ska den sökande vara lämp-
lig som tillståndshavare, och det är den sökande 
som måste påvisa sin lämplighet. För att tillverka 
vin, starköl och öl i hemmet för eget behov krävs 
inget tillstånd enligt alkohollagen.

I tillsynsarbetet ingår besök hos tillståndsha-
varen, kontroll av uppgifter från Skatteverket 
och andra myndigheter för att se om kraven som 
ställdes upp när tillståndet beviljades fortfarande 
uppfylls. I slutet av 2008 fanns det knappt 80 
alkoholtillverkare i Sverige.

Partihandel
Svensk alkohollagstiftning byggde tidigare på 
principen att handel med alkoholdrycker skulle 
ske i statliga bolag för att begränsa det privata 
vinstintresset. Syftet var att ge verksamheten en 
mer återhållsam och ansvarsfull prägel. Stora 
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delar av alkoholhandeln utgjordes därför av två 
statliga monopolbolag, Vin & Sprit AB (V&S) 
och Systembolaget AB. V&S hade ensamrätt 
till import och export och Systembolaget hade 
ensamrätt på försäljning till restaurangerna. 
Starköl var undantaget i fall där bryggerierna 
kunde sälja direkt till restaurangerna (Proposition 
1994/95:89 Förslag till alkohollag, 1994). Till 
följd av EG-anpassningen slopades alla alkohol-
monopol, utom Systembolagets detaljhandels-
monopol. 

Detaljhandel – Systembolaget
Sedan 1977 har den svenska alkoholpolitikens 
övergripande mål varit att minska den totala 
alkoholkonsumtionen. Med hjälp av ett icke 
vinstdrivande statligt detaljhandelsmonopol för 
alkohol kan de alkoholpolitiska målen få genom-
slag i verksamheten. Tillgängligheten till alkohol 
kan generellt begränsas jämfört med om alkohol 
skulle säljas i livsmedelsbutiker, en aktiv mark-
nadsföring av alkohol undviks och försäljning till 
minderåriga eller berusade personer minimeras. 
Försäljningen ska alltså bedrivas under återhåll-
samma former så att konsumtionen begränsas. 
Men principerna om skydd för folkhälsan kan 
ställas mot Systembolagets intresse av att bibe-
hålla sin legitimitet som detaljhandelsmonopol 
genom att till exempel upprätthålla en god ser-
vice (Holder, et al., 2008).

Principen att begränsa vinstintresset vid för-
säljning av alkoholdrycker lever fortfarande 
kvar som ett av den svenska alkoholpolitikens 
officiella motiv, men i den praktiska politiken 
har den fått en allt svagare ställning.  Det beror 
framför allt på de långtgående förändringar som 
Sveriges EU-anslutning har medfört. Men på ett 
område, detaljhandeln, styr denna princip fort-
farande genom Systembolagets monopolställ-
ning. En rad restriktioner för försäljningen har 
ägt rum under de senaste decennierna, som att 
förbjuda försäljningen av mellanöl i livsmedels-
butiker, förbjuda alkoholreklam och att hålla 
Systembolagsbutikerna stängda på lördagar.

Men sedan 2001 har Systembolagets butiker 
åter öppet på lördagar och antalet försäljnings-
ställen är nu 410. Självbetjäning och rådgivning 
är servicefunktioner som tillkommit och som i sin 
tur eventuellt ökar försäljningen.

För att hindra ungdomar under 20 år från att 
köpa alkohol ska Systembolagets personal begära 
legitimation av kunderna. Man kan kontrollera 
om bestämmelsen följs genom att låta personer 
mellan 20 och 24 år provköpa i butikerna. Under 
2008 frågade Systembolagets anställda om legiti-
mation vid i genomsnitt 90 procent av alla prov-
köp, nästan 100 procent för 20-åringar och cirka 
80 procent för 25-åringar (Systembolaget, 2009).

Resandeinförsel, smuggling och olaglig tillverkning 
Kvoterna för hur mycket alkohol man får ta med 
sig från andra EU-länder till Sverige har gradvis 
ökat under de senaste åren. EU-anpassningen 
har ökat tillgången på billig alkohol genom legal 
resandeinförsel och genom olaglig vidareförsälj-
ning. 1999 var införselkvoten för alkohol för 
privat bruk från andra EU-länder för resenärer 
över 20 år 1 liter sprit eller 3 liter starkvin och 5 
liter vin och 15 liter starköl. Från 1 januari 2004 
har Sverige samma införselregler som övriga 
EU-länder, vilket innebär att det är tillåtet att föra 
in 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 
110 liter starköl.3

I Tullverkets årsredovisningar för 2006 och 
2008 framgår att man ska prioritera storskalig 

3 Mängden alkohol som är tillåten att föra in i Sverige från 2004 är en så kallad indikativ nivå vilket innebär att större mängder 
får föras in om det är för privat bruk.
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eller frekvent illegal införsel av bland annat alko-
holvaror (Tullverket, 2008). Man har gjort detta 
dels genom beslag, dels genom att samverka med 
myndigheter och andra aktörer inom och utanför 
Sverige för att kartlägga och motarbeta den mer 
organiserade smugglingen. Resultatet avtecknas 
i statistiken för 2006 då mängden beslagtagen 
alkohol ökade dramatiskt jämfört med tidigare 
år under 2000-talet. Under 2008 har beslagen 
minskat för sprit, vin och öl, i vissa fall mer än 
50 procent (Tullverket, 2009). Minskningen kan 
ha ett samband med utfallet i Rosengrenmålet 
om internetköp av alkohol för eget bruk. Domen 
medförde att internetköp av alkohol för eget 
bruk inte längre är olagligt. Alkohol som inför-
skaffats på detta sätt kan man bara beslagta om 
man misstänker att den ska säljas vidare.

Detaljhandel med öl
Detaljhandel med öl – i dagligt tal öl klass II 
eller folköl – är reglerad i alkohollagen. Öl är 
den enda alkoholdryck som får säljas utanför 
Systembolaget (drycker som innehåller högst 
2,25 volymprocent alkohol kallas lättdrycker och 
är inte alkoholdryck i lagens mening). Öl får inte 
säljas till den som är under 18 år, är märkbart 
påverkad av alkohol eller annat berusningsme-
del, eller om man kan anta att varan är avsedd 
för någon under 18 år. Personer över 20 år får 
sälja öl om det sker i en lokal som är avsedd för 

livsmedelsförsäljning. Det finns en skyldighet att 
iaktta viss återhållsamhet samt att utöva egen 
tillsyn över försäljningen, genom till exempel 
ålderskontroller. Den som bedriver verksamhe-
ten är också skyldig att anmäla till kommunen 
att man säljer öl. Kommunen är, tillsammans med 
polismyndigheten, skyldig att utöva tillsyn över 
försäljningen av öl.

Under 2008 gjorde cirka 70 procent av kom-
munerna besök hos detaljhandlare som säljer 
folköl för att informera eller kontrollera. Ungefär 
hälften av detaljhandelsställena besöktes. En 
tredjedel av kommunerna har gjort provköpsstu-
dier för att kontrollera att de som säljer folköl 
till yngre personer förvissar sig om att de uppnått 
18 års ålder. Under 2000-talet har antalet försälj-
ningsställen för öl minskat jämfört med 1990-
talet, från cirka 13 000 till 8 000, vilket sannolikt 
har att göra med att antalet livsmedelsbutiker 
har minskat (Statens folkhälsoinstitut, 2008b). 
Det kan också ha att göra med en skärpning 
av alkohollagen som har lett till att man måste 
anmäla sin försäljning och utöva egentillsyn. Vid 
överträdelse av bestämmelserna i alkohollagen, 
till exempel vid försäljning av alkohol till min-
deråriga, har kommunen möjlighet att meddela 
beslut om förbud att fortsätta verksamheten eller 
att utfärda en varning. Dessa åtgärder är ovanliga 
och för 2008 har kommunerna rapporterat om 
11 varningar och två förbud, vilket är betydligt 

Figur 2. Antalet restauranger med stadigvarande och tillfälliga tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till 

allmänheten och slutna sällskap 1997–2008. (En lagändring 2001, då viss servering undantogs från kravet på serveringstill-

stånd, kan vara en del av förklaringen till den tydliga nedgången mellan 2001 och 2002) (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).
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färre än föregående år då fem förbud och 60 var-
ningar rapporterades in. Något färre kommuner 
har lämnat uppgifter om förbud och varningar 
2008 jämfört med 2007, men detta torde inte för-
klara hela minskningen. Resultaten kan antingen 
betyda att handlarna sköter sig bättre, att kon-
trollen är sämre eller att kommunerna varit min-
dre restriktiva i sin bedömning det senaste året 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Servering
Reglerna för servering av alkohol är en viktig del 
av lagstiftningen. För att få servera spritdrycker, 
vin och starköl måste man ha tillstånd från kom-
munen. Enligt lagen kan bara den som är lämplig 
få tillstånd. Serveringsstället ska ha ett kök och 
kunna servera lagad mat för att också få sälja 
alkohol. Kravet på ordning och nykterhet i sam-
band med serveringen är centralt i lagstiftningen. 
Servering av spritdrycker, vin, starköl och öl får 
endast ske till den som har fyllt 18 år och inte till 
personer som är märkbart påverkade av alkohol-
drycker eller andra berusningsmedel. Trots detta 
har det i kartläggningsstudier visat sig att restau-
rangernas benägenhet att servera både berusade 
och minderåriga är hög. Där serveringen inte 
fungerar lagenligt har kommunen möjlighet att 
ingripa och återkalla serveringstillståndet. År 
2008 återkallades 168 tillstånd, vilket kan ställas 
mot att det i dag finns cirka 11 000 restauranger 
och cirka 2 280 tillfälliga tillstånd för servering till 
allmänheten (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Figur 2 visar antalet stadigvarande och tillfäl-
liga tillstånd för servering till allmänheten och till 
slutna sällskap 1997–2008. Medan antalet sta-
digvarande tillstånd för servering till allmänheten 
har ökat med cirka 25 procent sedan 1997, har 
antalet för servering till slutna sällskap inte för-
ändrats nämnvärt.

Antalet tillfälliga tillstånd för servering till 
allmänheten har minskat något det senaste året. 
Under 2008 meddelades cirka 2 280 tillfälliga till-
stånd medan antalet var cirka 2 540 året innan. 
Uppgifter har visserligen lämnats av något färre 
kommuner 2008 (ett 20-tal) men det torde inte 
förklara hela nedgången. Tillfälliga serveringstill-
stånd till slutna sällskap har också minskat. År 
2008 meddelades ungefär 5 800 sådana tillstånd. 

Motsvarande antal för 2007 var 6 200 (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a).

För att informera om alkohollagens bestämmel-
ser och kontrollera att lagen följs besöker perso-
nal från kommunernas tillståndsenhet tillstånds-
havare. Av uppgifterna för 2008 framgår att man 
gjorde ungefär 13 100 besök hos tillståndshavare 
med stadigvarande serveringstillstånd och cirka 
1 730 besök hos tillståndshavare med tillfälligt 
serveringstillstånd. Sammanlagt rör det sig kring 
14 800 besök vilket är färre än 2007 då nära 
16 550 besök rapporterades. Minskningen beror 
antagligen delvis på att färre kommuner har läm-
nat uppgifter. Tre fjärdedelar av tillsynsbesöken 
har gjorts klockan 20.00 eller senare. Det är 
något större andel besök som sker efter 23.00 på 
ställen med tillfälliga tillstånd än på ställen med 
stadigvarande tillstånd, 40 respektive 32 procent. 
Många av restaurangerna som har stadigvarande 
tillstånd har stängt efter 23.00. En fjärdedel av 
kommunerna har inte gjort besök hos tillstånds-
havare med tillfälligt tillstånd för servering till all-
mänheten (exempelvis vid festivalarrangemang) 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Enligt alkohollagen har kommunen och polis-
myndigheten tillsynsansvaret för de restauranger 
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som har serveringsstillstånd. Kommunen har rätt 
att begära hjälp från polisen om man är orolig 
för hot och våld eller för att få hjälp att kontrol-
lera åldern på gäster som serverats alkohol. För 
att polisen ska kunna begära ålderslegitimation 
måste det finnas misstanke om brott.

Polisen deltar i tillsynsarbetet dels i egenskap 
av tillsynsmyndighet enligt alkohollagen, dels 
för att utreda brott. Misstänker man brott under 
ett tillsynsbesök, träder polisen in i sin roll som 
brottsutredande myndighet och ska tillämpa reg-
lerna i rättegångsbalken om bland annat förun-
dersökning, beslag och förhör. Polisen är också 
skyldig att informera kommunen om andra saker 
än alkoholpolitiska olägenheter, till exempel kri-
minella handlingar som rör krögaren eller verk-
samheten.

Enligt alkohollagen (8 kap. 1 §) ska länsstyrel-
sen utöva tillsyn inom länet och ge kommunerna 
råd i deras verksamhet. Detta innebär bland annat 
att de ska följa den kommunala tillämpningen av 
alkohollagen, ge råd och stöd till kommunerna 

samt kontrollera att de fullgör sin uppgift på ett 
ändamålsenligt sätt. Tillsynen kan utövas bland 
annat genom att länsstyrelsen besöker kommu-
ner. År 1999 gjorde samtliga länsstyrelser till-
synsbesök i en eller flera kommuner. Därefter 
sjönk antalet under flera år men har nu stigit igen. 
År 2008 genomförde 19 länsstyrelser tillsynsbe-
sök i någon eller några av kommunerna i länet. 
Totalt besöktes 77 kommuner vilket är 26 pro-
cent av Sveriges kommuner. Länsstyrelserna ska 
vidare biträda kommunerna med råd och stöd i 
deras verksamhet. Ett sätt att bistå kommunerna 
kan vara att anordna träffar eller utbildningar. År 
2008 arrangerade eller deltog samtliga länsstyrel-
ser i träffar för utbildning och erfarenhetsutbyte 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Att kommunerna inhämtar råd från länsstyrel-
serna är relativt ovanligt. Nära hälften av kom-
munerna uppger att det är ovanligt eller mycket 
ovanligt att de vänder sig till länsstyrelsen över-
huvudtaget. Samma förhållande gällde 2007. 
Länsstyrelsens rådgivande roll kan därför betrak-
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Figur 3. Andel kommuner (%) som genomfört olika typer av tillgänglighetsbegränsande insatser för att  

förebygga skador av alkohol 2002–20084. (Statens folkhälsoinstitut, 2009a)

4 Andelsberäkningarna bygger på svar från 250 kommuner 2002, 263 kommuner 2003, 277 kommuner 2004, 245 kommu-
ner 2005, 258 kommuner 2006, 238 kommuner 2007 och 239 kommuner 2008. För ÖPP bygger andelarna på svar från 
211 kommuner 2006, 224 kommuner 2007 och 233 kommuner 2008. Frånvaro av staplar enskilda år beror på att frågan 
inte ställts. * Från och med 2005 exemplifieras frågan med ”till exempel informationskampanjer eller polisingripanden”. ** 
2005 kompletterades frågan med ”årskurs 6–9”.
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tas som en till stor del outnyttjad resurs (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a).

Frivilliga insatser
Förutom lagstiftningen finns ett antal förebyg-
gande insatser för att minska skadeverkningarna 
av alkohol. Figur 3 visar arbete med dessa i lan-
dets kommuner. 

Restauranger har på senare år varit föremål för 
nationella åtgärder både i form av lagstiftning och 
frivilliga insatser för att minska bruket av alkohol, 
tobak och narkotika i denna miljö. Ansvarsfull 
alkoholservering (STAD-modellen) som inne-
håller samverkan mellan myndigheter och res-
taurangbransch, utbildning och ökad tillsyn för 
att upprätthålla en ansvarsfull alkoholservering, 
har på senare år spridits till allt fler kommuner. 
Mellan 60 och 70 procent av kommunerna upp-
ger att man arbetat efter metoden 2007 och 2008, 
vilket är en kraftig ökning sedan 2005 då knappt 
en tredjedel gjorde det. Sedan 2006 har länssty-
relserna haft i uppdrag att sprida denna metod till 
kommunerna. Den komponent som varit enklast 
att införa har varit utbildningen. Tillsyn och sam-
verkan är delar som behöver förstärkas. Under 
2008 har man i flera län hållit utbildningar för 
polisen i krogtillsyn vilket gjort att tillsynsarbetet 
på lokal nivå har kunnat utvecklas och förstärkas 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Allt fler kommuner skickar information om 
droger till föräldrar, en fördubbling sedan 2002 
då knappt 40 procent av kommunerna hade 
sådana utskick. År 2008 var motsvarande andel 
drygt 70 procent. Huruvida informationsutskick 
till föräldrar är en tillgänglighetsbegränsande 
åtgärd beror förstås på informationsinnehållet 
men det är troligt att åtminstone någon del av den 
handlar om hur man som förälder kan förhindra 
att ungdomar får tag på alkohol och andra dro-
ger (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 

Ytterligare åtgärder som rapporteras från allt 
fler kommuner är insatser mot langning och för-
äldraprogram om alkohol och droger. Ungefär 
70 procent av kommunerna genomförde 2008 
insatser mot langning. Detta är en ökning jäm-
fört med 2003 då cirka hälften gjorde så. Ett 
exempel på hur man kan arbeta mot langning är 
den så kallade Kronobergsmodellen. Metoden 

utvecklades i Växjö i mitten på 1990-talet och är 
en kombination av aktiv spaning mot organise-
rad langning, beslag av all alkohol som ungdo-
mar innehar samt att man kontaktar föräldrarna 
när ungdomar påträffas med alkohol. Under de 
år då Kronobergsmodellen infördes minskade 
andelen ungdomar som uppgav att de drack 
smugglad alkohol. Misshandelsbrotten minskade 
också i Kronobergs län, i kontrast till den ökande 
nationella trenden, och andelen ungdomar vår-
dade på sjukhus för alkoholförgiftning mins-
kade. Även detta stod i kontrast till en ökande 
nationell trend. Kronobergsmodellen har under 
2008 spridits till följande polisområden: Piteå, 
Skärholmen, Nacka, Sundsvall, Enköping-Håbo, 
Karlstad och Gotland. Det här var också de orter 
som fick utbildning i modellen och sedan del-
tog i en utvärdering av den. Dock var det endast 
Sundsvall som organiserade arbetet helt enligt 
modellen. Utvärderingen av modellen visar att 
ett aktivt arbete från polisens sida kan minska 
ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö. 
Att ungdomarna förhindrats att dricka i offent-
lig miljö har också lett till att färre ungdomar 
behövt få vård för alkoholförgiftning. De statis-
tiska resultaten talar starkt för att det i sin tur kan 
bidra till att minska våldsbrotten i offentlig miljö 
(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2009).

Föräldraprogram om alkohol och droger är 
en åtgärd som ska göra det svårare för ungdo-
mar att få tag på alkohol genom familj och vän-
ner. Föräldraprogrammet Örebro preventions-
program (ÖPP) användes 2008 i 65 procent av 
kommunerna, vilket är en tydlig ökning jämfört 
med 2006 då det förekom i drygt 40 procent av 
kommunerna. Syftet med metoden är att påverka 
föräldrars förhållningssätt till ungdomars drick-
ande och sprida information om hur man som 
föräldrar kan agera för att hindra tidig alkohol-
debut och berusningsdrickande bland ungdo-
mar. Spridningen av ÖPP inom kommunerna är 
dessutom relativt hög och programmet används i 
genomsnitt i 60-70 procent av skolorna i de kom-
muner där det förekommer. Detta gäller både 
2007 och 2008. Andelarna bygger på 118 kom-
muner som besvarat frågan för 2007 och 144 
kommuner som besvarat frågan om antal skolor 
för 2008. Många kommuner använder program 
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som liknar ÖPP. En del är även inriktade på att 
stärka familjebanden och kommunikationen mel-
lan föräldrar och ungdomar och beskrivs i avsnit-
tet som rör insatser för att påverka normer och 
attityder. Information om olika föräldraprogram 
finns också i bilagan (Statens folkhälsoinstitut, 
2009a).

Ungefär 70 procent av kommunerna rapporte-
rar om åtgärder för att upprätthålla åldersgrän-
ser vid försäljning av alkohol. I tillsynen över 
detaljhandlare som säljer folköl görs insatser i 
denna riktning i större eller mindre omfattning 
exempelvis genom utbildning av butiksägare och 
personal (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

narkotika 
Att göra narkotika mindre tillgänglig är det främ-
sta instrumentet för att minska narkotikabruket. 
Många studier visar att en minskad tillgång på 
narkotika har en starkt begränsande effekt på 
konsumtionen och att fler ungdomar testar om 
narkotika är lättillgänglig (Olsson, 1995; Sundell, 
2008). 

Tillgänglighet är ett komplext begrepp som 
innefattar många faktorer som påverkar varan-
dra. Inte minst lagstiftningen spelar stor roll för 
tillgänglighetsutvecklingen – en restriktiv lag-
stiftning som kriminaliserar framför allt produk-
tion och försäljning men även innehav och bruk 
minskar kraftigt antalet personer som använ-
der narkotika (Andréasson & Löfgren, 2008). 
För att en restriktiv lagstiftning ska vara effek-
tiv krävs också effektiv kontroll för att inte en 
illegal marknad ska uppstå. Vi beskriver därför 
den svenska polisens och tullens kontrollarbete 
närmare i det här avsnittet. För att kriminalise-
ringen ska vara effektiv krävs också att befolk-
ningen tycker att lagstiftningen är bra. En ensidig 
satsning på tillgänglighetsbaserade åtgärder ger 
däremot begränsade effekter på narkotikabruk 
och narkotikaproblem och måste kombineras 
med insatser mot efterfrågan.

Mängden narkotika i samhället kan bedömas 
utifrån exempelvis pris och narkotikabeslag. 
Eftersom priset på narkotika beräknas ha sjunkit 
samtidigt som antalet narkotikabeslag ökat under 
en 15-årsperiod bedöms tillgången på narkotika 
ha ökat under samma period. Däremot har, enligt 

konSUMtion och  
proDUktion av FeM vanliga 
narkotikapreparat

cannabis – Nästan 4 procent (159 miljoner) av värl-
dens befolkning mellan 15 och 64 år använder can-
nabis. Över 170 länder producerar cannabis, störs-
ta producenten är Marocko. Marknaden för canna-
bis finns främst i västra och centrala Europa.

opium och heroin – Opiater används av 0,4 pro-
cent av världens befolkning mellan 15 och 64 år, vil-
ket motsvarar drygt 15 miljoner människor. Bland 
dessa använde 0,3 procent (11 miljoner) heroin. 
Världens för närvarande ledande opiatproducent 
är Afghanistan, där över 90 procent av hela värl-
dens opium odlas.

kokain – 14,3 miljoner människor mellan 15 och 64 
år beräknas använda kokain i den del av Anderna 
där råvaran kokablad odlas, närmare bestämt i 
Colombia, Peru och Bolivia. Efterfrågan är fortsatt 
stabil. I ett tioårsperspektiv har konsumtionen i 
Nordamerika avstannat men ökat i Europa. I vissa 
europeiska länder har den fördubblats.

amfetamin – Knappt 25 miljoner människor antas 
använda amfetamin och efterfrågan börjar nu sta-
biliseras efter att under 1990-talet stadigt ha ökat. 
Europa står för en stor del av amfetaminproduk-
tionen. Särskilt Holland, Polen, den baltiska regio-
nen och Belgien är stora producenter. Produktion 
sker även i USA och i östra och sydöstra Asien. 
Satsningen på att kontrollera ämnen som används 
vid tillverkning av narkotika (prekursorer) antas i 
viss mån ha dämpat det europeiska och amerikan-
ska utbudet. 

ecstasy – Cirka nio miljoner människor beräk-
nas använda ecstasy, vilket primärt produce-
ras i Europa. De länder som producerar mest är 
Holland, Belgien, Tyskland, Polen, de baltiska sta-
terna och Kanada (UNODC, 2007).
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CAN:s undersökningar under 2000-talet, färre 
elever i årskurs nio uppgett att de vet var de ska 
vända sig för att få eller köpa narkotika av någon 
person i omgivningen. Andra indikatorer som 
kan illustrera tillgänglighetsutvecklingen är pro-
duktion, smuggling, internethandeln och handeln 
på brukarnivå. Här diskuterar vi utvecklingen för 
dessa indikatorer och hur vi i Sverige arbetar för 
att minska tillgängligheten.

Enligt uppgifter från Rikskriminalpolisen är 
de vanligaste narkotiska preparaten i Sverige 
cannabis och amfetamin, men de senaste åren 
har även kokain blivit alltmer vanligt (CAN, 
2008b; Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2007). 
Ökningen av kokainmissbruket är särskilt kon-
centrerat till ungdomar i storstäderna. Rökning 
av cannabis är det mest spridda narkotikabruket 
i Sverige. Enligt Rikskriminalpolisen har använ-
dandet av ecstasy avtagit något under senare år 
från att ha varit relativt omfattande, särskilt bland 
ungdomar (Rikskriminalpolisen & Tullverket, 
2007).

Åtgärder för att minska produktionen
Narkotikan i Sverige är i huvudsak insmugglad. 
Den inhemska produktionen av narkotika är 
begränsad och innefattar egentligen bara mari-
juana. Enligt Rikskriminalpolisen tyder uppgif-
ter från missbruksmarknaden på en ökande till-
gång på marijuana som odlats i Sverige. Däremot 
har inga illegala laboratorier för tillverkning av 
syntetisk narkotika upptäckts mellan 2005 och 
2007 i Sverige. Två förebyggande åtgärder har 
bidragit till detta: ett väl uppbyggt kontroll-
system för kemikaliehandeln och arbetet i den 
nationella samrådsgruppen mot illegal använd-
ning av kemikalier för tillverkning av narkotika 
(Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2007). 

Det opium och heroin som finns i Sverige pro-
duceras huvudsakligen i Afghanistan och can-
nabis kommer mest från Marocko. Den illegala 
produktionen av ecstasy som påverkar Europa 
sker nästan uteslutande i Nederländerna och 
Belgien. Kokainet kommer till Sverige från 
Sydamerika och det svenska amfetaminet har 

ofta sitt ursprung i Polen eller Nederländerna och 
Belgien. Drogen kat kommer hit från länderna på 
Afrikas horn och de södra delarna av Arabiska 
halvön (Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2007). 
Eftersom det knappast förekommer någon illegal 
produktion av droger i Sverige, med undantag 
för cannabis, så är heller inte åtgärderna mot den 
typen av problem omfattande, däremot arbetar 
flera internationella organisationer med frågan. 

Under 1998 hade FN ett möte5 om illegala 
droger. Där lade man fram en aktionsplan för 
internationellt samarbete för att utplåna odlingen 
av olagliga drogrelaterade grödor. Under 2008 
utvärderades effekterna av dessa åtgärder och 
det visade sig att det globala drogproblemet inte 
minskat 1998–2007. För vissa länder – företrä-
desvis rika industriländer – har problemen möj-
ligen minskat men framför allt i fattigare länder 
tycks de tvärtom ha ökat. Skillnaderna mellan 
länderna är också stora när det gäller vilken typ 
av drogproblem de har att hantera. En del län-
ders problem hänger samman med narkotikapro-
duktion och handel medan andra framför allt har 
problem med ökande konsumtion. 

Utvärderingen visar också att narkotikapoliti-
ken har förändrats på många sätt under perio-
den. Till exempel har ansträngningarna ökat för 
att hjälpa missbrukare med behandling och ska-
deminimering (harm reduction) samtidigt som en 
hårdare policy i ökande grad förs mot försäljarna. 
Men en slutsats i utvärderingen är att aktions-
planen endast haft marginell positiv påverkan 
(Reuter & Trautmann, 2009). 

Skälen för dem som odlar drogråvaror är fat-
tigdom, geografisk och annan isolering, stridighe-
ter och underutveckling av regionen, vilket också 
innebär en brist på både kunder och marknader 
för andra varor. 

Åtgärder för att minska smugglingen
Den danska regeringen stängde för några år 
sedan Köpenhamns öppna drogscen i Christiania. 
Denna åtgärd fick till följd att narkotikaturismen 
från Sverige, som mest utgjordes av ungdomar 

5 General Assembly Special Session, UNGASS.
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på uppdrag av vänner och bekanta, minskade 
mycket kraftigt.

Polisen, Tullverket och i viss mån 
Kustbevakningen arbetar kontinuerligt för att 
hindra narkotikasmuggling till Sverige och deras 
statistik över antalet beslag och mängden narko-
tika som påträffas kan vara en indikator på för-
ändringar i tillgänglighet. Men viss försiktighet 
krävs i tolkningen eftersom antalet beslag och 
den beslagtagna mängden ofta varierar kraftigt 
från ett år till ett annat. Det kan ofta vara rimli-
gare att tolka sådana tillfälliga variationer som 
avspeglingar av förändrade resurser hos tull och 
polis än som förändringar av den faktiska till-
gången på narkotika på marknaden.

Tullverket rapporterar en markant ökning av 
antalet narkotikabeslag. Mellan 2007 och 2008 
ökade antalet med knappt 20 procent. Ökningen 
beror bland annat på fler beslag av kat. Antalet 
beslag av cannabis minskade däremot mellan 
2007 och 2008 med 16 procent. Också mängden 
beslagtagen amfetamin, heroin, kokain, opium, 

ecstasy och flunitrazepam har minskat (Tullverket, 
2009). De fallande priserna och de ökade besla-
gen under de senaste 15 åren beror troligen på ett 
ökat inflöde av narkotika. All narkotika som tas i 
beslag är inte avsedd för den svenska marknaden, 
eftersom Sverige också fungerar som transitland 
för narkotikasmuggling till Norge och kringlig-
gande EU-länder. Den mängd narkotika som inte 
är avsedd för Sverige men som ändå beslagtas 
försvårar därför uppskattningen av mängden 
narkotika på just den svenska marknaden.

Tullverkets arbete mot narkotika går i första 
hand ut på att hindra narkotikan från att komma 
in i landet, och detta är en högt prioriterad fråga, 
men verket har också uppdraget att arbeta före-
byggande. Förutom att tillhandahålla informa-
tion om olika droger och om beslag av narkotika 
på sin webbplats medverkar tullen med föreläs-
ningar, diskussioner eller på annat sätt i skolor 
och i andra sammanhang. Ett exempel på pro-
jekt är Samverkan mot tullbrottslighet (SMT). 
Inom ramen för det projektet kommer tullen och 
näringslivet överens om gemensamma åtgärder 
mot narkotikasmuggling och andra brott mot 
tullagstiftningen. Mer om Tullverkets narkotika-
förebyggande insatser återfinns i bilagan.

Under 2008 fortsatte polisen sin satsning mot 
narkotikabrottslighet, man lägger stor vikt vid att 
verka för ökad synlighet, närvaro och kontakt-
skapande bland ungdomar. Polisens arbete mot 
narkotikasmuggling har i huvudsak varit under-
rättelsebaserat och de flesta polismyndigheter 
styrs i det arbetet av en operativ ledningsgrupp. 
Under året har Rikskriminalpolisen arbetat mot 
olika drogers spridning till Sverige genom huvud-
sakligen internationella samarbeten men också i 
nationella projekt. Mobilisering mot narkotika 
(MOB, sedan år 2008 nedlagt) har finansierat 
samarbetsprojektet Baltic Operational Project on 
Drugs mellan Sverige och tre producentländer av 
amfetamin – Estland, Litauen och Polen. Arbetet 
har bedrivits i nära samverkan med svensk tull 
och har fokuserat på att bekämpa kriminella 
organisationer i Sverige och de övriga länderna. 
Verksamheten har enligt Rikspolisstyrelsen resul-
terat i att flera brottssyndikat slagits ut samt 
flera större beslag (Rikspolisstyrelsen). Under 
2007 rapporterade MOB om Nationella can-
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nabisprojektet som pågått mellan 2004 och 
2006. Polisen och tullen har samarbetat för att 
kartlägga nätverk som smugglar och säljer can-
nabis i Sverige. Samarbetet har resulterat i 140 
kartlagda nätverk, en femdubblad andel mari-
juanabeslag samt tio utslagna nätverk som hade 
kapacitet att hantera minst ett ton cannabis per 
år (Mobilisering mot narkotikas webbplats, 
2008). Projektet är nu avslutat men resultaten 
har enligt Rikspolisstyrelsen visat på behovet av 
en nationell koordination av underrättelsearbetet 
och kontakten med det internationella arbetet. 

Ansvaret och medlen för insatser mot cannabis 
har därför samlats till polismyndigheten i Skåne 
(Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2007). Läs 
mer om polisens satsningar mot narkotikabrotts-
ligheten i bilagan.

Internethandeln
I tider av ökad globalisering och informations-
spridning har handeln med olika illegala droger 
på internet ökat kraftigt, vilket ytterligare ökat 
betydelsen av ett effektivt tullarbete. I tullens 
beslag på Arlanda (primärt flygfrakt) är minst 70 

år  kat ghB cannabis heroin amfetamin ecstasy kokain lSD totalt antal 
beslag

2002
Antal 
beslag 241 123 8 184 1 052 6 660 631 440 31 17 362

 
Total 
mängd 4 234 11 / – 817 59 327 92 905 41 305  

2003
Antal 
beslag 292 68 8 243 1 057 6 657 489 545 18 17 369

 
Total 
mängd 6 955 10 / – 930 13 312 69 563 42 251  

2004
Antal 
beslag 314 159 8 102 900 6 773 411 524 17 17 200

 
Total 
mängd 9 301 – 876 34 438 151 594 29 258  

2005
Antal 
beslag 310 60 8 345 804 6 499 381 546 32 16 977

 
Total 
mängd 6 451 355 / 5 632 1 452 19 417 124 551 34 4 179  

2006
Antal 
beslag 333 152 9 365 800 6 842 309 772 50 18 623

 
Total 
mängd 6 452 265 / 27 362 1 014 103 422 291 385 1 358 909  

2007
Antal 
beslag 438 190 10 052 871 6 477 268 725 65 19 086

 
Total 
mängd 8 138 62,5/20 158 1 485 29,8 292,5 103 130 38,9 970  

2008
Antal 
beslag 380 210 10 996 688 5 304 231 813 52 18 674

Total 
mängd 10 998 30 977 1 468 54,2 361,7 37 078 48,6 1 327

tabell 1. Antalet beslag av tull och polis samt mängden av de beslagtagna narkotikasorterna 2002–2008 (Polisens hemsida, 

2008; Rikspolisstyrelsen, 2007, 2009a). Mängden kat, cannabis, heroin, amfetamin och kokain anges i kilo, ecstasy i antal 

tabletter, LSD i antal doser och GHB i gram och milliliter.
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procent av varorna beställda via internet. Även 
Rikskriminalpolisen har noterat en dramatisk 
ökning av droghandeln via internet. Många unga 
– som generellt har stor erfarenhet av internetan-
vändning – kan förledas att tro att kontrollen av 
vem som beställer droger helt saknas och att det 
därmed är riskfritt att beställa hem droger via 
nätet. Enligt Rikskriminalpolisen har en stor del 
av den ecstasy som förekommer i landet beställts 
av ungdomar via internet (Rikskriminalpolisen 
& Tullverket, 2007).

Tullverket har under 2008 prioriterat att störa 
flödet av narkotika som skickas per post efter-
som den till stor del beställs av ungdomar. Både 
Tullverket och Polisen förordar att man satsar 
mer resurser på spanings- och underrättelseverk-
samhet på internet och på samordning av dessa 
insatser. Man arbetar i huvudsak med att iden-
tifiera kriminella nätverk som använder internet 
för att kommunicera, planera och genomföra 
illegala transaktioner av narkotika samt att följa 
utvecklingen om droger som publiceras på inter-
net framför allt på webbplatser som marknads-
för olika droger samt ger information om droger 
och droganvändning (Rikskriminalpolisen & 
Tullverket, 2007). Polisen har med hjälp av finan-
siering från MOB startat projektet Narkotika 
på internet (NICKS), som sprider kunskap till 
svenska myndigheter och initierar operativa pro-
jekt och utredningar. Interpol har tagit upp det 
arbetssätt som utvecklats inom projektet och 
samverkan sker med Interpols Drug net.

Den olagliga försäljningen av läkemedel har 
ökat i Sverige och resten av världen. Utvecklingen 
är oroande med tanke på de allvarliga hälso-
risker som användning av preparaten medför. 
Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att 
50 procent av de läkemedel som köps över internet 
från oseriösa webbplatser är förfalskade. I Sverige 
arbetar Läkemedelsverket med att kartlägga före-
komsten av olaglig handel med läkemedel och 
läkemedelsnära produkter. Bland dessa läkemedel 
återfinns ett antal narkotiska preparat.

Handel på brukarnivå
Tillgången på droger ökar missbrukets utbredning 
så det är viktigt att det inte etableras platser där 
det är allmänt bekant att droghandel förekom-

mer. Medan tullen i huvudsak agerar utmed lan-
dets gränser finns polisen i landets alla kommuner. 
Beslagsstatistiken brukar visa att tullen står för få 
men stora beslag av narkotika medan polisen gör 
många men små beslag. Ofta är det polisen som 
fångar upp de första signalerna på att en individ 
eller grupp har börjat använda droger och polisens 
arbete har nära koppling till det lokala drogföre-
byggande arbetet i kommunerna. Polisens långa 
och ingående erfarenheter av missbrukarnas till-
varo gör att den har en central roll i kommunernas 
samrådsgrupper. Enligt uppgifter i 2008 års läns-
rapport är polisen den myndighet som kommu-
nerna oftast samarbetar med i det förebyggande 
arbetet (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Med utgångspunkt i Stad-projektet i Stockholm 
(www.stad.org) har de tre storstäderna sedan 
2003 bedrivit ett utvecklingsarbete, Trestad, där 
skolan och riskmiljöer som krogen varit ett av flera 
prioriterade områden. Man har drivit ett projekt 
med namnet 12 pilotskolor, där syftet varit att 
öka antalet elever som har en negativ inställning 
till narkotika. Man hoppas på det sättet kunna 
ändra uppfattningen att alla andra använder dro-
ger (majoritetsmissförståndet) och minska nyrek-
ryteringen via kamrater. MOB gav ut en skrift som 
hjälper kommunerna att arbeta mot narkotika på 
krogar, och polisens medverkan i detta arbete är 
enligt MOB-skriften nödvändigt. Det är viktigt 
att polisen bland annat medverkar i utbildning av 
krogpersonal och skapar relationer med dem som 
arbetar i krogvärlden (Mobilisering mot narko-
tika [MOB], 2006a). Läs mer om detta i avsnittet 
Krogar mot knark i bilagan.

Social tillgänglighet för ungdomar
Att börja experimentera med narkotika och 
andra droger före 15 års ålder leder ofta till fram-
tida skadligt bruk. Det är också i tonåren som 
många barn för första gången exponeras för 
narkotika och därmed hamnar i situationer där 
de själva måste ta ställning. I tonårsperioden är 
alltså förebyggande insatser särskilt angelägna, 
kanske framför allt insatser för att begränsa till-
gängligheten.

I de årligen återkommande undersökningarna 
av skolelever i årskurs nio och andra året på 
gymnasiet har eleverna tillfrågats om de känner 
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någon som kan skaffa dem narkotika (Fender & 
Hvitfeldt, 2008). Under 1990-talet ökade andelen 
elever i årskurs nio som ansåg att de skulle kunna 
få eller köpa narkotika av någon person i omgiv-
ningen men under 2000-talet har den minskat och 
frågan utgick i 2007 års undersökning. Alltsedan 
undersökningen påbörjades 1971 har flickorna i 
årskurs nio haft bättre kunskap om från vem de 
kan få tag i narkotika av än pojkarna. Samma 
fråga har ställts till elever i gymnasiets årskurs två 
sedan 2004 och andelen som ansåg att de skulle 
kunna få eller köpa narkotika av någon person 
i omgivningen har varit tämligen konstant runt 
30 procent sedan 2004. Könsskillnaderna tycks 
något mindre på gymnasiet.

De flesta kommuner arbetar för att skapa en 
god och drogfri uppväxt för barn och ungdomar. 
Polisen är i det arbetet en viktig samverkanspart-
ner tillsammans med skolan och socialtjänsten. 
Inom polisen arbetar man bland annat med en 
metod kallad Linköpingsmodellen som innebär 
att polisen kontaktar föräldrarna så snart en ung-
dom påträffas med narkotika. Modellen förordas 
av Rikspolisstyrelsen och sprids nu i hela landet. 
Andra sätt att begränsa ungdomars efterfrågan 
på droger är att vända sig till vuxna i ungdomar-
nas närhet. Detta sker i ökande grad i takt med 
att nya metoder och program riktade till föräld-
rar, lärare, elevvårdspersonal och andra vuxna 
sprids.

Ungdomar som för första gången grips av polis 
för ringa narkotikabrott överförs i regel till social-
tjänsten, där de i allmänhet får olika stödinsatser. 
I några större kommuner finns dessutom särskilda 
mottagningar med sjukvårdsinslag som tar emot 
ungdomar som polisen omhändertar. Maria ung-
dom i Stockholm har i fler fall fått bilda modell 
för dessa och här drivs ett särskilt projekt kal-
lat MUMIN, där verksamheter av olika slag kan 
samarbeta för att snabbt erbjuda hjälp. MUMIN 
vänder sig till personer mellan 15 och 25 år som 
gripits för ringa narkotikabrott. Samarbetet inne-
bär bland annat att mottagningen tar emot akut 
när polisen har gjort ett omhändertagande. Den 
unga motiveras att ta emot en uppföljande kon-
takt tillsammans med föräldrarna på ungdoms-
mottagningen Maria ungdom. Under hösten 
2007 utvärderades metoden och numera ingår 

den i ordinarie verksamhet. Projektet har väckt 
intresse i andra städer och inspirerat till andra 
samverkansprojekt som exempelvis SMADIT-
UNG, ett samarbete mellan Vägverket, polisen, 
Åklagarmyndigheten, socialtjänsten, landstinget 
och frivården. Polisen erbjuder vård i samarbete 
med Maria ungdom till narkotikapåverkade 
ungdomar under 20 år som stoppas i trafiken 
(Sinadinovic & Wahlgren, 2007).

tobak
Tillgängligheten påverkar konsumtionen av 
tobak. Ju svårare det är att få tag på och att 
använda tobak desto mindre blir tobaksbruket. 
Om detta finns en stor enighet bland forskare och 
andra experter (Prabhat J. Chaloupka FJ, 1999; 
Statens folkhälsoinstitut, 2005b).

I Sverige begränsas tillgängligheten till tobak 
framför allt genom 18-årsgränsen för inköp. 
Dessutom är det förbjudet att sälja lösa cigaretter 

och små förpackningar, och att ha självbetjäning. 
De senare är insatser som försvårar för personer 
med låg köpkraft att köpa tobak. Tyvärr respek-
teras 18-årsgränsen för inköp dåligt av många 
handlare och nästan hälften av ungdomarna 
i årskurs nio uppger att de kan köpa sin tobak 
själva. Kiosker är det absolut vanligaste inköps-
stället och den plats där efterlevnaden av ålders-
gränsen fungerar allra sämst (CAN, 2008a). 
Kommunerna, som är ålagda att utöva tillsyn 
över tobaksförsäljningen, arbetar på olika sätt 
för att åldersgränser ska efterlevas. Inför Statens 
folkhälsoinstituts årliga länsrapport uppmanas 
kommunerna att beskriva hur man utövar till-
syn enligt tobakslagen. Cirka hälften av kommu-
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nerna arbetade 2008 enligt en årlig tillsynsplan 
och ungefär 70 procent hade besökt försäljnings-
ställen för tobak för att informera eller kontrol-
lera. Endast 75 procent av de kommuner som 
angett att man besökt tobakshandlare har lämnat 
uppgifter om hur många försäljningsställen som 
besökts. De kommuner som lämnat uppgifter har 
sammanlagt besökt 6 100 försäljningsställen vil-
ket är ungefär hälften av antalet försäljningsstäl-
len som hittills anmälts till Statens folkhälsoinsti-
tut (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Provköp är en metod som innebär att ungdo-
mar över 18 år besöker försäljningsställen på 
kommunens uppdrag och försöker köpa tobak 
för att se vilka handlare som begär att få se legi-
timation. Utifrån resultatet får sedan handlaren 
positiv eller negativ feedback. Provköp används 
olika frekvent i olika kommuner, och 2008 upp-
gav 65 kommuner att man genomfört provköp av 
tobak (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Alltsedan det tobakspreventiva arbetet i Sverige 
startade på 1960-talet har en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna sannolikt varit det grad-
visa införandet av olika former av begränsande 
lagstiftning, där varje ny skärpning har föregåtts 
av en intensiv samhällsdebatt (Statens folkhälso-
institut, 2005a). Begränsningar i möjligheterna 
att köpa tobaksvaror och utvecklandet av rök-
fria miljöer begränsar möjligheten till rökning. 
En av hörnstenarna i den svenska tobakslagen 
är att ingen mot sin vilja ska behöva utsättas för 
tobaksrök. Följaktligen är alla offentliga platser, 
skolor och utbildningslokaler, hälso- och sjukvår-
den samt alla arbetsplatser inklusive serverings-
miljöer rökfria. År 2008 hade cirka 40 procent 
av kommunerna (av 218 svarande) besökt ser-
veringslokaler för att informera eller kontrollera 
rökfria serveringsmiljöer, vilket är samma andel 
som 2007. Betydligt färre – bara 14 procent – av 
kommunerna har besökt skolor för att informera 
eller kontrollera rökfria skolgårdar. Trots rät-
ten till en rökfri arbetsmiljö utsätts fortfarande 
vissa yrkesgrupper i Sverige för passiv rökning, 
exempelvis lokalvårdare och personal inom hem-
tjänst och psykiatri. WHO:s ramkonvention 
rekommenderar de anslutna länderna att införa 
100 procent rökfritt för alla i alla miljöer. Men 
Sverige har långt kvar innan det målet är uppnått, 

till exempel är barn särskilt utsatta i hemmet och 
i bilen. Kriminalvården har infört en policy om 
helt rökfria inomhuslokaler och har på så sätt löst 
detta arbetsmiljöproblem. Sedan 1 januari 2008 
är de intagna rökfria och för de anställda infördes 
rökfri arbetstid 1 september samma år. 

19 av 21 landsting har politiskt beslutade poli-
cyer om rökning som gäller både för personal, 
patienter och besökare. Dessa innehåller bland 
annat regler om rökfri arbetstid, försäljning av 
tobaksvaror i landstingets lokaler, tillgång till 
tobaksavvänjning och rökfria miljöer inomhus 
och utomhus (Statens folkhälsoinstitut, 2007). 
De senaste åren har flera landsting reviderat sina 
policyer och dessa innefattar nu i större utsträck-
ning även snus och så kallad tobaksfri arbets-
tid. Motsvarande andel kommuner som har en 
tobakspolicy är betydligt mindre, knappt en tred-
jedel. Flera av dessa kommuner har följt lands-
tingets exempel och inför tobaksfri arbetstid 
(Sveriges kommuner och landsting, 2009).

För skolor och utbildningslokaler innefattas 
även skolgården i tobakslagen. I en undersökning 
som presenterades 2005 där ungdomar tillfråga-
des svarade 83 procent att elever rökte på deras 
skolgård och 53 procent att vuxna gjorde det 
(Statens folkhälsoinstitut, 2005c). 

Dopning
Tillgängligheten på dopningsmedel kan relate-
ras till och begränsas i olika delar av kedjan från 
produktion till bruk. Fysisk tillgänglighet är ett 
komplext begrepp och innefattar flera faktorer 
som påverkar varandra, lagstiftning är ett viktigt 
verktyg för att påverka den fysiska tillgänglig-
heten. En restriktiv lagstiftning som följs upp av 
effektiva kontrollåtgärder torde minska antalet 
personer som använder dopningspreparat.

Åtgärder för att minska produktionen
Tillverkningen av råsubstans för dopningsmedel 
är komplicerad och sker i fabriker utanför Sveriges 
gränser, i till exempel Kina och Indien (Hansson, 
Granström och Johfur, Tullverket, personlig kom-
munikation 4 april 2009). Preparaten smugglas 
i form av färdiga tabletter, injektionsvätska eller 
rent pulver till Sverige för vidaredistribution till 
användarna. I Sverige omvandlas ofta råsubstan-
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sen i illegala så kallade hemlaboratorier till bruk-
bara preparat, paketeras och märks med etiketter.

Polisen och Tullverket har gjort tillslag mot 
ett antal hemlaboratorier i Sverige (C. Fant, 
Rikskriminalpolisen, personlig kommunikation 
15 april 2009). För att bekämpa produktionen 
av råsubstans har internationella insatser genom-
förts, bland annat på initiativ av USA, i vilka 
Sverige har ingått. Hur stort det totala arbe-
tet mot dopningsproduktionen är saknas säker 
uppfattning om. Interpol har nyligen uppmärk-
sammat problemet och bildat nätverk som ska 
samlas för att bekämpa tillgängligheten. Enligt 
Rikskriminalpolisen ser många länder fortfa-
rande dopning som ett idrottsproblem. Ett fåtal 
nationer har nyss uppmärksammat samhällsdi-
mensionen utanför idrotten. I detta har Sverige 
kommit längre än de flesta andra europeiska 
länder; men ett enskilt land har små möjligheter 
att hindra produktionen. I samarbete med andra 
länder eller internationella aktörer ökar möjlig-
heten. För detta är det viktigt att fler länder upp-
märksammar problemet.

Åtgärder för att minska förekomsten 
av dopningsmedel i Sverige
Den fysiska förekomsten av dopningsmedel  i 
Sverige bekämpas framför allt av Tullverket men 
även av Polisen och till viss mån Kust bevak ningen. 

Tullverkets arbete fokuserar på att stoppa 
eller allvarligt störa den grova organiserade 
brottsligheten och den smuggling som föl-
jer ur denna (Finansdepartementet, 2009). 
Dopningspreparaten nämns inte i Tullverkets 
regleringsbrev eller handlingsplan, men om den 
organiserade brottsligheten ägnar sig åt smugg-
ling av dopningspreparat ser man det som ett 
prioriterat område.

Utöver det löpande arbetet vid landets grän-
ser arbetar Tullverket med olika projekt. Ett av 
dessa är Samverkan mot tullbrottslighet (SMT) 
där Tullverket genom ett nära samarbete med 
näringslivet får hjälp i kampen mot den orga-
niserade gränsöverskridande tullbrottsligheten. 
Insatserna har på detta sätt kunnat riktas och 

effektiviteten har ökat inom flera områden, däri-
bland dopningsmedel. 

Polisens arbete mot dopningsmedel sker dels ute 
hos de 21 länskriminalpolismyndigheterna dels 
hos Rikskriminalpolisen (Justitiedepartementet, 
2008). De riktade insatserna sker ifrån länskri-
minalpolisen och frågorna hamnar under narko-
tikarotlarna eller specialrotlar, beroende hur frå-
gan prioriteras hos de enskilda myndigheterna. 
Särskilda insatser har nyligen förekommit på 
gym i Göteborg, i samband med narkotikabrott i 
Stockholm och i Gävle i samband med ett större 
ärende. Enligt Dopningjouren (Dopingjouren, 
2008) är Polisen den myndighet som kommunerna 
oftast samarbetar med i det förebyggande arbetet. 

Förändringen av antalet beslag och mängden 
dopningsmedel som påträffas kan användas som 
en indikation till förändringar i tillgänglighet. 
Beslagsstatistiken bör tolkas försiktigt eftersom 
den även speglar de prioriteringar och insatser 
som har gjorts av myndigheterna. Antalet beslag 
är en bättre markör än mängden beslagtaget dop-
ningsmedel. 

De senaste 15 åren har en fyrdubbling skett av 
det sammanräknade antalet beslag av dopnings-
medel. År 1993 gjorde Polisen och Tullverket 370 
beslag och 2008 var antalet uppe i 1 606 stycken, 
vilken är den högsta siffran hitintills. Polisen 
står för de flesta (55–85 procent) av beslagen. 
Tullbeslagen är färre men generellt större och 
ökade från 75 beslag 1993 till 222 stycken 2007. 
År 2008 skedde en drastisk ökning av Tullverkets 
beslag med 74 procent till 386 stycket jämfört 
med föregående år. Tullverket tillskriver ökningen 
de ökade satsningarna vid postterminalerna.6 

Även de beslagtagna mängderna har, trots stora 
svängningar, ökat sedan mitten/början av 1990-
talet. Sedan 1993 har det totala antalet tabletter 
som årligen tagits i beslag pendlat mellan färre 
än 100 000 år 1998 och över en miljon år 2008. 
Omfattningen av påträffad flytande substans har 
ökat från en liter 1993 till 43 liter 2008. Pulvret 
som tillkommit i beslagsstatistiken sedan 2006 har 
varierat mellan sex och åtta kilo och räcker till en 
ansenlig mängd tabletter eller injektionsvätska.

6 Dagligen inkommer omkring 250 000 postförsändelser till Arlanda, varav Tullverket uppskattningsvis kontrollerar 0,1 pro-
cent (L. Hansson, Tullverket, personlig kommunikation, 4 april 2009).

åtg
ä

r
D

er



108  DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008

En stor del av polisens arbete mot dopning är 
styrt av underrättelseverksamhet i hela landet 
mot kriminella individer och organisationer, och 
sker i samarbete mellan Rikskriminalpolisen och 
de operativa länspolismyndigheterna. Under de 
senaste två åren har svensk polis varit inblandad 
i två större dopningsärenden. Det ena initierades 
från USA och det andra var av nationell karaktär.

Internethandeln
Internetutvecklingen har krävt ändrade arbets-
sätt för Tullverket och Polisen. Den ökande han-
deln över internet har inneburit att fler preparat 
smugglas in i relativt små kvantiteter i brev och 
paket. Varor säljs öppet och skickas från leve-
rantörer utomlands till Sverige. 70 procent av 
de droger som hittas är beställda via internet. 
Rikskriminalpolisen och Tullverket har båda upp-
märksammat problemet och bedrivit riktade pro-
jekt. Rikskriminalpolisen startade 2004 projektet 
Narkotikaspaning på internet (NICKS) med det 
huvudsakliga syftet att identifiera gärningsmän 
som använt internet för att sälja droger. När ett 
senare uppföljningsprojekt, Narkotika, hormon-
preparat, spaning på internet (NHSPI), påbörjades 
2005 inkluderades även dopningsmedel. NHSPI 
pågick till och med 2008 och resulterade i flera 
gripanden och lagföranden samt en ökad kun-
skap om trender och drogers förekomst på nätet 
(Fant, 2009). När projektet var avslutat skapades 
en tjänst vid Rikskriminalpolisens kriminalun-
derrättelserotel med inriktning mot detta område. 
Omorganisationen hos Rikskriminalpolisen 
2009 har lett till att spaningen mot droger på 
internet lyfts över till IT-brottsektionen (C. Fant, 
Rikskriminalpolisen, personlig kommunikation 
15 april 2009).

Sammanfattning – Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsbegränsande metoder på olika 
nivåer är centrala för att minska skadligt bruk 
av droger och den viktigaste insatsen är lagstift-
ning. Faktorer som påverkar alkoholens tillgäng-
lighet är framför allt detaljhandelsmonopolet, 
införselkvoter, tullbeslag, serveringstillstånd, 
tillsynsarbete och rådgivning. Dessutom finns 
metoder som informationsutskick till föräldrar 
(Tonårsparlören), åtgärder mot langning till ung-

domar – Kronobergsmodellen, föräldraprogram 
om alkohol och droger – Örebro preventionspro-
gram, åtgärder för att upprätthålla åldersgrän-
ser vid försäljning av alkohol – Stad-metoden, 
Ansvarsfull alkoholservering. 

Samarbete är nyckelordet för att göra narko-
tika mindre tillgängligt. Sverige är engagerat i 
narkotikafrågan genom multinationella orga-
nisationer som FN:s United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) och Europarådet. 
De skandinaviska länderna samarbetar bland 
annat genom Nätverket för den aktuella drogsi-
tuationen i Skandinavien (NADiS). Inom landet 
samverkar tullen, polisen och kustbevakningen, 
bland annat med ett samarbetsprojekt för att 
minimera näthandeln. 

Även inom tobaksprevention är lagstiftningen 
det viktigaste instrumentet, till exempel genom att 
skapa fler rökfria miljöer och införa åldersgräns 
för köp av tobak. Provköp är ett sätt för kommu-
nerna att kontrollera att åldersgränsen efterlevs. 

Preventiva insatser mot dopning sker på snar-
lika sätt som för narkotika, lagstiftning och inter-
nationellt samarbete är centrala komponenter.

Attityder och normer
Informationsaktiviteter som till exempel häl-
sobudskap kan öka medvetenheten om ett visst 
problem men sällan åstadkomma långsiktiga 
förändringar i människors attityder och beteen-
den. Resultatet av kampanjer av typen ”låt bli 
droger” blir dessutom ofta inte synligt förrän 
långt in i framtiden. Detta är en av flera svårig-
heter med att studera de långsiktiga effekterna 
av hälsobudskap om alkohol, narkotika, tobak 
och dopningsmedel. En tänkbar effekt av infor-
mationskampanjerna är möjligheten att ändra 
uppfattningen att alla andra röker, dricker eller 
använder droger, särskilt bland unga. Dessutom 
kan informationssatsningar leda till förståelse för 
behovet av restriktioner mot alkohol.

alkohol
Vår inställning till alkohol förändras och påver-
kas bland annat av hur mycket och vad vi dricker, 
men också av samhällsdebatten.
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Svenskarnas inställning till alkoholpolitiken
Myndigheter och organisationer undersöker årli-
gen svenskarnas inställning till alkoholpolitiken. 
Stödet för det svenska detaljhandelsmonopolet 
på alkohol (Systembolaget) har blivit allt star-
kare bland befolkningen, nästan två tredjedelar 
(63 procent) vill behålla monopolet. Skälen som 
angavs var att man ville värna om folkhälsan och 
skydda ungdomarna (Systembolaget, 2008).

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet 
(en forsknings och utbildningsorganisation vid 
Göteborgs universitet) en riksrepresentativ frå-
geundersökning på temat samhälle, opinion och 
massmedier. Resultat från 2007 års undersökning 
visade att svenskarna är mindre positiva till sänkt 
alkoholskatt och att stödet för att sälja alkohol 
i butiker minskat. Samma resultat påträffades 
också i utvärderingen av det förebyggande arbete 
i sex försökskommuner (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2008a).

Vägverket har under 2008 fortsatt att arbeta 
för att företag, kommuner, landsting och övriga 
statliga myndigheter ska införa alkolås eller mot-
svarande teknik i sina fordon. En uppföljning 
våren 2008 visar att fler och fler transportupp-
handlare ställer krav på alkolås. Cirka 45 pro-
cent av landets kommuner uppger att de kräver 
alkolås vid skolskjuts. Vägverket arbetar också 
med att stödja utvecklingen av användarvänliga 
och fordonsintegrerade lösningar av alkolås-
system, bland annat genom Skyltfonden och 
Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS).

Marknadsföring och reklam
Att marknadsföring påverkar attityden till och 
konsumtionen av alkohol har visats bland annat 
genom studier av totala reklamförbud. Där fram-
går att länder med reklamförbud för alkohol har 
mellan 10 och 20 procent lägre totalkonsumtion 
och att olika typer av inskränkningar av marknads-
föringen kan minska alkoholkonsumtionen med 
5–8 procent i en befolkning (Saffer, 1991; Saffer 
& Dhaval, 2002). En senare studie pekar på att 
reklamförbud inte sänker alkoholkonsumtionen 
om en reglering bara slår mot en dryckessort och 
inte mot andra (Nelson, 2003). Konsumtionsstudier 
som undersöker effekten av reklam på undergrup-
per inom en befolkning ger ofta tydligare resultat. 
En sådan studie på unga undersökte graden av 
exponering för alkoholreklam och dess effekter på 
konsumtionen. Det visade sig att ju mer de unga 
exponerades för alkoholreklam, desto mer drack 
de (Snyder, Milici, Slater, Sun, & Strizhakova, 
2006). Unga människor förefaller alltså vara sär-
skilt känsliga för marknadsföring och reklam för 
alkoholdrycker. Det har inte undgått alkoholindu-
strin som satsar mycket på marknadsföring på stäl-
len där det är mer sannolikt att nå unga. Hårdare 
marknadsföring av alkoholdrycker skulle sanno-
likt leda till ökad konsumtion bland unga (Saffer 
& Dhaval, 2006).

Konsumentverket rapporterar att utvecklingen 
i Sverige går mot en mer aggressiv marknadsfö-
ring av alkohol. Under 2007 satsade alkohol-
branschen cirka 285 miljoner kronor på reklam 
för vin, sprit och öl i svenska medier (internet ej 
inräknat) och att siffran ökat markant sedan mil-
lennieskiftet. En möjlig anledning till att alkoho-
lindustrin satsar mer på marknadsföring via tele-
vision som sänds från utlandet men når svenska 
tittare kan vara att detta medium inte är lika 
reglerat som tidningar och andra tryckta medier. 
Alkoholindustrin satsade under 2007 drygt 112 
miljoner kronor på reklam i teve (Sifo Research 
International, 2008).

Mediekampanjer och övriga informationsinsatser
För att tillgänglighetsbegränsande lagar kring 
alkohol, narkotika och tobak ska kunna stif-
tas och sedan få genomslag krävs att samhället 
och medborgarna stödjer en restriktiv politik. 
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Massmedierna är en viktig kanal för att påverka 
normer och attityder. Att medvetet arbeta med 
medier för att fästa uppmärksamhet på alkohol 
och droger är en strategi som används både lokalt 
och nationellt och brukar kallas media advocacy. 
Under 2008 har en rad olika mediekampanjer 
bedrivits både nationellt och lokalt. Ungefär 60 
procent av kommunerna arbetar på detta sätt 
enligt Statens folkhälsoinstituts länsrapport (se 
figur 4). 

Störa langningen är en kampanj som initiera-
des av Alkoholkommittén tillsammans med tio 
kommuner. Kampanjen startade som ett pilot-
projekt i Kalmar i slutet av 2006 och har sedan 
dess fortsatt i flera kommuner. Syftet är att få 
vuxna att tipsa polisen om langare, men också att 
påverka vuxnas attityder och få dem mer restrik-
tiva till ungdomsdrickande. Kampanjens genom-

slag var stort, då de flesta kommuninvånare upp-
märksammat den. Däremot har antalet tips till 

7 Andelsberäkningarna bygger på svar från 258 kommuner 2006, 238 kommuner 2007 och 239 kommuner 2008.

Figur 4. Andelen (%) kommuner som arbetat för att med 

hjälp av medier fästa uppmärksamhet på alkohol och  

droger 2006–20087 (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 
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tabell 2. Regler kring marknadsföring av alkoholdrycker i Sverige 2008 (Konsumentverket, 2008).

Öl vin Sprit kommentar

Nationell TV Förbud Förbud Förbud

Kabel-TV Förbud Förbud Förbud Som sänder från 
Sverige

Satellitsänd TV Förbud Förbud Förbud Som sänder från 
Sverige

Nationell radio Förbud Förbud Förbud

Internet Restriktioner Restriktioner Restriktioner

Tryckt media Restriktioner Restriktioner Förbud

Billboards Förbud Förbud Förbud

Marknadsföring i butik Restriktioner Restriktioner Restriktioner

Bio Förbud Förbud Förbud

Hyrda videofilmer Förbud Förbud Förbud

Produktplacering i 
filmer

Tillåten Tillåten Tillåten

Sponsrade events med 
synligt varumärke

Restriktioner Restriktioner Restriktioner Endast företagsnamn, 
ej varumärken

Alkoholfria drycker med 
synligt varumärke (alko-
holhaltiga lättdrycker)

Förbud Förbud Förbud

Brott mot marknadsföringsförbudet i radio eller Tv kan resultera i viten.
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polisen och tillslag på de olika orterna varierat 
(Alkoholkommittén, 2007).

Systembolaget lanserade 2005 IQ-initiativet, 
vars syfte var att visa upp goda exempel som syf-
tar till ett hälsosammare förhållningssätt till alko-
hol. Projekten lanserades bland annat med hjälp 
av annonser och tevereklam. I slutet av 2007 var 
728 olika IQ-projekt registrerade. Det var exem-
pelvis kampanjer för alkolås i taxibilar, bussar 
och lastbilar, och satsningar inom ungdomsfot-
bollen för att skapa överenskommelser om att 
hålla alkoholen borta från idrotten. Detta skulle 
gälla hela laget – spelare, tränare och ledare. I slu-
tet av året hade nästan 500 lag anmält sig som IQ 
united-lag (Systembolaget, 2009). 

Alkoholkommitténs skrift Tonårsparlören rik-
tar sig till tonårsföräldrar. Föräldrar med barn i 
årskurs sju har fått skriften med posten sedan 
2002. Parlören innehåller 
fakta om ungdomars alko-
holvanor och råd om hur 
man kan som förälder agera 
i olika situationer. En upp-
följning av 2009 års upp-
laga visar att bland 500 
slumpvis utvalda föräldrar 
hade 85 procent läst eller 
bläddrat i boken och 91 
procent hade sparat den för framtida behov.

Det finns flera organisationer och myndighe-
ter som driver drogförebyggande webbplatser. 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupp-
lysning (CAN) driver Drugsmart.com som riktar 
sig till ungdomar, lärare och andra vuxna som vill 
läsa och diskutera eller få råd och stöd om alkohol 
och andra droger. Det finns interaktiva övningar 
och verktyg, liksom debattforum och länkar till 
CAN:s bibliotek. Drogportalen är ytterligare en 
sida som CAN driver tillsammans med en rad olika 
myndigheter och frivilligorganisationer. Syftet 
med portalen är att ge information om alkohol, 
narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) och 
visa upp bredden av kunskap och praktiskt arbete. 
Ett ytterligare syfte med portalen är att minimera 
dubbelarbete genom att driva en gemensam webb-
plats. Det finns möjligheter för mindre organisa-
tioner och nätverk att få sin egen webbplats på 
portalen via så kallade partnersidor. 

Under 2007 utvecklade Alkoholkommittén 
en webbaserad självhjälp, alkoholhjälpen.se. 
Webbplatsen lanserades i slutet av 2008 och 
drivs av Statens folkhälsoinstitut. Målgruppen är 
personer som vill minska sin alkoholkonsumtion 
och anhöriga som tycker att någon närstående 
dricker för mycket. Läs mer om alkoholhjälpen 
i bilagan.

Alkohollinjen är ett annat alternativ för den 
som anonymt vill få hjälp med sina alkoholva-
nor. Rådgivningen sker per telefon och drivs av 
Stockholms läns landsting. 

Kampanjen Varannan vatten riktas mot berus-
ningsdrickande. Den togs fram och användes på 
Gotland första gången 2004 och varumärket är 
skyddat av Patent- och registreringsverket. Flera 
andra kommuner har på senare år skrivit avtal för 
att få använda konceptet. Materialet har använts 
på olika sätt efter lokala behov och förutsättningar 
och kompletterats med exempelvis mer radiore-
klam, tevereklam, internet, storbildsmedier och 
krogmaterial som kampanjkläder, serveringsglas 
och underlägg för ölglas. Ofta har fokus varit på 
stadsfester eller andra tidsbegränsade evenemang. 
På några ställen har kommunerna i samband med 
festligheter haft vattenutskänkning på gator och 
torg (www.gotland.se/imcms/41811).

Normer och attityder i trafiken
Det effektivaste sättet att uppnå trafiknykter-
het är slumpmässiga trafikkontroller. År 2008 
genomförde polisen i det närmaste 12 500 kon-
troller, en ökning med 22 procent sedan 2007 
(Rikspolisstyrelsen, 2009b). Men det finns också 
en rad andra insatser för att ändra människors 
attityder till droger och trafik. Åtgärderna kan 
vara ganska enkla informationsinsatser men 
också mer programliknande metoder. Under 
2008 arbetade cirka 40 procent av kommunerna 
med insatser kring trafiknykterhet, förutom kon-
troller i trafiken. Det är ungefär samma antal som 
de senaste fyra åren förutom 2006 (se figur 5). 
År 2006 angav ungefär hälften av kommunerna 
i Statens folkhälsoinstituts kartläggning att man 
arbetade på detta vis. Svarsfrekvensen var högre 
detta år jämfört med åren innan och efter, vilket 
möjligen kan ha en viss inverkan på resultatet.
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Åtgärderna i kommunernas rapportering kan 
också vara riktade insatser för personer som 
misstänks för eller har dömts för rattfylleri. Ett 
exempel är Skellefteåmodellen, liksom alkolås. 
Metoderna beskrivs närmare i avsnittet om indi-
vidfaktorer samt i bilagan.

Sedan 2002 har Motorförarnas helnykterhets-
förbund (MHF) bedrivit trafiknykterhetsprojek-
tet Death trip för att förändra skolelevers attity-
der till rattfylleri och att öka kunskapen om hur 
ungdomar ser på rattfylleri. De elever som deltar i 
projektet fördjupar sig i området alkohol och bil-
körning och ska föreslå åtgärder och aktiviteter 
för att påverka attityderna. Under 2008 deltog 
2 500 elever i Sverige och 1 500 elever i Norge i 
projektet (P. Monroe, projektchef, MFH, person-
lig kommunikation 21 augusti 2009). 

En verksamhet som riktar sig till gymnasieelever 
är Don’t drink and drive som drivs av Vägverket 
tillsammans med kommuner, polis, gymnasiesko-
lor och landsting. Runt om i landet ordnas tema-
dagar, filmvisningar, föreläsningar och mycket 
annat. Syftet är att diskutera frågor om unga 
förare, moral, respekt, alkohol och trafik.

narkotika 
För att effekten av en restriktiv narkotikalagstift-
ning ska kunna upprätthållas måste politiken ha 
stöd i befolkningen. Svensk narkotikapolitik har 
utvecklats med stort stöd av nykterhetsrörelsen 

som i sin tur har haft en bred förankring i opi-
nionen. I Sverige är också narkotikapolitiken väl 
förankrad i befolkningen, enligt opinionsunder-
sökningar som MOB låtit genomföra tycker 84 
procent av medborgarna att både mål och inrikt-
ning i politiken är i stort sett riktiga (Mobilisering 
mot narkotika [MOB], 2006b). Attityder och 
normer är givetvis inte statiska och även om 
svenska folket i dag i stor utsträckning är nega-
tivt till narkotika så krävs ett kontinuerligt arbete 
för att detta inte ska förändras. Arbetet med att 
stärka negativa attityder till narkotika är därför 
huvudsakligen inriktat på ungdomar.

Insatserna kan delas in i två huvudkategorier: 
information och opinionsbildning samt mark-
nadsföring och reklam. Eftersom all befattning 
med narkotika är olaglig i Sverige blir även all 
marknadsföring och reklam för narkotika det. 
Det här avsnittet fokuserar därför huvudsakligen 
på insatser inom området information och opini-
onsbildning.

Ungdomars inställning till narkotikapolitiken
Skolans undervisning om alkohol, narkotika och 
tobak (ANT) är en av de större källorna till infor-
mation om droger för ungdomar. Skolan är skyl-
dig att informera om olika beroendeframkallande 
medel och deras skadeverkningar. Även om effek-
terna av skolans traditionella ANT-undervisning 
är små på ungdomars beteende är kunskaper om 
olika drogers skadeverkningar på kort och lång 
sikt en viktiga för nolltolerans för narkotika. 
CAN gör årligen undersökningar bland skole-
lever och ställer då frågan om de har haft ANT-
undervisning i skolan. Under 2008 var det cirka 
50 procent av eleverna i årskurs nio och drygt 60 
procent av eleverna i gymnasiets årskurs två som 
inte fått någon drogundervisning vilket är ungefär 
samma som 2007 (Hvitfeldt & Nyström, 2009).

Mobilisering mot narkotika (MOB) sam-
manställde ett antal studier för att belysa attity-
der kring narkotika bland ungdomar och unga 
vuxna. En av dessa studier visar på en överlag 
starkt negativ attityd till narkotikaanvändning 
med ett brett stöd för att bruket av narkotika 

8 Andelsberäkningarna bygger på svar från 245 kommuner 2005, 258 kommuner 2006, 238 kommuner 2007 och 239 kom-
muner 2008.

Figur 5. Andelen (%) kommuner med åtgärder för tra-

fiknykterhet utöver polisens rutinmässiga kontroller 

2005–20088(Statens folkhälsoinstitut, 2009a).
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ska vara kriminaliserat. Men studien visar sam-
tidigt på en tendens till liberalisering i synen på 
narkotika, vilket förklaras med det ökade resan-
det bland unga, där möten med andra kulturer 
och andra perspektiv på narkotikaanvändning 
ställs mot den mer restriktiva hållningen i Sverige 
(Bergmark, et al., 2006). En annan förklaring till 
den ökade liberaliseringen är enligt Statens folk-
hälsoinstitut den förlängda ungdomsperioden. 
Med det menas bland annat att utbildningarna 
blir längre och familjebildningen planeras till 
senare, vilket skulle kunna skapa mer utrymme 
för alternativa ungdomliga livsstilar än tidigare 
(Statens folkhälsoinstitut, 2005a).

MOB konstaterar också att attityderna skil-
jer sig för olika preparat. Cannabis anses vara 
mindre farligt och mer accepterat att använda, 
men en majoritet av de tillfrågade avvisar samti-
digt tanken på en legalisering. På vilket sätt och 
i vilken utsträckning ungdomarna använder nar-
kotikan påverkar också hur de ser på riskerna. 
Gymnasieungdomar som aldrig har använt nar-
kotika ser fler negativa effekter av narkotika-
användning, såväl sociala som hälsorelaterade, 
än ungdomar som har använt narkotika. Flickor 
förväntar sig överlag fler negativa sociala, psyko-
logiska och hälsorelaterade effekter av narkotika-
användning än pojkar (Bergmark, et al., 2006).

18-åringars uppfattning av hälsoriskerna med 
narkotika har undersökts i en annan studie från 
MOB. 80 procent av dem hade överlag god kun-
skap om narkotikans negativa effekter. Hälften 
säger sig ändå vilja prova narkotika, av nyfiken-
het eller till följd av påverkan från kamrater. Av 
dem som testade narkotika upplevde hela 80 pro-
cent vissa positiva effekter, vilket de förmedlade 
till nästan alla sina kamrater. Bland dem som tes-
tat och upplevt en negativ påverkan var däremot 
benägenheten att sprida erfarenheten nästintill 
obefintlig. Sammantaget visar det här att ungdo-
mar är mycket tvetydiga i sina riskbedömningar 
av narkotikaanvändning och i hur de förhåller sig 
till de regler och normer som omgärdar narkoti-
kaanvändningen (Bergmark, et al., 2006).

Mediekampanjer och övriga informationsinsatser
CAN arbetar med ett projekt för att informera 
ungdomar om drogers negativa verkan. Projektet 

heter Local hero och inriktar sig på ungdomar 
mellan 13 och 19 år. Den interaktiva webbplat-
sen Drug smart ger korrekt medicinsk informa-
tion om drogers negativa verkan och stimulerar 
med hjälp av spel, tävlingar, kurser och diskus-
sionsforum till egna aktiviteter. Bland dessa kan 
nämnas Jag brinner, en workshop vars mål är att 
rekrytera flera ungdomar och via dem sprida ett 
positivt budskap om möjligheter att ha roligt utan 
droger, ensam eller tillsammans med andra.

På lokal nivå arbetar man också med medier 
för att fästa uppmärksamhet på drogfrågor. I Ale 
kommun arbetar man drogförebyggande under 
benämningen Vakna – tillsammans mot droger. 
Projektet, som nu inordnats i reguljär verksamhet, 
satsade först på marknadsföring för att skapa ett 
varumärke eller begrepp som sedan kunde använ-
das vidare. Olika företag, organisationer och 
enskilda intresserade sig på ett tidigt stadium för 
att satsa pengar i projektet och man startade där-
för fonden Vaken. Stödföreningen Vaken grunda-
des 2005 för att fördela bidragen. Genom bidrag 
från Vaknafonden skapas verksamheter som för-
äldradrivna fritidsgårdar, en skateboardpark och 
en portabel musikstudioverksamhet kunna ska-
pas. Tanken med fonden är att man kan hjälpas 
åt och att aktörer utanför den kommunala sfären 
kan stödja det drogförebyggande arbetet.

tobak
De samhälleliga attityderna och normerna har 
stor betydelse för andelen tobaksbrukare. Ju mer 
negativt inställda människor i allmänhet är till 
tobaksbruk, desto färre ungdomar börjar med 
tobak och desto fler vuxna slutar. Information, 
utbildning, opinionsbildning, tobaksavvänjning 
samt begränsande lagstiftning och reglering är 
alla åtgärder som påverkar den sociala acceptan-
sen för tobaksbruk och motverkar tobaksindu-
strins ansträngningar att göra tobaksbruket soci-
alt accepterat (Prabhat J. Chaloupka FJ, 1999; 
World Health Organisation, 2003). De senaste 
decennierna har mycket hänt med de samhälleliga 
attityderna till tobak, normen har svängt från att 
fokusera på tobaksbrukarnas rättigheter till att 
betona ickebrukarnas. Varje skärpning av tobak-
slagen har inneburit att acceptansen för tobak 
har förändrats och blivit mer negativ. Under 2008 
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arbetade 10–15 procent av kommunerna med 
medier för att fästa uppmärksamhet på tobaks-
frågan (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 

Statens folkhälsoinstitut ansvarar för det så 
kallade tobaksuppdraget 2008–2010 där man 
fokuserar på nationell samordning av tobaks-
frågan, kraftsamling för tobaksavvänjning och 
en förstärkning av tillsynen av tobakslagen. 
Förutom kompetensutveckling stödjer satsningen 
22 lokala och regionala projekt för att minska 
ungdomars tobaksbruk, förbättra tillsynen över 
tobaksförsäljningen och utveckla tobaksavvänj-
ningen i landet.

Det målmedvetna arbetet för att minska den 
passiva rökningen har sannolikt påverkat den 
sociala acceptansen i hög grad, och andelen som 
är utsatt för passiv rökning har minskat drama-
tiskt sedan mitten av 1980-talet, då de första reg-
leringarna genomfördes. Exempelvis fick lagstift-
ningen om och debatten som föregick införandet 
av rökfria serveringsmiljöer 2005 till följd att 
150 000 människor färre var dagligrökare 2006 
än 2004 (Statens folkhälsoinstitut, 2004-2007).

Non smoking generation (NSG) har sedan 
1979 arbetat med att minska tobaksbruket bland 
ungdomar i Sverige. Under 2007 startades kam-
panjen Tobacco’s children i samarbete med Plan 
Sverige. Kampanjen syftar till att uppmärksamma 
de negativa konsekvenser som tobaksodling och 
tobaksbruk för med sig i utvecklingsländerna i 
form av barnarbete, ökad fattigdom, miljöförstö-
ring och ohälsa. Målgruppen för kampanjen är 
högstadie- och gymnasieelever. Kampanjen har 
ännu inte utvärderats.

NSG:s ordinarie verksamhet, som består av att 
unga inspiratörer besöker skolor och på ett lek-
fullt och pedagogiskt sätt förmedlar värdet av att 
vara tobaksfri, nådde under 2007 cirka 40 000 
elever i 75 kommuner.

Andra organisationer som är aktiva inom det 
tobakspreventiva arbetet är de olika yrkesfören-
ingarna mot tobak.9 De bedriver både tillsam-
mans och var för sig ett opinionsarbete för att 
påverka tobakspolitiken. Man bedriver även opi-
nionsarbete gentemot allmänheten och genomför 
olika utbildningar, främst till den egna yrkeskå-
ren. Man har under 2007 haft särskilt fokus på 
frågan om rökfri arbetstid och debatten kring 
tobaksförsäljningen i dagligvaruhandeln.

En annan faktor som indirekt påverkar den 
sociala acceptansen är tillgången till tobaksav-
vänjning. Om all vårdpersonal tar upp frågan om 
tobaksvanor och erbjuder tobaksavvänjning till 
tobaksbrukare så ger det frågan en ökad tyngd 
och de som vill sluta får veta var det går att få 
hjälp (Statens folkhälsoinstitut, 2004). 2006 
kunde endast 70 procent av landets vårdcentra-
ler erbjuda tobaksavvänjning och endast sex av 
21 landsting anser att resurserna för tobaksav-
vänjning är tillräckliga (Statens folkhälsoinstitut, 
2007). Som komplement till vårdens avvänj-
ningshjälp finns Sluta-röka-linjen, som är en 
kostnadsfri telefontjänst för den som vill ha hjälp 
att sluta. Drygt 9 000 människor ringde 2008 till 
linjen och resultatet efter 12 månader ligger på 
omkring 30 procent tobaksfria (Tomson, 2006). 
I vissa kommuner finns också strukturerade pro-

9 Yrkesföreningar mot tobak består av Farmaci, Läkare, Lärare, Psykologer, Sjuksköterskor och Tandvård mot tobak.

”Under tonåren börjar man utveckla sin vuxenidentitet. Vi vuxna har då en  

viktig roll i att stärka och stötta ungdomarna och i att förmedla en tobaksnegativ  

attityd. Vi gör det i det individuella mötet men också genom att jobba  

gemensamt för generella marknadsföringsförbud som till exempel ingen  

tobaksexponering i kiosker och butiker och ingen rökning på film.”

MARIA NILSSON, MEDICINE DOKTOR, INSTITUTIONEN FÖR FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN, EPIDEMIOLOGI  

OCH FOLKHÄLSOVETENSKAP, UMEÅ UNIVERSITET
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gram för tobaksavvänjning i gymnasiet. Läs mer 
om det i avsnittet Sociala faktorer nedan.

Dopning
För att en lagstiftning ska upprätthållas krävs ett 
normativt stöd i befolkningen. Gällande narko-
tika anser 84 procent av befolkningen att både 
mål och inriktning i narkotikapolitiken är i stort 
sett riktiga (Mobilisering mot narkotika [MOB], 
2006b). Några studier om det normativa stödet 
för den restriktiva dopningslagstiftningen finns 
inte. Att påföljderna för brott mot dopningslagen 
är betydligt lägre än de som följer narkotikabrott 
uppger Narkotikautredningen vara en bidrag-
ande faktor (SOU 2008:120). 

Författaren till Riksidrottsförbundets forsk-
ningssammanställning om dopning diskute-
rar att samhällets normer inte ger lagen stöd 
(Hoff, 2008). Skönhetsidealen har utvecklats 
till extrema mål som är onåbara för de flesta 
människor (Kouri, Pope, Katz, & Oliva, 1995; 
Labre, 2002; Pope, Phillips, & Olivardia, 2000). 
I dagens samhälle ligger för många stort fokus på 
kroppen och utseendet. Att förbättra utseendet 
har blivit vanligare och mer accepterat (Quaglio, 
et al., 2009). En del menar att detta sociala klimat 
ökar användningen av anabola androgena steroi-
der (AAS) (Andrén-Sandberg, 2008; Johansson, 
2006; Pope, et al., 2000).

Eftersom all befattning med dopningsmedel är 
olaglig i Sverige är marknadsföring och reklam 
för medlen olaglig. Det är däremot inte olagligt 
att visa bilder med välbyggda muskulösa krop-
par eller att marknadsföra kosttillskott, men om 
huvudsyftet är att få individer att använda illegala 
preparat för att uppnå en mer välbyggd kropp så 
är det också olagligt. Kosttillskott kan vara en 
möjlig inkörsport till dopningsanvändning och 
kan också användas som indirekt marknadsfö-
ring för dopningsmedel.

Skönhetsideal och hälsotrender formas också av 
samhällets prestationskultur (Quaglio, et al., 2009). 
En vacker kropp ger status och det är upp till indi-
viden vilken kropp och vilket yttre den väljer (Lund 
Kirkegaard, 2007). Här kommer gymmen in där 
det går att investera i en vackrare kropp. ”På gym-
men där friskvård och hälsa blivit kommersiella 
framgångar förekommer även relativt omfattande 

användning av AAS och andra dopningspreparat – 
hälsa kan bli ohälsa” (Hoff, 2008).

Sammanfattning – normer och attityder
Lagstiftningen påverkar normer och attityder 
kring bruk av droger, till exempel kring vad 
som är tillåten marknadsföring. Generellt tycks 
det finnas en acceptans för restriktioner kring 
alkohol och tobaksbruk. Samtidigt förekom-
mer en ökande medial marknadsföring för just 
dessa. För att motverka det finns för alkohol 
projekt som Störa langningen, IQ-projektet och 
Tonårsparlören. För tobak har de normpåver-
kande åtgärderna mer inriktats på konsekvenser 
av att vara utsatt för passiv rökning, till exempel 
att skapa rökfria serveringsmiljöer. Non smoking 
generation har under många år arbetat för att 
fästa uppmärksamheten på de negativa konse-
kvenserna av tobaksodling och tobaksbruk. När 
det gäller åtgärder för att motverka användande 
av narkotika och dopningspreparat är informa-
tion och opinionsbildning två centrala vägar – till 
exempel genom webbplatser som Drugsmart och 
Drugnews. 

Sociala faktorer
För att den generella drogpolitiken ska vara 
effektiv måste den kombineras med insatser för 
att påverka efterfrågan, det innebär åtgärder för 
skolan, familjen, fritiden och arbetet. Arbetet 
med att begränsa efterfrågan handlar i stor 
utsträckning om att nå fram till och engagera 
personer som har stor betydelse för människors 
attityder. Ofta är detta närstående som föräld-
rar, lärare och vänner, vilket innebär att arbetet 
för att minska efterfrågan huvudsakligen sker på 
lokal nivå. För hemmaboende ungdomar är för-
äldrarna och relationen till dem en viktig social 
bestämningsfaktor. Ungdomar som upplever att 
deras föräldrar inte ägnar sig åt dem, som inte 
respekterar deras åsikter och som har otydliga 
eller inkonsekventa regler är mer benägna att 
använda narkotika. Även narkotikaanvändande 
kamrater och bristande intresse för skolan, dåliga 
betyg och skolk är viktiga sociala riskfaktorer för 
exempelvis narkotikadebut (Sundell, 2008).
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Det drogförebyggande arbetet  
i skolor och på universitet
Skolan har länge fungerat som den främsta 
arenan för arbetet med att förebygga ungdomars 
drogbruk. Tidigare dominerade en traditionell 
kunskapsförmedling där eleverna fick undervis-
ning om droger och dess skadeverkningar. Men 
redan på 1970-talet visade flera studier att denna 
typ av undervisning inte har någon effekt på 
drogbruket. Fokus har därför flyttats till före-
byggande program på skolor över hela Sverige. 
Men flera beteendestudier har visat att inte hel-
ler dessa insatser ger några påtagliga positiva 
effekter (Bremberg, 2008). En mängd insatser 
och program genomförs i svenska skolor utan 
att man vet något om deras effekter eftersom de 
aldrig utvärderats. Med tanke på skolans stora 
potential är det mycket viktigt att det drogföre-
byggande arbetet i skolan använder metoder som 
forskningen har visat ger resultat. 

Med god undervisning klarar fler elever skol-
gången vilket skyddar mot ett flertal former av 
ohälsa, däribland narkotikabruk. Det är därför 
viktigt att förbättra undervisningens kvalitet, att 

regelbundet följa upp elevers skolprestationer 
och uppfattning om den generella arbetsmiljön i 
skolan samt att ge stöd genom insatser i socialt 
och emotionellt lärande (Bremberg, 2008).

En väl utformad skolverksamhet som är före-
byggande och hälsofrämjande kan förbättra sko-
lans klimat och underlätta för skolan att klara 
av sitt kärnuppdrag, det vill säga att förmedla 
kunskap. Idealet är en trygg skola som främjar 
utveckling och stimulerar till lärande. I praktiken 
innebär det att man har 
• tydligt och relationsfrämjande ledarskap
• få men tydliga regler som förankras hos eleverna
• strategier för att hantera regelbrott
• en handlingsplan för förebyggande insatser och 

hantering av problembeteenden
• varierad undervisning
• strukturer för att eleverna ska vara delaktiga i 

beslut
• ett positivt klassrumsklimat.

Under senare år har en rad förebyggande program 
för förbättrad skolmiljö utvecklats i Sverige. Figur 
6 visar hur många kommuner som arbetar med 

10 Andelsberäkningarna bygger på svar från 211 kommuner 2006, 224 kommuner 2007 och 233 kommuner 2008, förutom 
för strukturerade program för att förebygga respektive avsluta tobaksbruk som bygger på 238 kommuner 2007 och 239 
kommuner 2008. Frånvaro av staplar enskilda år beror på att frågan inte ställts.

Figur 6. Andelen kommuner (%) som genomfört olika typer av förebyggande insatser i skolan 2006-200810  

(Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 
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en viss metod i skolan. I bilagan finns mer utförlig 
information om flera av metoderna. Uppgifterna 
är hämtade från Statens folkhälsoinstituts årliga 
länsrapport (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Det finns flera program för att utveckla barns 
och ungdomars sociala och emotionella kompe-
tens och minska beteendeproblem. Många byg-
ger på amerikanska förlagor, som visat på goda 
resultat i Nordamerika, och som anpassats efter 
svenska förhållanden. I ett ökande antal kommu-
ner använder pedagoger program som Social emo-
tionell träning (SET), Skolkomet och Stegvis. 

SET syftar till att utveckla barn och ungdomars 
sociala och emotionella förmåga och har i en 
utvärdering med kontrollgrupp i svensk kontext 
visat på positiva effekter på ungas självbild och 
minskad aggressivitet, mobbning och alkohol-
konsumtion i försöksgruppen (Kimber, Sandell, 
& Bremberg, 2008a, 2008b). År 2008 användes 
SET i 46 procent av kommunerna i genomsnitt i 
nära hälften av grundskolorna. 

Komet för lärare (Skolkomet) syftar till att 
minska beteendeproblem och öka positiva bete-
enden hos elever. En svensk utvärdering som 
jämfört Skolkomet med ett annat program och 
en kontrollgrupp visar att Skolkomet minskat 
beteendeproblemen bland eleverna (Forster, 
Sundell, Melin, Morris, & Karlberg, 2006). År 
2008 användes programmet i 20 procent av kom-
munerna och i ungefär en tredjedel av grund-
skolorna.

Programmet Stegvis syftar till att utveckla 
elevernas sociala och emotionella kompetens och 
motverka våld. Programmet utvärderas nu av 
Skolverket. Stegvis används i relativt få kommu-
ner, omkring 12 procent, även om användningen 
har ökat det senaste året.

En program som används för att skapa en trygg 
skolmiljö där elever inte kränks är Olweus 
mobbningsförebyggande program. Programmet 
 genomförs av rektorn och hela skolperso-
nalen tillsammans med föräldrar och elever. 
Programmet har utvärderats i Norge med goda 
resultat beträffande förebyggande av mobbning 
(Olweusgruppen mot mobbning, 2008) och utvär-

deras nu i Sverige av Skolverket. Det är endast ett 
fåtal kommuner som arbetar med detta program, 
10 procent, men i dessa kommuner användes det 
i genomsnitt i hälften av skolorna under 2008. 

Det finns en rad andra program som syftar till 
att skapa ett gott skolklimat, förebygga mobb-
ning och utveckla elevers emotionella och soci-
ala kompetens. Många skolor har livskunskap 
på schemat där sådana färdigheter tränas och 
flera varianter av kamratstöd har utvecklats. En 
del program kombinerar träning av sociala fär-
digheter – som att motstå grupptryck – med en 
mer specifik inriktning mot att kunna säga nej 
till droger. Men fortfarande är det oklart i vilken 
utsträckning programmen verkligen har effekt på 
drogbruket eftersom mycket få studier har gjorts. 
Läs mer om de olika programmen i bilagan.

Skolmisslyckanden
Svårigheter i skolan, både med kunskapsinlär-
ning och den sociala samvaron med jämnåriga 
elever och vuxna, är en riskfaktor för problem 
med alkohol och andra droger. En rad studier har 
visat att bristande samhörighet med skolan ökar 
risken för all form av asocialitet och missbruk. 
Vissa egenskaper hos skolor har visat sig minska 
risken för skolmisslyckanden, särskilt bland barn 
med utagerande beteenden. Dit hör ett aktivt 
ledarskap från rektorn och skolledningen, tydliga 
instruktioner från lärarna, gensvar på barnens pre-
stationer, höga förväntningar på eleverna, positiv 
psykosocial miljö, stort elevinflytande, fritids-
verksamhet på skolan och ett aktivt föräldraen-
gagemang. Programmen Ledarskap och förhåll-
ningssätt i klassrummet11och Lärarledarskap12 
ger pedagoger verktyg för att leda arbetet i 
klassrummet och skapa ett bra klimat. Det var 
ungefär lika många kommuner som använde 
dessa metoder 2008 som 2006, 20 respektive 7 
procent. Drygt en tredjedel av grundskolorna i de 
kommuner som använder Ledarskap och förhåll-
ningssätt i klassrummet arbetar med metoden. 
Motsvarande andel för kommuner som arbetar 
med Lärarledarskap är hälften. 

11  Ledarskap och förhållningssätt syftar till att stötta lärare i hur de kan skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet.
12  Lärarledarskap syftar till att ge pedagoger bättre verktyg i sin roll som ledare för barngruppen eller elevgruppen.
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Insatser mot drogbruk
Enligt läroplanen är det rektors ansvar att elever 
får kunskap om riskerna med tobak, alkohol och 
narkotika. Att bara informera elever om riskerna 
med alkohol, narkotika och tobak har visat sig 
ha liten effekt på elevers drogbruk (Bremberg, 
2002). Många skolor försöker utveckla ANT-
undervisningen, och använder andra metoder för 
att motverka drogbruk. Flera kommuner nämner 
temaveckor om droger och det framgår att man 
på olika sätt genom dialog, film och genom att 
involvera föräldrar försöker få budskapet att nå 
fram (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).

Att arbeta med positiv förstärkning för att få 
unga att avstå från droger har visat sig ge effekt, 
åtminstone för tobak. Ett exempel på hur man 
kan göra det är kontraktsmetoden som sprids av 
Riksförbundet Smart. Kontraktsmetoden bygger 
på positiv förstärkning och innebär att ungdomar 
får skriva på ett kontrakt om drogfrihet, men 
även mot andra negativa ”osmarta” beteenden, 
som resulterar i att de får olika förmåner, exem-
pelvis rabatter på aktiviteter och arrangemang. 
Aktörer bakom kontraktsverksamhet kan vara 
skolor, landsting, socialtjänst, polis och ideella 
föreningar, exempelvis idrottsföreningar. 

Västerbottens läns landsting har utveck-
lat Tobaksfri duo som är speciellt inriktad mot 
tobaksbruk. Metoden innebär bland annat att 
elever, innan de lämnar skolår sex, bildar en 
tobaksfri duo med någon vuxen. Genom att vara 
rök- och snusfria i tre år får eleverna olika för-
måner. Metoden har i en forskningsstudie visat 
sig minska rökningen bland 14–15-åringar och 
det finns indikationer på att den även minskar 
tobaksbruket bland vuxna. Tobaksfri duo använ-

des 2008 i 15 procent av kommunerna (se figur 6) 
och inom dessa kommuner i genomsnitt i 70 pro-
cent av grundskolorna. I en tredjedel av Sveriges 
kommuner finns enligt Statens folkhälsoinsti-
tuts kartläggning strukturerade program för att 
förebygga tobaksbruk i grundskolan (se figur 6), 
varav Tobaksfri duo alltså är en.

Elevhälsan är en viktig funktion när det gäller 
att fånga upp elever som av olika skäl befinner 
sig i riskzon för droganvändning. Skolsköterskan 
kan i sina hälsosamtal med eleverna på ett natur-
ligt sätt ta upp drogvanor och andra faktorer som 
medför risk för ohälsa. Att identifiera individer 
med riskbeteende är ett första steg som i bästa fall 
leder vidare till en dialog för att komma till rätta 
med riskbeteendet. I dialogen kan Motiverande 
samtal (MI) vara ett bra verktyg. MI är en sam-
talsmetod som främst används på livsstilsområ-
det, bland annat med fokus på drogbruk. I sko-
lan är det främst elevhälsopersonal som utbildas 
i metoden, exempelvis skolsköterskor och skol-
kuratorer. MI har som mål att öka personers vilja 
att förändra en ohälsosam livsstil. År 2008 tilläm-
pades MI inom elevhälsan i 46 procent av kom-
munerna. Det är en ökning jämfört med 2006 då 
motsvarande andel var 22 procent. I de aktuella 
kommunerna är det i genomsnitt drygt hälften 
av elevhälsopersonalen inom grundskolan och 
gymnasiet som utbildats minst två dagar i MI. 
Läs mer om MI i bilagan under Individfaktorer. I 
ungefär 12 procent av kommunerna finns också 
strukturerade program för tobaksavvänjning på 
gymnasieskolan (se figur 6). Detta är egentligen 
mer en behandlande åtgärd än en förebyggande.

Samtal om tobak i skolan (Sotis) är en metod som 
har använts i Stockholms och Uppsala län bland 
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skolsköterskor för att på ett strukturerat sätt prata 
om tobak och tobaksavvänjning med ungdomar. 
Karolinska institutet fick 2008 medel av Statens 
folkhälsoinstitut för att utvärdera metoden.

Ett skolmaterial som funnits under många år 
är Fimpa nu! Det består av en handledning för 
skolpersonal och ett elevmaterial. Materialet är 
utvärderat inom Uppsala läns landsting. Där 
visade man att ett kort motiverande samtal till-
sammans med att tidningen Fimpa Nu! delades 
ut fick signifikant fler 16–17 åringar att sluta 
med tobak jämfört med kontrollgruppen, som 
inte fick någon tobaksavvänjande intervention 
(Landstinget i Uppsala län, 2005).

Insatser för unga vuxna
Studier visar att konsumtionen av alkohol 
för många är högre under åren vid högskola 
och universitet än under någon annan period i 
livet. Åtminstone 31 kommuner genomförde 
under 2008 insatser för att förebygga drogbruk 

bland studenter enligt Statens folkhälsoinstitut. 
Högskole- eller universitetscampus fanns i 48 av 
Sveriges kommuner 2005, senare uppgifter sak-
nas (Högskoleverket, 2005).

Sedan 2006 bedrivs projektet Utvecklings-
högskolor. Det startades av Alkoholkommittén och 
syftet var att reducera den riskfulla alkoholkon-
sumtionen genom att skolorna utvecklar långsik-
tiga strukturer för det alkoholförebyggande arbetet. 
Insatser som genomförts är till exempel utbildning 
av studenthälsan i motiverande samtalsmetodik. 
Genom att utbilda personalen har man velat öka 
studenthälsovårdens möjligheter att nå studenter 
med en riskfylld alkoholkonsumtion samt moti-
vera dem att dricka mindre. Sedan 2008 ingår även 
tobaksförebyggande insatser i projektet.

Många ungdomar kommer någon gång i kon-
takt med ungdomsmottagningarna, så dessa är 
strategiska arenor för förebyggande insatser. I 
Statens folkhälsoinstituts kartläggning av kom-
munernas arbete 2008 uppger cirka 40 procent 

Föräldrar röker inte, tillåter inte rökning Liten… …andel rökande barn

Föräldrar röker inte, tillåter rökning Stor…

Föräldrar röker, tillåter inte röknig Större…

Föräldrar röker, tillåter rökning Störst…

tabell 3. Betydelsen av föräldrarnas förhållningssätt och beteende för deras barns rökvanor (Marklund & Wilgotson, 1990).

Figur 7. Andelen kommuner (%) som genomfört olika typer av föräldrastödsinsatser under 2007 och 200813 (Statens folkhäl-

soinstitut, 2009a).
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13  Andelsberäkningarna bygger på svar från 183 kommuner 2007 och 207 kommuner 2008.
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att de har rutiner för att ta upp alkohol- och 
tobaksbruk på ungdomsmottagningarna. 

Familj
Familjen och föräldrarna har central betydelse 
för att ungdomar ska skjuta upp drogdebuten 
och minska berusningsdrickandet. Under ton-
åren testar många ungdomar droger på ett sätt 
som kan vara skadligt för dem själva. Många 
olika samspelande risker och skyddsfaktorer 
påverkar unga. Några faktorer som skyddar mot 
drogbruk, knutna till familjen, är att 
• föräldrar poängterar att tonåringar inte ska 

dricka eller röka (eller använda andra droger)
• det inte finns cigaretter, alkohol eller droger 

hemma
• relationen mellan barn och föräldrar är varm 

och nära
• föräldrarna har tydliga normer och positiva 

förväntningar
• barnens positiva handlingar uppmärksammas 

mer än de negativa 
• föräldrarna visar tydligt att de bryr sig om var 

barnen är och vad de gör utan att vara över-
kontrollerande.

Studier visar att föräldrars förhållningssätt till 
tobak är mycket viktigt. Barn till föräldrar som 
röker är visserligen själva rökare i högre utsträck-
ning än barn till rökfria föräldrar, men ännu 
större betydelse har det om föräldrarna har en 
tillåtande attityd till rökning eller inte (se figur 3) 
(Marklund & Wilgotson, 1990).

Föräldrastöd
Under de senaste decennierna har nya metoder 
för stöd till föräldrar utvecklats. Det finns meto-

der för föräldrar med små barn och föräldrar till 
tonåringar. Det finns också program som vänder 
sig till föräldrar som upplever att de behöver stöd 
i sitt föräldraskap. Metoderna bygger på kognitiv 
psykologi och social inlärningsteori. Studier visar 
att de nya metoderna förbättrar samspelet mellan 
barn och föräldrar och minskar risken för pro-
blem med hälsan och beteendet. I några under-
sökningar har författarna även funnit minskad 
risk för nedstämdhet och oro, och minskat bruk 
av alkohol och droger (Stewart-Brown, 2008).

Metoden Cope14 hör till de vanligare och lärs ut 
i 44 procent av kommunerna. I cirka en femtedel 
av dessa kommuner uppskattas 76–100 procent 
av föräldrarna till barn 3–18 år ha blivit erbjudna 
att gå en Cope-kurs. En annan relativt vanlig 
metod är Komet för föräldrar som också riktar 
sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 
3–18 år som har utagerande beteenden, är svåra 
att få kontakt med, har koncentrationssvårighe-
ter eller dåliga kamratrelationer. I en tredjedel av 
kommunerna utbildas föräldrar i denna metod. I 
hälften av dessa kommuner har uppskattningsvis 
1-25 procent av föräldrarna erbjudits en kurs.

Studier om huruvida dessa metoder har effekt 
på senare drogbruk saknas, men vid projek-
tet Stockholm förebygger alkohol- och drog-
problem (STAD) pågår en effektstudie av det 
Kometprogram som vänder sig till föräldrar med 
barn och ungdomar i åldern 12–18 år. Läs mer 
om det i bilagan. 

Föräldraprogram som används i mindre än 
20 procent av kommunerna är Föräldrastegen15, 
Aktivt föräldraskap16, Nya steg17, De otroliga 
åren, Steg för steg18 och Föräldrakraft19.. Mer om 
programmen går att läsa i bilagan.

14 Syftet med Cope är att ge föräldrar till barn i åldern 3–12 år verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende, stärka dem i 
sitt föräldraskap, förbättra samspelet i familjen och skapa stödjande nätverk.

15 Föräldrastegen riktar sig till föräldrar vars barn (14–17 år) befinner sig i riskzonen för att utveckla problem, till exempel med 
skolk, brottslighet, klotter, alkohol och droger.

16 Aktivt föräldraskap ska skapa tillit mellan barn och vuxna, skapa förståelse för barns beteende och genom kommunikation 
hantera problem.

17 Metoden är utformad för att förebygga användning av tobak, alkohol och droger bland tonåringar samt stärka familjeban-
den och är en modifierad version av Steg för steg.

18 Metoden är utformad för att förebygga användning av tobak, alkohol och droger bland tonåringar samt stärka familjeban-
den.

19 Syftet med Föräldrakraft är att stärka familjens skyddande faktorer, i synnerhet att främja positiva uppfostringsstrategier 
och att stärka familjesammanhållningen.
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Fritid
Forskningen tyder på att en meningsfull fritid kan 
förebygga drogproblem, vilket innebär att det 
är av mycket stor betydelse för det drogförebyg-
gande arbetet att skapa, vidmakthålla och för-
stärka innehållsrika och positiva fritidsaktiviteter 
(Mahoney & Stattin, 2000; Mahoney et al., 2004). 
Detta sker i stor utsträckning via föreningslivet. 
En majoritet av Sveriges kommuner samarbetar 
med exempelvis idrottsrörelsen, nykterhetsrö-
relsen och olika trossamfund i det drogförebyg-
gande arbetet. Många kommuner ger bidrag till 
organisationer som bedriver ungdomsverksamhet 
och i 40 procent av kommunerna måste förening-
arna ha en policy för alkohol och droger för att få 
bidrag (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 

Idrott och träning kan emellertid även vara för-
knippat med riskfyllda beteenden som dopning. 
Erfarenheten av dopningsmedel är större bland 
dem som tränar på gym än bland befolkningen i 
sin helhet. Det finns flera insatser för att motverka 
dopningsanvändning bland gymtränande perso-
ner. Stockholm förebygger alkohol- och drogpro-
blem (Stad) arbetar med en modell som kommer 
att effektutvärderas. En insats av preventionska-
raktär som genomförts i Malmö och Stockholm 
är tillsynsbesök av polis på träningsanläggningar 
för att avskräcka de tränande från att använda 
eller börja använda dopningsmedel. Genom pro-
jektet Malmö förebygger dopning (2008–2010) 
genomförs målgruppsinriktade utbildningar om 
cirka två dagar vardera för bland andra gyman-
ställda, poliser, ordningsvakter och idrottsledare.

Om ungdomar upplever skolmiljön som nega-
tiv och organiserade fritidsaktiviteter saknas 
ökar risken för att de hamnar i kamratgäng med 
drogpositiva normer (Mahoney & Stattin, 2000; 
Mahoney, et al., 2004). Mentor Sveriges verksam-
het syftar till att stärka ungdomar så att de kan stå 
emot våld och droger. Mentorskapsprogrammet 
vänder sig till ungdomar i åldern 13–17 år som vill 
ha fler vuxna relationer. Den unga får en vuxen 
mentor som hon eller han träffar ett par gånger 
i månaden. Mellan 2007 och 2010 genomför 
Stad en första mer omfattande effektutvärdering 
av mentorskap just beträffande Mentor Sveriges 
program. I studien följer man en grupp ungdomar 
som får en mentor och jämför dem med ungdo-
mar i en kontrollgrupp. Faktorer som studeras är 
ungdomarnas konsumtion av alkohol och droger, 
betyg och kamratrelationer. 

En annan insats som rör ungdomars fritid är 
nattvandring eller Föräldrar på stan. Denna typ 
av verksamhet har i olika former och med olika 
benämningar funnits under många år med det 
gemensamma syftet att nattvandrarna ska vara 
vuxna förebilder och ett socialt och medmänsk-
ligt stöd för ungdomar som är ute på natten. År 
1993 bildades ett nätverk av grupper och fören-
ingar som nu finns från Norrland till Skåne.

arbetsliv
Arbetsplatsen är en viktig arena för att före-
bygga problem med droger, då studier visar på 
att tidiga insatser mot alkoholproblem i arbets-
livet skulle kunna påverka det allmänna hälso-
läget i samhället. Problem med alkohol och nar-
kotika på arbetsplatsen resulterar bland annat i 
ökad risk för ohälsa bland medarbetarna, ökad 
risk för olyckor och arbetsrelaterade skador och 
ökad frånvaro. Samtliga dessa konsekvenser kan 
leda till ökade kostnader för både arbetsgivaren 
och den enskilda (Hermansson, 2007). För att 
göra transporter av gods eller personer säkrare 
använder flera transportföretag alkolås. Tack 
vare alkolåset kan man garantera att transpor-
terna utförs av nyktra förare. Läs mer om alkolås 
i bilagan. En del arbetsgivare använder också 
drogtestestning för att säkerställa att personalen 
inte använder droger.
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Även på tobaksområdet finns stora vinster att 
göra. Enligt studier kostar en rökare cirka 30 000 
kr extra för arbetsgivaren varje år på grund av 
minskad produktivitet och fler sjukdagar. Sveriges 
kommuner skulle tillsammans kunna spara två 
miljarder kronor om man hjälpte sina anställda 
att sluta röka. Den totala samhällskostnaden 
för rökningen är 26 miljarder kronor på grund 
av ökade sjukvårdskostnader, ökad sjukskriv-
ning, minskad produktivitet och förtidspensioner 
(Statens folkhälsoinstitut, 2004). Rökfritt på job-
bet är ett material som kostnadsfritt kan laddas 
ner från www.tobaksfakta.org och ger arbets-
givare redskap och information för att kunna 
arbeta med tobaksfrågan i sin organisation.

Vetenskapliga studier har visat att korta sam-
tal med patienterna om deras alkohol- eller 
tobaksvanor kan vara en effektiv metod för att 
minska en riskfylld alkoholkonsumtion och 
tobaksbruk. Screening och rådgivning inom 
hälso- och sjukvården är därför en viktig åtgärd 
för att komma till rätta med riskbruk av alkohol 
och andra droger. Statens folkhälsoinstitut bedri-
ver Riskbruksprojektet för att frågor om alkohol 
och tobak ska få en självklar plats inom hälso- 
och sjukvården. Ett av delprojekten bedrivs inom 
arbetslivet genom företagshälsovården (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008c). Insatser på detta 
område behandlar vi i avsnittet om individfak-
torer nedan.

Yrkesgrupper med hög exponering
Det finns många studier som redovisar större 
risker för problem med alkohol och narko-
tika inom vissa yrkesgrupper och branscher. 
Exempel är yrkesgrupper som säljer eller serve-
rar alkohol, som har oregelbundna arbetstider 
och som har mycket representation och resande. 
Riskfaktorerna består av den sociala normbild-
ning som råder inom olika yrkesgrupper, arbets-
relaterad stress och god tillgång på alkohol i job-
bet. Ett exempel på en yrkeskår som har flera av 
dessa riskfaktorer är servitörerna: deras expone-
ring för alkohol är hög, normen för alkohol är 
positiv, umgänget med kolleger innebär ofta hög 
alkoholkonsumtion, och arbetet innebär ofta hög 
stress och ett behov av att varva ner.

Sedan 2004 sprider Statens folkhälsoinstitut 
metoden Ansvarsfull alkoholservering vars syfte 
är att minska våldet och skadorna av alkoholkon-
sumtion i anslutning till krogbesök. Metoden ska 
också förbättra arbetsmiljön för de restaurang-
anställda, och de krögare som har medverkat 
konstaterar att arbetet medfört ett positivt sam-
arbetsklimat med myndigheterna, ökad trivsel 
och trygghet på jobbet (Statens folkhälsoinstitut, 
2008c). Metodens spridning beskriver vi i avsnit-
tet om tillgänglighetsbegränsande åtgärder.

Lagstiftningen kring rökfria miljöer säger att 
ingen ska behöva utsättas för passiv rökning 
under arbetstid. Sedan lagen om rökfria ser-
veringsmiljöer infördes 2005 har andelen som 
utsätts för passiv rök på arbetet minskat, men 
fortfarande är 10 procent av männen och 6 pro-
cent av kvinnorna utsatta. Anställda inom hem-
sjukvård, lokalvård och socialtjänst är några av 
de yrkesgrupper som är särskilt utsatta. 

Sammanfattning – sociala faktorer
Sociala faktorer som uppväxtmiljö, familj, skola, 
arbete och fritid har tydliga samband med ohälsa 
och drogbruk. Men det är relativt svårt att i stu-
dier påvisa att insatser på det sociala området har 
effekt på konsumtionen av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak, bland annat eftersom 
man utvecklar sina drogvanor under lång tid och 
det är svårt att följa individer så länge. Det är 
också svårt att vetenskapligt belägga att eventu-
ella beteendeförändringar verkligen beror på spe-
cifika sociala faktorer. Men det finns vissa belägg 
för att program för att stärka social och emotio-
nell kompetens även har effekt på drogbruk, en 
kunskap som sprids till allt fler kommuner.

Individfaktorer
Till individfaktorer hör biologiska och psykolo-
giska faktorer som genetiska förutsättningar, det 
centrala nervsystemets funktionssätt, tidiga uta-
gerande beteenden, sensationssökande personlig-
het och överdriven tilltro till den egna förmågan 
att lösa problem. I det här avsnittet diskuterar 
vi fosterskador, barn i utsatta miljöer, barn med 
neuropsykiatriska störningar och psykisk sjuk-
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dom. Dessutom redovisar vi exempel på förebyg-
gande metoder inom hälso- och sjukvården.

Riskerna för problem med alkohol, narkotika 
och tobak reduceras mer effektivt genom gene-
rella åtgärder än genom selektiva, men för att 
få största möjliga effekt krävs en kombination. 
Även om exempelvis höga priser på alkohol däm-
par alkoholkonsumtionen generellt, finns det ett 
antal situationer där detta inte räcker utan måste 
kompletteras med selektiva åtgärder. Mot rattfyl-
leri är det exempelvis framför allt generella åtgär-
der (promillelagstiftning och trafikövervakning) 
som är effektiva, men selektiva åtgärder riktade 
mot individer som dömts för rattfylleribrott ger 
ytterligare effekt.

riskgrupper
En riskgrupp definieras här som en grupp män-
niskor som löper större risk än andra att få någon 
form av drogproblem. Den ökade risken beror på 
att man utsätts för en eller flera riskfaktorer, eller 
att man saknar skyddsfaktorer. 

För gravida medför även en måttlig konsum-
tion av alkohol en risk för fosterskador. Det är 
därför motiverat med särskilda åtgärder inom 
mödrahälsovården även om generella åtgärder 
för att minska konsumtionen bland kvinnor i 
fertil ålder är väl så viktiga och också fyller en 
funktion för att skydda fostret i ett tidigt skede. 
När det gäller tobak innebär både rökning och 

snusning ökad risk för graviditetskomplikationer 
och fosterskador. Även passiv rökning är skadligt 
för fostret (Statens folkhälsoinstitut, 2004).

Människor som hamnar i kris eller som har 
psykiska problem kan också behöva särskilda 
stödinsatser. I en del fall leder livskriser och psy-
kisk sjukdom, till ett ökat alkohol- och nikotin-
begär. I ett system där alkoholen är billig och lät-
tillgänglig leder detta oftare till ökad konsumtion 
och alkoholproblem än i ett samhälle med mer 
begränsad tillgänglighet (S Andréasson, 2003). 

Rökning är vanligt bland psykiskt sjuka, som 
ofta är storrökare och starkt nikotinberoende. För 
att lyfta problemet inom psykiatrin har frivilligor-
ganisationen Psykologer mot tobak under 2008 
genom utbildningsinsatser och ett handlednings-
material börjat sprida kunskap om hur psykiatrin 
kan arbeta med tobaksprevention med psykiskt 
sjuka (Yrkesföreningar mot tobak, 2006).

I tabell 4 redovisar vi olika riskgrupper för 
alkoholproblem, underliggande riskfaktorer och 
förslag på preventiv inriktning. Förslagen ska ses 
som komplement till de generella åtgärderna för 
att begränsa alkoholkonsumtionen. Tabellen är 
hämtad från Statens folkhälsoinstituts rapport 
Att förebygga alkoholskador: stödinsatser för 
riskgrupper (S. Andréasson, 2003), och beskri-
ver således riskgrupper för alkoholproblem. 
Riskfaktorerna och de förebyggande insatserna 
är i stor utsträckning desamma för narkotikapro-

riskgrupp riskfaktorer preventiv inriktning

Gravida konsumtion under graviditet;  
alkoholberoende 

generell information till unga kvinnor, t. ex. i 
gymnasiet; sekundärprevention inom mödra-
hälsovården; behandling av alkoholberoende

Barn i utsatta miljöer, barn till  
alkoholberoende

familjekonflikter; låg anknytning till 
 hemmet; genetisk sårbarhet; ökad  
tillgänglighet i hemmet; svag föräldra-
kontroll; misshandel; sexuella övergrepp

föräldraprogram; identifikation och stöd i 
barnhälsovård, förskola och skola

Personer med neuropsykiatriska 
störningar

svag reaktion på alkohol, personlighet, 
svaga hämningar

social och kognitiv träning; föräldrastöd

Elever som misslyckas i skolan vantrivsel i skolan; svag skolledning;  
beteendestörningar; familjeproblem;  
läs- och skrivsvårigheter

skolpolicy; ”classroom management”; social 
och kognitiv träning; föräldraprogram; insat-
ser mot läs- och skrivsvårigheter;

Psykiskt sjuka ångest och affektiva störningar, personlig-
hetsstörningar

behandling av psykisk grundsjukdom;  
screening för högkonsumtion av alkohol 

tabell 4. Riskgrupper för alkoholproblem, underliggande riskfaktorer och förslag på preventiv inriktning. 
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blem. Åtgärder för gruppen unga som misslyckas 
i skolan har beskrivits i avsnittet Sociala faktorer 
i detta kapitel.

åtgärder inom hälso- och sjukvården
Här presenterar vi sekundärpreventiva insatser 
inom hälso- och sjukvården. Det finns ett stort 
antal vetenskapliga studier som visar att enkel råd-
givning till patienter som röker eller har en för hög 
alkoholkonsumtion är bland de effektivaste åtgär-
derna. Detta gäller i synnerhet primärvården.

Statens folkhälsoinstitut driver Riskbruks-
projektet som sedan 2004 haft regeringens upp-
drag att genomföra utbildningar, utvecklings- och 
nätverksarbete som syftar till att öka det alkohol-
preventiva arbetet inom hälso– och sjukvården 
med fokus på primärvård, företagshälsovård, 
barnhälsovård och mödrahälsovård. Projektets 
mål är att frågor om alkoholvanor ska få en själv-
klar plats i den vardagliga hälso- och sjukvården. 
I projektets upplägg ingår även att landstingen 
erhåller pengar för genomförande av det regionala 
utvecklingsarbetet.

Från 2007 gick Riskbruksprojektet in i en ny 
fas och insatserna fick starkare genomslag än tidi-
gare. Ambitionen har höjts framför allt för utbild-
ningsinsatser som riktats till familjeläkare och 

läkare som genomgår utbildning i specialisttjänst-
göring (ST), sjuksköterskor vid vårdcentraler och 
inom barnhälsovården (Statens folkhälsoinstitut, 
2008c). Regeringen tydliggjorde att även tobak 
ska innefattas i riskbruksprojektets satsningar från 
och med 2008. Läs mer om Riskbruksprojektet på 
www.fhi.se/riksbruksprojektet.

En studie med en treårsuppföljning av 
Riskbruksprojektets arbete presenterades i 
september 2009 (Statens folkhälsoinstitut & 
Riskbruksprojektet, 2009). Drygt 8 av 10 
läkare och distriktssköterskor har nu någon 
form av utbildning i riskbruk av alkohol. 
Mödrahälsovården har kommit längst där är näs-
tan samtliga utbildade. De är tätt följda av före-
tagsläkarna och företagssköterskorna där hela 95 
procent gått någon utbildning. Bland barnsjuk-
sköterskorna är 9 av 10 utbildade.

Resultatet visar att alla yrkesgrupper inom pri-
märvården ökat sin kunskap om riskbruk samt 
att alla yrkesgrupper uppger att de i högre grad 
tar upp frågan om alkohol i sina samtal med 
patienter än vid första frågetillfället. Sex av tio 
läkare tar nu regelbundet upp alkoholfrågan med 
sina patienter. Störst förbättring visar landstingen 
i Kalmar, Kronoberg, Uppsala och Örebro. Sju 
av 10 barnmorskor informerar enskilt med båda 

Figur 8. Andel (%) distriktssköterskor som alltid eller 

ofta tar upp livsstilsfrågor i sina samtal med patienterna 

(Statens folkhälsoinstitut & Riskbruksprojektet, 2009). 
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Figur 9.  Andel (%) som deltagit i utbildning kring alkohol 2005-

2008 (Statens folkhälsoinstitut & Riskbruksprojektet, 2009). 

*Specialtjänstgöring (ST) är en av Socialstyrelsen reglerad 

utbildning som legitimerade läkare eller tandläkare  

kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst  

medicinskt område.
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blivande föräldrarna, medan två av 10 informe-
rar enskilt med den gravida kvinnan. Ökningen 
är mest markant när det gäller distriktssköter-
skors kunskap om alkohol- och riskbruk och i 
vilken omfattning de tar upp frågan om alkohol 
i sina samtal med patienterna. Inom företagshäl-
sovården tas frågan om alkohol upp i än högre 
omfattning – både företagsläkare och företags-
sköterskor tar alltid eller upp frågan om alkohol 
i ca 80 procent av sina samtal. 

Motiverande samtal inom elevhälsan liksom 
rutiner för att samtala om alkohol och tobak på 
ungdomsmottagningar har behandlats i avsnit-
tet om Sociala faktorer i detta kapitel. Det förra 
förekommer i allt fler av landets kommuner och 
under 2008 i 40–50 procent av dem (Statens folk-
hälsoinstitut, 2009a).

Enligt en kartläggning av landstingens arbete 
som genomfördes år 2006 ansåg endast 6 av 21 
landsting att resurserna för stöd till patienter 
med behov av tobaksavvänjning var tillräckligt. 
Vidare kunde endast sju av tio vårdcentraler 
erbjuda tobaksavvänjning (Statens folkhälso-
institut, 2007). Under november 2008 fick alla 
landsting möjlighet att söka medel från Statens 
folkhälsoinstitut för att stimulera till mer tobaks-

avvänjning, främst inom primärvården men även 
på andra arenor i länen. 20 av 21 landsting sökte 
och beviljades medel.

Dopning har uppmärksammats allt mer under 
senare år och det förebyggande arbetet utveck-
las både nationellt och lokalt. Exempel på det är 
målgruppsinriktade utbildningar för bland andra 
hälso- och sjukvårdspersonal. Genom projektet 
Malmö förebygger dopning (2008–2010) erbjuds 
och genomförs målgruppsinriktade utbildningar 
om cirka två dagar vardera för exempelvis skol-
sköterskor och skolläkare. I Västra Götaland 
sprider man sprida kunskap bland centrala yrkes-
aktörer med ekonomiskt stöd av Statens folkhäl-
soinstitut.

gravida
Gravida kvinnor utgör ingen riskgrupp för att 
utveckla riskbruk eller missbruk. Men vi beskri-
ver gruppen här eftersom fostret kan ta skada av 
även små mängder alkohol.

Enligt en studie presenterad av forskaren Mona 
Göransson 2006, dricker tolv procent, mer än var 
tionde kvinna, alkohol under hela graviditeten 
(Goransson, Magnusson, & Heilig, 2006). Enligt 
Nationella handlingsplanen 2006–2010 ska sär-
skild uppmärksamhet riktas mot kvinnor som är 
gravida eller planerar graviditet. Sedan 2004 dri-
ver Statens folkhälsoinstitut Riskbruksprojektet 
där ett av delprojekten är riktat till mödrahälso-
vården för att stödja och utveckla barnmorskor-
nas alkoholförebyggande arbete. Barnmorskor i 
hela landet har utbildats i riskbruksarbete samt 
motiverande samtal (MI).

Under 2008 utbildades ett antal barnmorskor 
för att de ska sprida alkoholpreventivt arbete i 
den egna organisationen. Dessutom har särskilda 
satsningar med bland annat nätverksträffar 
genomförts under året för att främja samverkan 
mellan mödrahälsovården och barnhälsovården. 
Syftet med detta var att skapa förutsättningar för 
ett enhetligt förhållningssätt till arbetet med alko-
holprevention (Statens folkhälsoinstitut, 2008c). 
I Statens folkhälsoinstituts årliga kartläggning av 
det lokala förebyggande arbetet framgår att det 
i allt fler kommuner finns rutiner för samtal om 
alkoholkonsumtion i mödrahälsovården.
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Arbete för att minska gravidas och småbarnsfö-
räldrars rökning och snusning har pågått sedan 
1990-talet och har påverkat tobaksbruket i 
denna grupp i stor utsträckning. Information om 
tobak och avvänjningsinsatser ingår i dag som en 
självklar del i arbetet inom mödra- och barnhäl-
sovården.

Barn i utsatta miljöer
Statens folkhälsoinstitut har i en rapport kart-
lagt antalet barn som växer upp i en familj där 
en eller båda föräldrarna har missbruksprob-
lem (Ljungdahl, 2008). Uppgifterna är hämtade 
från den nationella folkhälsoenkäten och visade 
att 20 procent av alla barn lever i hushåll där 
någon vuxen konsumerar alkohol i en omfatt-
ning som innebär en risk för föräldrarnas egen 
hälsa, så kallat riskbruk. Dessutom genomfördes 
en kunskapsöversikt för att analysera dessa barns 
situation. I hälften av studierna kunde man se en 
försämring av barnens hälsa då någon av föräld-
rarna hade alkoholproblem. I den andra hälften 
av studierna kunde däremot inga sådana effek-
ter säkerställas. En tolkning av resultatet är att 
allvarliga alkoholproblem i familjen medför häl-
sorisker för barnen, men att risken inte behöver 
bestå i vuxen ålder.

En annan slutsats var att om det utöver alko-
holproblem i familjen också fanns andra mindre 
gynnsamma förhållanden i familjen, till exempel 
psykisk sjukdom, kan riskerna förstärka varan-
dra. Den främsta åtgärden för att förbättra situ-
ationen för barn som växer upp i familjer med 
alkoholproblem är att försöka minska alkohol-
konsumtionen hos föräldrarna. Dessutom är det 
ändamålsenligt att erbjuda alla barn tillgång till 
insatser som minskar risken för hälsoproblem till 
exempel träning i att tolka och hantera känslor 
och att utveckla sin förmåga att lösa problem 
(Ljungdahl, 2008). 

De flesta kommuner anordnar också grupp-
verksamheter för att stötta och hjälpa barn till 
missbrukare. Gruppverksamheten sker i regel en 
gång per vecka enligt en viss struktur där man tar 
upp ämnen som drogmissbruk, känslor och gräns-
sättning. Barnen får träffa andra i samma situa-
tion och får hjälp att förstå att det inte är deras 
fel att föräldrarna missbrukar. I Statens folkhälso-

instituts årliga kartläggning rapporterar drygt 60 
procent av kommunerna att sådana insatser finns. 
Det förekommer också att barn från kommuner 
utan verksamhet får resa till en grannkommun 
för att delta i gruppverksamhet. I flera kommuner 
finns likande gruppverksamheter även för barn till 
psykiskt sjuka föräldrar, barn till föräldrar som 
skilt sig eller som befinner sig i vårdnadstvist samt 
barn som bevittnat våld i hemmet.

neuropsykiatriska störningar
Under senare år har intresset ökat för vilken roll 
olika personlighetsdrag och personlighetsstör-
ningar spelar i utvecklingen mot missbruk och 
beroende av droger. Genom forskning har man 
funnit att personlighetsdragen impulsivitet, sen-
sationssökande och aggressivitet hos barn kan 
vara riskfaktorer för att senare i livet utveckla 
drogmissbruk. Även tidig hyperaktivitet och 
andra former av antisocialt beteende i tidig ålder 
har i svenska och internationella studier visat sig 
ha samband med missbruk och beroende i vuxen 
ålder (af Klinteberg, 2008). 

Vissa personer har alltså en biologiskt betingad 
risk för att utveckla missbruk vilket är viktigt att 
ta hänsyn till vid utformningen av preventiva 
insatser. Däremot behöver personer som är bio-
logiskt sårbara inte med nödvändighet utveckla 
psykosociala störningar om det finns skyddande 
resurser inom individen eller i omgivningen (af 
Klinteberg, 2008). Problemen kan förebyggas 
exempelvis genom insatser för barn till missbru-
kande föräldrar eller insatser för barn som miss-
lyckas i skolan.

Familjen är både en viktig risk för och skydd 
mot narkotikamissbruk genom hela uppväx-
ten men särskilt i tidig barndom. Struktur i det 
dagliga livet är en viktig skyddande faktor och 
i skapandet av struktur spelar familjen en stor 
roll. Särskilt betydelsefullt är en vardaglig stöd-
jande struktur för barn med impulsivitet och 
svårhanterligt beteende. Insatser som stärker 
föräldrarnas förutsättningar att stödja sina sår-
bara barn minskar en senare problemutveckling. 
Metoderna bygger på kognitiv psykologi och 
social inlärningsteori. De utvärderingar som har 
gjorts av den här typen av insatser visar på kraf-
tiga minskningar av beteendeproblemen men en 
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mer begränsad framgång för minskat narkotika-
bruk hos unga (Kadesjö, 2008).

I Sverige får föräldrar stöd på flera olika sätt, 
vilket vi beskriver i avsnittet Sociala faktorer i det 
här kapitlet. Insatserna kan vara antingen gene-
rella eller riktade till föräldrar med barn som redan 
uppvisar problembeteenden. Barnhälsovården 
erbjuder förebyggande insatser som ett stöd för 
föräldrarna när det gäller barnens fysiska, psy-
kiska och sociala utveckling. Barnhälsovårdens 
arbetssätt ger också möjlighet att identifiera grup-
per med specifika behov och erbjuda stödinsatser 
för till exempel deprimerade mödrar, mödrar 
som missbrukar, tonårsmödrar och socialt iso-
lerade mödrar. Det finns också en rad föräldra-
stödsprogram som bygger på att föräldrar, barn 
och andra familjemedlemmar får information, 
råd eller terapeutisk hjälp för att stödja en häl-
sosam utveckling i familjen. Exempel på sådana 
program är Cope och Komet för föräldrar som 
beskrivits tidigare i kapitlet.

Andra förebyggande metoder i som används i 
flera kommuner är Vägledande samspel (ICDP) 
och Aggression replacement training (ART). 
ICDP är ett utbildningsprogram för föräldrar 
som bygger på forskning om vad som krävs för att 
skapa en utvecklingsbefrämjande uppväxtmiljö. 
ART är ett manualbaserat träningsprogram för 
ungdomar med beteendeproblem. Programmet 
består av tre delar; ilskekontroll, social färdig-
hetsträning och moralisk utveckling. Läs mer om 
dessa och liknande metoder i bilagan.

psykiskt sjuka
I Västerbotten genomfördes en väntrumsunder-
sökning för att undersöka om det finns ett sam-
band mellan alkoholkonsumtion och psykisk 
ohälsa. Resultatet visade att drygt hälften av dem 
som hade symtom på ångest och depression hade 
samtidigt ett riskbruk av alkohol (Nordström & 
Winberg, 2006). Riskfylld alkoholkonsumtion 
kan vara en följd av psykisk ohälsa eftersom 
alkohol kan vara ett effektivt ångestdämpande 
medel på kort sikt och kan också bidra till att 
förhöja stämningsläget. Problem och sorger kan 
glömmas och sömnen underlättas. Detta är de 
kortsiktiga, subjektiva vinsterna, på längre sikt 
förbyts de vid fortsatt hög alkoholkonsumtion 

oftast i sin motsats (Andréasson, 2003). Riskabla 
alkoholvanor kan också i sig förorsaka psykisk 
ohälsa med ångest och depression som följd.

Eftersom alkohol kan påverka den psykiska 
sjukdomsbilden är det viktigt att upptäcka patien-
ter med hög alkoholkonsumtion inom psykiatrin. 
Psykiatrisk behandling förutsätter ofta att patien-
ten inte dricker alkohol, eller har en mycket mått-
lig konsumtion. Också för självmordbenägna 
människor innebär alkoholkonsumtion stora ris-
ker eftersom alkoholen kan förstärka impulsen 
att begå självmord. 

Sammanfattning –individfaktorer
Det finns en koppling mellan individuella fakto-
rer som en individs genetiska och psykologiska 
förutsättningar och individers droganvändning. 
Bland annat löper individer med sensationssö-
kande personlighet och barn med utagerande 
beteende löper större risk att börja använda dro-
ger och utveckla missbruk och beroende. Detta 
gäller även barn som växer upp i familjer med 
föräldrar som missbrukar droger. Det är svårt 
att säga huruvida de individuella riskfaktorerna 
ökat eller minskat under senare år. I dag finns 
många program för att komma till rätta med 
beteendeproblem av olika slag, men det finns lite 
forskning om programmens betydelse för senare 
drogvanor. 
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ANDT-utvecklingen
Huvudintrycket är att utvecklingen varit ganska 
stabil, med vissa skillnader mellan de olika dro-
gerna. 

Alkoholkonsumtionen har stabiliserats under 
de senaste 3-4 åren, på en något lägre nivå, ca 9,5 
liter, än toppåret 2004 då den var 10,4 liter. Dock 
bör noteras en kraftig ökning av riskdrickandet 
bland unga män. Det senare är en viktig anled-
ning till att de akuta alkoholrelaterade skadorna: 
trafikolyckor, alkoholförgiftningar och misshan-
del ökar. Vidare ökar alkoholberoende men små 
förändringar ses däremot i de kroniska alkohol-
skadorna. 

Narkotikakonsumtionen förefaller vara sta-
bil, åtminstone vad avser 16- och 18-åringar, där 
alla konsumtionsindikatorer talar för låga och 
sjunkande nivåer i Sverige. Konsumtionen bland 
vuxna är svårare att bedöma; Folkhälsoinstitutets 
folkhälsoenkät talar för stabila nivåer vad avser 
cannabis; studierna från de sex försökskom-
munerna talar också för en stabil utveckling. 
Samtidigt ses ökad narkotikarelaterad dödlig-
het, liksom ökad narkotikarelaterad brottslighet. 
Antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen har 
varit väsentligen oförändrade.

Tobakskonsumtionen har minskat kontinuerligt, 
såväl rökning som snusning. Dock ses en utplaning 
och möjligen en viss ökning bland skolungdomar 
de senaste åren. Tobaksrelaterad dödlighet mins-
kar bland män, men ökar bland kvinnor.

Konsumtionen av dopningsmedel förefaller 
vara stabil, med mindre än en procent av befolk-
ningen som någon gång testat. Trenden är svår 
att bedöma, pga. små tal och stor osäkerhet i 
skattningarna. Säkra data rörande skador och 
skadeutveckling saknas. 

Diskussion

Metoder och strategier 
Denna skrift handlar framför allt om utveck-
lingen av de förebyggande insatserna.  I princip 
förespråkas samma förebyggande strategi för 
hela ANDT-området. För att begränsa skador 
bör evidensbaserade preventionsmetoder priori-
teras. Störst effekt uppnås med  tillgänglighets-
begränsande insatser.  För såväl lagliga som olag-
liga droger handlar det främst om ekonomisk och 
fysisk tillgänglighet, liksom kontroll och tillsyn. 
Dessa insatser behöver dock kompletteras med 
information och opinionsbildning, som har effekt 
på efterfrågan av droger. Nationella insatser (lag-
stiftning, attitydpåverkande insatser) kombineras 
med lokala insatser. I lokalsamhället riktas insat-
ser mot de sektorer som påverkar ANDT-bruk 
och problem mest: föräldrar, skolor, arbetsplatser 
och högskolor, trafiken, restauranger och nöjes-
liv, hälso- och sjukvård, media, föreningsliv. 

Under de gångna åren har en god grund lagts 
för en effektiv infrastruktur för ANDT-prevention 
i Sverige med nationella resurser för forskning, 
utveckling och metodspridning, regional koor-
dinering och lokala insatser. Kunskapsnivån har 
höjts, fler kommuner har antagit drogförebyg-
gande program och inrättat tjänster för samord-
nare, även om det på senare år uttrycks oro för 
att dessa tjänster dras in av kommunerna när det 
statliga stödet för dem fasas ut. Opinionen har 
successivt blivit mer restriktiv inom alkoholom-
rådet, liksom inom tobaksområdet; den är sedan 
länge mycket restriktiv inom narkotika- och dop-
ningsområdena. 

I valet av metoder för att begränsa ANDT-
relaterade problem har Statens folkhälsoinstitut 
betonat vikten av att dessa är evidensbaserade. 
Evidensläget skiljer sig dock en hel del mellan de 
olika substansområdena och är starkast inom 
alkohol- och tobaksområdena, och betydligt sva-
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gare inom narkotikaområdet. För dopning saknas 
i praktiken specifika evidensbaserade metoder. 
Detta sagt står det klart att det finns betydande 
likheter mellan alla områdena. Dels är det van-
ligt att människor använder mer än en substans, 
dels är de biologiska och psykologiska  mekanis-
merna bakom bruk och skador i stor utsträckning 
likartade. Därmed finns det också goda skäl att 
anlägga ett likartat synsätt på de förebyggande 
åtgärderna.  

I en aktuell auktoritativ översikt över strate-
gier för att begränsa alkoholproblem identifieras 
nio centrala målområden för det förebyggande 
arbetet och evidensen för dessa: 
1. Information och utbildning, 
2. Insatser inom vård- och behandlingssektorn,
3. Insatser i lokalsamhällen, 
4. Insatser mot alkohol- och drogorsakade 

 trafikolyckor, 
5. Insatser mot tillgänglighet, 
6. Begränsning av marknadsföring, 
7. Prispolitik, 
8. Skadereduktion, och 
9. Illegal alkohol.  

I sina huvuddrag är dessa målområden tillämpliga 
för hela ANDT-området. Frågan är då i vilken 
utsträckning det förebyggande ANDT-arbetet i 
Sverige tillämpat denna evidens. Här diskuteras 
den svenska utvecklingen med avseende på de 
första sju av dessa målområden. 

1. information och utbildning. Evidensen för 
att informationsinsatser, i form av skolbaserad 
undervisning, massmediakampanjer, upplys-
ning exempelvis i form av hälsovarningar, och 
liknande, skulle ha effekt på problemnivåer är 
genomgående svag. Ett undantag utgörs av häl-
sovarningar på cigarettpaket, där dessa i kom-
bination med avskräckande bilder har visat sig 
ge effekt på rökning. Ett skäl för att ändå satsa 
resurser på informationsinsatser är att dessa kan 
öka förståelsen för att andra åtgärder är nöd-
vändiga inom ANDT-området. I den genomgång 
som redovisas i denna rapport står det dock klart 
att informationsinsatser fortfarande tillmäts en 
avgörande betydelse i det förebyggande arbe-
tet i sig själva, inte bara en komplementär roll. 

Insatserna är betydligt mer omfattande än vad 
evidensläget motiverar. 

2. insatser inom vård- och behandlings-
sektorn. Evidensbaserad behandling har effekt 
inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. 
Inom dopningsområdet saknas ännu evidens. 
Bäst effekt har tidig upptäckt och kort rådgiv-
ning för alkoholproblem. Denna ansats har 
börjat utvecklas på allvar först de senaste åren i 
Sverige, där utvecklingsarbete nu pågår i de flesta 
landsting och inom arbetslivet. Motsvarande 
sekundärpreventiva åtgärder har ännu ej utveck-
lats inom tobaksområdet. Där dominerar istäl-
let tobaksavvänjning inom primärvården, vilket 
har god effekt, men riktar sig till personer som 
redan utvecklat nikotinberoende. Inom narkoti-
kaområdet saknas sekundärpreventiva insatser, 
vilket inom hälso- och sjukvården särskilt vore 
motiverat för personer som utvecklat beroende 
av receptbelagda läkemedel. Inom den specia-
liserade beroendevården finns bra behandling 
för såväl alkohol- som narkotikaproblem; dock 
förefaller en hel del resurser fortfarande satsas på 
icke-evidensbaserad behandling. Insatserna mot-
svaras i stort av evidensläget, men skulle behöva 
riktas bättre mot effektiva program.

3. insatser i lokalsamhällen. Evidens för sådana 
finns, men är i stort relativt svag, då området 
fortfarande är outvecklat. Evidensen är i hög 
grad beroende av vad som innefattas i dessa pro-
gram. I litteraturen redovisas program som spän-
ner alltifrån renodlade informationsinsatser, som 
inte kan förväntas ha någon effekt, till mångfa-
cetterade miljöprogram där åtgärder riktas mot 
ett flertal risk- och skyddsfaktorer. Den svenska 
satsningen på kommuner, med drogsamordnare, 
politisk förankring och engagemang i många 
samhällssektorer som familj, skola, arbetsliv, fri-
tid, krogar, trafik, hälso- och sjukvård, media, är 
internationellt unik i sin bredd och omfattning. 
Effekterna är fortfarande okända, men lär bero 
på vilken inriktning programmen får. Med ett 
fokus på tillgänglighetsbegränsning och opini-
onsbildande insatser finns skäl för optimism. 
Insatserna går dock längre än vad evidensen ger 
stöd för idag och är därför angelägna att utvär-
dera vetenskapligt. 
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4. insatser mot alkohol- och drogorsakade 
trafikolyckor. Evidensen här är mycket stark vad 
avser alkohol, där promillelagstiftning och nykter-
hetskontroller i trafiken är effektiva åtgärder. För 
insatser mot droger och dopningspreparat är evi-
densen betydligt svagare. Mot bakgrund av att de 
alkoholrelaterade trafikolyckorna ökat i Sverige 
på senare år är de ökade trafiknykterhetskontrol-
lerna väl motiverade. Ytterligare forskning avse-
ende droger och trafik är önskvärd. Insatserna 
motsvaras dock i stort av evidensläget. 

5. insatser mot tillgänglighet. Evidensen för 
åtgärder riktade mot tillgänglighet är mycket 
stark inom alkohol-, narkotika- och tobaksområ-
dena, medan evidens inom dopningsområdet sak-
nas. Stödet för tillgänglighetsbegränsande insat-
ser gäller såväl på nationell som på lokal nivå. 
Nationellt handlar det om lagstiftning som antin-
gen förbjuder vissa substanser, vilket gäller nar-
kotika och dopningspreparat, alternativt reglerar 
vissa substanser, som alkohol och tobak. Lokalt 
handlar det dels om kontroll och tillsyn över lag-
stiftningen, dels om insatser för att begränsa den 
sociala tillgängligheten, exempelvis genom kom-
pisar och familjemedlemmar. Evidensen för till-
gänglighetsbegränsande insatser inom alkohol- 
och narkotikaområdena motsvaras väl av den 
nationella politiken, medan befintlig evidens inom 
tobaksområdet inte omsatts i handling i motsva-
rande grad. På det lokala planet återstår mycket 
att göra för att få till stånd ett starkare fokus på 
tillgänglighet inom hela ANDT-området.

6. Begränsning av marknadsföring. Här finns 
en växande evidens för att marknadsföring av 
droger påverkar konsumtion, såväl av legala som 
för illegala droger. För de illegala drogerna har 
Internet kommit att spela en allt större roll, vilket 
ställer stora krav på bevakning och motåtgärder. 
Kunskapsläget här beträffande omfattning och 
effekter av åtgärder är dock mycket begränsat. 
För de legala drogerna har det länge varit oklart 
i vilken utsträckning marknadsföring påverkar 
omfattningen av konsumtionen. Industrins upp-
fattning är att marknadsföring enbart påver-
kar storleken på marknadsandelarna för olika 
företag, inte den totala konsumtionen. Aktuell 
forskning, särskilt inom alkoholområdet, har 

dock visat att marknadsföring har en konsum-
tionsdrivande effekt, särskilt bland ungdomar. 
Inom tobaksområdet har studier visat att reklam 
på försäljningsställen ökar tobaksförsäljningen. 
Detta har lett till att flera länder har genomfört 
eller planerar förbud mot sådan marknadsföring. 
Evidensen talar för att all alkohol- och tobaks-
reklam förbjuds. Den nationella lagstiftningen i 
Sverige lever här inte upp till den internationella 
evidensen. 

7. prispolitik. Evidensen är mycket stark för att 
priset har avgörande betydelse för konsumtionen 
av samtliga droger. För de legala drogerna alkohol 
och tobak används denna evidens för aktiv pris-
politik. I båda fallen finns sannolikt utrymme för 
att ytterligare höja skatterna för att åstadkomma 
minskat bruk. För de illegala drogerna inom nar-
kotika- och dopningsområdena styrs priset för 
konsumenterna av hur aktivt lagstiftningen kon-
trolleras av tull, polis och andra myndigheter. Vid 
ökad risk för upptäckt, vare sig detta sker i pro-
duktionsskedet, distributionsskedet, grossist eller 
detaljhandelsskedet, minskar utbudet och ökar 
priset. I Sverige motsvaras sammantaget evidens-
läget väl av vidtagna åtgärder. 

Vad denna avstämning av evidensläget gentemot 
genomförda preventionsinsatser visar är att de 
nationella insatserna relativt väl motsvarar evi-
densen, även om vissa undantag noteras och trots 
att det inom alkoholområdet skett en betydande 
försvagning av politiken sedan Sveriges inträde 
i EU. Däremot finns det större frågetecken för 
de lokala insatserna. Den starka inriktningen på 
informationsinsatser i avsaknad av motsvarande 
starka insatser mot tillgänglighet är inte förenlig 
med kunskapsläget.  I en effektiv ANDT-politik 
skapas en balans mellan nationella insatser och 
lokala. I Sverige har fokus under det senaste 
decenniet förskjutits från den nationella nivån 
till den lokala, delvis som en följd av internatio-
nalisering och svårigheterna att upprätthålla den 
tidigare nationella politiken. Detta behöver inte 
innebära en försvagning så länge man behåller 
balansen mellan insatser riktade mot efterfrågan 
och insatser riktade mot utbudet. 

Detta sagt står det också klart att det förebyg-
gande ANDT-arbetet har genomgått en stark 
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utveckling under senare år, såväl kvantitativt 
som kvalitativt. En rad program med inriktning 
på tillgänglighet har utvecklats och spridits, 
bl.a. Kronobergsmodellen (illegal tillgänglighet); 
Örebro preventionsprogram (social tillgänglig-
het); Stad-metoden (kommersiell tillgänglighet). 

Riskbruksmodellen, en annan förebyggande 
inriktning med god evidens, sprids nu snabbt 
inom landstingen och arbetslivet, där tilltron till 
sjukvårdspersonalens rådgivning leder till föränd-
rade alkoholvanor. En intressant utveckling inom 
detta område är internetbaserad rådgivning, där 
www.alkoholhjalpen.se är ett exempel. Även 
utvecklingen av telefonrådgivning (Alkohollinjen) 
hör hit.  I dessa och flera andra fall rör det sig om 
program med god teoretisk underbyggnad, men 
liten praktisk tillämpning och utvärdering, där 
sådan nu påbörjats. 

Inom tobaksområdet sprids programmet 
Tobaksfri Duo, som är en form av kontraktsmo-
dell, med gott och växande vetenskapligt stöd. 
Även SMART, kontraktsmetoden, bygger på 
liknande principer, men med tillämpning på alla 
droger. 

Det finns färre förebyggandeprogram som 
explicit riktar sig mot narkotika. Narkotika-
förebyggande insatser ingår vanligen i bredare 
ANDT-program, men ett undantag utgörs av 
Krogar mot Knark, som med ett miljöinriktat 
arbetssätt syftar till att göra narkotikabruk svårt 
och oattraktivt i krogmiljön. 

Flera program riktas till högriskgrupper, och 
uppvisar där goda effekter. Exempel är program 
med utagerande barn som målgrupp, antingen 
riktade till skolpersonal (KOMET) eller till för-
äldrar (COPE). Dessa program har forskningsstöd 
och är väl motiverade, men kan inte förväntas ha 
effekt på den allmänna konsumtions- eller prob-
lemnivån i en hel åldersgrupp eller i en kommun. 

I det svenska utvecklingsarbetet inom ANDT-
området har tre områden särskilt lyfts fram: till-
gänglighetsbegränsning, riskbruksrådgivning 
och föräldrainsatser. Det står klart från forsk-
ningen att stödet för tillgänglighetsbegränsning 
och riskbruksrådgivning är betydligt starkare än 
för föräldrainsatser. Tillgänglighetsbegränsning 
stöds av såväl forskning som mångårig praktisk 
erfarenhet runt om i världen. Problemet med risk-

bruksrådgivning är att sådan trots mycket brett 
forskningsstöd ännu inte blivit rutinverksamhet. 
Föräldrastödsprogrammen har fortfarande mer 
begränsat stöd för effekter på alkohol- och drog-
bruk, även om effekter ses inom andra problem-
områden. Främst kommer detta stöd från akade-
miska forskningsprojekt, s.k. efficacystudier, där 
spridning och effekter på kommun- eller befolk-
ningsnivå inte kunnat ses. Slutsatsen av detta är 
att de tillgänglighetsbegränsande åtgärderna bör 
ha högst prioritet i det förebyggande arbetet, 
därefter kommer riskbruksrådgivning. Fortsatt 
utvecklingsarbete inklusive utvärdering är dock 
mycket angeläget inom föräldraområdet, liksom 
inom andra områden som syftar till att dämpa 
efterfrågan. 

http://www.alkoholhjalpen.se
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Inledning
Här beskriver vi drogförebyggande åtgärder i 
Sverige som pågått under 2008. En del metoder 
kan betraktas som behandling av ett tillstånd eller 
en sjukdom. Eftersom exempelvis depression även 
kan vara en riskfaktor för utveckling av drogmiss-
bruk betraktas insatserna i det här sammanhanget 
som förebyggande. Verksamhetsbeskrivningarna 
är sorterade under rubriker som anger de bestäm-
ningsfaktorer som insatserna ska påverka:

fysisk tillgänglighet• 
attityder och normer• 
sociala faktorer• 
individfaktorer.• 

De flesta av metoderna och programmen kan 
höra hemma under två eller fler av dessa rubriker, 
en bedömning av vad som i huvudsak påverkas 
har därför gjorts och verksamheten har sedan 
sorterats in under den bestämningsfaktorn.

I möjligaste mån beskrivs verksamheternas 
karaktär, syfte och målgrupp, om de är utvär-
derade och vilka resultat man sett samt hur stor 
spridning de har. Den här bilagan är ingen kun-
skapsöversikt med en systematisk litteratursök-
ning efter forskningsresultat. I de flesta fall har 
det ändå gått att ta fram uppgifter om huruvida 
effektstudier (studier med kontrollgrupp) gjorts 
eller inte. Däremot finns sannolikt flera examens-
uppsatser, FoU-rapporter och liknande än de som 
refereras till i texten. I sammanställningen har vi 
i första hand sökt efter utvärderingar av effekter 
på den slutliga målgruppen.

informationsinsamling
Informationen som presenteras i den här 
bilagan har samlats in genom enkäter som 
skickats ut till samtliga kommuner i Sverige. 
Informationsinsamlandet har varit en del av den 
årliga kartläggning av preventionsmetoder inom 
alkohol, -narkotika, -dopning och tobaksområ-
det som Statens folkhälsoinstitut gör. Med undan-
tag av Alkolås, Alla överens, Alkoholhjälpen och 
Fimpa nu, har alla metoder som presenteras här 
rapporterats in genom kartläggningen. 

Kommunerna rapporterar både via kryss i för-
valda svarsalternativ och genom öppna frågor där 
man beskriver andra verksamheter som förekom-

mit under året. Totalt har ett 100-tal metoder och 
verksamheter rapporterats in, med större eller 
mindre koppling till drogkonsumtion och drog-
relaterade skador. En avgränsning i årets bilaga 
är att vi inte beskriver breda kommunsatsningar 
med flera program och insatser på många arenor, 
med undantag för A non smoking generations 
tobaksförebyggande flerkomponentsprogram 
(som också är utvärderat i sin helhet). I många 
fall presenteras i stället insatserna som ingår i 
dessa satsningar som särskilda metoder. 

De insatser som rapporterats in är olika väl 
dokumenterade. Underlaget för beskrivningarna 
bygger, när det gäller kända och väl dokumen-
terade metoder, i stor utsträckning på centrala 
myndigheters webbplatser, utvärderingsrappor-
ter och forskningsartiklar samt på dialog med 
metodansvariga i Sverige. Beskrivningarna av 
mindre väl dokumenterade metoder har tagits 
fram utifrån lokala dokument i samråd med den 
som rapporterat in verksamheten eller andra som 
arbetar med metoden. I referenserna framgår vil-
ket underlag de enskilda beskrivningarna bygger 
på. Ett 20-tal av de inrapporterade metoderna 
har utelämnats i bilagan på grund av svårigheter 
att få tag på underlag som beskriver metoderna. 

En förändring jämfört med metodpresentatio-
nen i rapporten Det drogförebyggande arbetet 
2007 är att rubriken Individfaktorer tillkommit. 
Detta för att många insatser som rapporterats in 
är riktade mot riskgrupper där individuella fakto-
rer spelar stor roll. Några metoder och program 
som i förra årets rapport sorterades in under rub-
riken Attityder och normer har i årets rapport 
flyttats till Individfaktorer.

Strategin i årets bilaga – att utgå från vad kom-
munerna själva rapporterar in som drogförebyg-
gande arbete – grundar sig på föresatsen att visa 
på den bredd som finns i preventionsarbetet samt 
att inspirera forskare och praktiker till nya upp-
följningar och utvärderingssatsningar, ytterligare 
metodutveckling och så småningom ökad sprid-
ning av metoder som visar sig fungera.

I tabellen presenterar vi metoderna i bilagan 
i kondenserad form. Därefter följer texter där 
respektive metod eller program presenteras mer 
utförligt. 
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Sammanfattande översikt  
av förebyggande metoder
Framställningen i tabellen rör syfte, mål, avsikt, 
målgrupp, arena samt drog som metoden rik-
tas mot. Intermediär målgrupp betyder här den 
förändringsaktör som agerar för att den slutliga 
målgruppen ska påverkas, exempelvis föräldrar 
som påverkar sina barn. Med arena avses den 
miljö där metoden når den slutliga målgruppen. 

I tabellen redovisas även vilken drog eller vilka 
droger som metoden syftar till att påverka. Om 
detta är oklart har kategorin ”droger” använts. 
I flera fall finns inget uttalat motiv att motverka 
droganvändning. I dessa fall finns ett kryss i den 
aktuella kolumnen. Samma sak gäller i de fall där 
intermediär målgrupp saknas. 
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Fysisk tillgänglighet
ansvarsfull alkoholservering (Stad-modellen) 
Ansvarsfull alkoholservering enligt Stad-modellen 
(AAS) arbetades fram under 1990-talet av Stad-
projektet (Stockholm förebygger alkohol- och 
drogproblem) och har under senare år spridits 
i Sverige av Statens folkhälsoinstitut. Sedan år 
2006 har länsstyrelserna i uppdrag att sprida och 
utveckla metoden regionalt. Metoden ska minska 
våldet och skadorna relaterade till alkoholkon-
sumtion på krogen och skapa en bättre arbets-
miljö för krogpersonal. 

AAS-metoden bygger på lokal mobilisering, 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering, poli-
cyförändringar och en effektiv tillsyn (polis och 
kommun) genom att myndigheterna och bran-
schen samarbetar. Ett viktigt inslag är att arbe-
tet följs upp (Statens folkhälsoinstitut, 2008a). 
Metoden har utvärderats med goda resultat i 
form av minskat våld (Wallin, Norström, & 
Andreasson, 2003). Metoden leder även till eko-
nomiska besparingar. I en kostnadsberäkning av 
arbetet med metoden visar resultatet att samhäl-
lets besparingar kopplade till rättsväsende, pro-
duktivitet, hälso- och sjukvård samt minskad ska-
degörelse är många gånger större än de kostnader 
som insatserna kräver. Rapporten visar en bespa-
ring på 1:39, alltså samhället sparar sannolikt 39 
kr på varje satsad krona (Månsdotter, Rydberg, 
Wallin, Lindholm, & Andréasson, 2007). En 
utvärdering av svenska kommuners arbete med 
metoden pågår just nu vid Stad i Stockholm. 

Enligt uppgift från Linda Brännström, pro-
jektledare för Ansvarsfull alkoholservering vid 
Statens folkhälsoinstitut, användes metoden i 
större eller mindre omfattning i de flesta kommu-
ner i Sverige under 2008.
Webbplats: www.fhi.se/sv/Metoder/halsoframjande -och-

forebyggande-metoder/ansvarsfull-alkoholservering

krogar mot knark
För att minska förekomsten av narkotika på 
Stockholms krogar startades 2001 projektet 
Krogar mot knark. Det är ett samarbete mellan 
restaurangbranschen, olika myndigheter och 
Stad-sektionen (Stockholm förebygger alkohol- 
och drogproblem). Man arbetar med policyer, 

utbildningar, krogmiljöförändringar, ökad poli-
siär närvaro samt medier och PR. Projektet är 
sedan 1 januari 2008 permanentat och ingår i 
det som brukar benämnas som Stad-samarbetet 
(Stockholm förebygger alkohol- och drogpro-
blem [STAD]). 

I en studie som Stad genomfört framgår att det 
har blivit svårare för narkotikapåverkade gäs-
ter att komma in på de krogar som arbetar mot 
narkotika i Stockholms innerstad (Gripenberg, 
Wallin, & Andréasson, 2007).

En utvärdering av Krogar mot knark pågår. 
Både kvantitativa och kvalitativa metoder 
används för att studera processer och effekter 
(Gripenberg, 2002a, 2002b). Man använder 
observationsstudier, enkätundersökningar, krog-
miljöstudier, intervjustudier och registerstudier. 
En nyligen genomförd – men ännu inte publicerad 
– undersökning bland kroganställda i Stockholm 
visar att narkotika blivit ovanligare på krogarna 
i Stockholm, att kroganställda har ändrat sin 
inställning till narkotika mot en mer restriktiv 
hållning och att de anställda signifikant minskat 
sitt eget användande av narkotika 2008 jämfört 
med 2001 (J. Gripenberg, STAD, personlig kom-
munikation, juni 2009).

År 2007 initierades en nationell krogsats - 
ning av Mobilisering mot narkotika (MOB) 
för att sprida arbetssättet Krogar mot knark. 
Dessförinnan har man arbetat med metoden med 
stöd av MOB i Stockholm, Göteborg och Malmö 
inom den så kallade Trestadssatsningen (Fries, 
2007). Enligt Daniel Müller, projektledare för 
Krogar mot knark på Stad deltog cirka 200 res-
tauranger i projektet under 2008.
Webbplats: www.krogarmotknark.se

kronobergsmodellen 
Kronobergsmodellen har utvecklats i Växjö och 
är ett arbetssätt för att minska tillgången på alko-
hol för ungdomar genom insatser mot illegal alko-
holförsäljning och ungdomars alkoholdrickande 
i offentlig miljö (Polisen). Polis, åklagare, medier, 
fritidsassistenter, skattemyndigheten, fastighets-
bolag med flera samarbetar och insatser riktas 
mot flera områden samtidigt. Polisen hämtar in 
tips om langare och sammanställer dessa för att 
sedan planera, spana och ingripa mot langare. 
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För att informera allmänheten och övriga langare 
om gripanden används medier. Polisen tar kon-
takt med föräldrar eller målsmän om berusade 
ungdomar eller ungdomar som bär på alkohol 
påträffas på stan. I de fall ungdomarna är under 
18 år uppmanas föräldrarna att hämta dem. Om 
föräldrarna inte vill hämta meddelar man social-
förvaltningen.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag att före-
bygga våld på allmän plats har Brå utvärderat 
Kronobergsmodellen i sju polisområden: Piteå, 
Sundsvall, Enköping-Håbo, Nacka, Skärholmen, 
Karlstad och Gotland. Brå har samlat in både 
kvantitativa och kvalitativa data i form av 
bland annat intervjuer, polisens egen doku-
mentation samt kriminalstatistik (Alm, 2009). 
Erfarenheterna från de polisområden som arbe-
tat enligt metoden visar enligt BRÅ att ett aktivt 
arbete från polisens sida kan minska ungdomars 
alkoholdrickande i offentlig miljö. Att ungdo-
marna förhindrats att dricka i offentlig miljö har 
också lett till att färre ungdomar behövt vård för 
alkoholförgiftning. De statistiska resultaten talar 
starkt för att det i sin tur kan bidra till att minska 
våldsbrotten i offentlig miljö. Statens folkhälso-
institut saknar uppgifter om hur många polisdi-
strikt som arbetade med Kronobergsmodellens 
hela koncept, eller delar av det under 2008.
Webbplats: www.polisen.se/sv/om-polisen/Sa-arbetar-

polisen/arbete-mot-olika-brott/vald-i-offentlig-miljo/

kronobergsmodellen

Örebro preventionsprogram – Öpp
Örebro preventionsprogram är ett alkohol- och 
drogförebyggande program med inriktning mot  
högstadieungdomar. Fokus ligger på att vidmakt-
hålla föräldrars restriktiva syn på ungdomsdrick-
ande även då deras barn kommer upp i tonåren 
(Örebro universitet). ÖPP är utvecklat av psy-
kologiforskarna Nikolaus Koutakis och Håkan 
Stattin vid Örebro universitet. 

Programmet genomförs via korta föräldra-
träffar (15–20 minuter) i anslutning till skolans 
ordinarie föräldramöten en gång per termin. 
Informationen utgår från en strukturerad pre-
sentation och varje föräldramöte innehåller en ny 
presentation. Syftet är

• att informera föräldrar om ungdomsdrick-
ande, faktorer och konsekvenser som hänger 
ihop med ungdomsdrickande, samt vad föräld-
rar kan göra för att skapa förutsättningar för 
att deras barn inte ska dricka

• att presentera fördelarna med att alla föräldrar 
i klassen har gemensamma regler och normer 
kring sådant de anser vara angeläget i allmän-
het, i synnerhet ungdomsdrickande.

• att skapa förutsättningar för att ge föräldrarna 
möjlighet att komma till gemensamma över-
enskommelser, skriftliga eller muntliga

• att uppmana föräldrar att inta en restriktiv håll-
ning gentemot ungdomsdrickande och mycket 
konkret och klart visa det i familjen, samt ge 
konkreta tips och åldersadekvata exempel på 
hur man kan göra detta.

Efter varje föräldramöte sänds ett sammanfat-
tande brev hem till alla föräldrarna i klassen, även 
till dem som av olika anledningar inte deltog på 
föräldramötet. Detta brev innehåller även föräld-
raöverenskommelsen (Örebro universitet). 

En utvärdering med kontrollgrupp har visat att 
eleverna i försöksgruppen drack betydligt mindre 
än eleverna i kontrollgruppen. Skillnaderna var 
speciellt tydliga för frekvent drickande, som var 
relativt vanligt bland ungdomarna i kontrollgrup-
pen. Man fann även spridningseffekter, exempelvis 
att kriminalitet och våld var mindre vanligt bland 
ungdomarna i försöksgruppen. Positiva effekter 
kunde också konstateras bland unga med en tidig 
alkoholdebut (Koutakis, Stattin, & Kerr, 2008).

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas alkohol- 
och drogförebyggande arbete angav 65 procent 
av kommunerna att de använde ÖPP under 2008, 
vilket är en liten ökning sedan året innan och en 
tydlig ökning sedan 2006 då drygt 40 procent 
av kommunerna använde metoden. Spridningen 
av ÖPP inom kommunerna är dessutom relativt 
hög. I genomsnitt används metoden i mellan 60 
och 70 procent av skolorna. Detta gäller både 
2007 och 2008 (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 
ÖPP används i Ryssland, Holland och Norge, 
och Storbritannien, USA och Spanien har visat 
intresse för metoden. En holländsk utvärdering 
av ÖPP där positiva effekter påvisas redan efter 
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tio månader har nyligen accepterats för publice-
ring (Koning, et al.). 
Webbplats: www.orebro.se/opp

Attityder och normer 
alla överens 
Öckerö kommuns alkohol- och drogförebyg-
gande arbete går under namnet Alla överens och 
handlar om att alla vuxna måste bli överens om 
att ingen under 18 år ska få tag i alkohol. I bör-
jan av 2000-talet hade Öckerö högst alkoholkon-
sumtion bland ungdomar i hela Västra Götaland. 
Nu är situationen den omvända. 

Under flera år har man inom kommunen, med 
kommunledningens stöd, arbetat med att försöka 
göra vuxnas inställning till alkoholkonsumtion 
bland unga mer restriktiv. Man gör det bland 
annat genom att föräldrar via e-post kan prenu-
merera på Drogförebyggarens nyhetsbrev som 
innehåller information om aktuella forskningsre-
sultat, tips på föreläsningar och information om 
lokala ungdomsfester. Cirka 700 föräldrar pre-
numererar på e-brevet. Den lokala drogförebyg-
garen är med på föräldramöten från förskolan 
till gymnasiet och informerar om riskerna med 
alkohol och ger samtidigt tips på hur man kan 
undvika att ungdomar får tag på alkohol. För att 
nå även andra vuxna går man ut till idrottsklub-
bar, kyrkor och föreningar och berättar om sats-
ningen. Årliga drogvaneundersökningar genom-
förs i ungdomsgruppen och resultaten från dessa 
sprids genom medierna. 

Undersökningarna visar att andelen elever som 
avstår från alkohol (inte har druckit det senaste 
halvåret) ökade med 71 procent mellan 2003 och 
2008 och att alkoholdebuten har förskjutits två 
år sedan 2003. Andelen elever som blir bjudna 
på alkohol i hemmen har också minskat från 21 
till 5 procent 2009 (H. Fransson, Öckerö kom-
mun, personlig kommunikation, juni 2009). 
Någon effektstudie av Alla överens har ännu inte 
gjorts, men en jämförande studie med kontroll-
kommuner planeras (H. Fransson, Öckerö kom-
mun, personlig kommunikation, juni 2009). En 
intervjuundersökning bland ungdomar i Öckerö 
visar att många ungdomar inte dricker, att föräld-
rar tydligt är emot att deras barn dricker och att 

normer och regler som understöder ett restriktivt 
förhållningssätt vunnit gehör (Evenholm, 2007). 
I en annan undersökning från 2009 undersöktes 
föräldrars attityder och agerande i relation till 
ungdomarnas alkoholbeteende genom en enkät. 
Av 191 utskickade enkäter besvarades 115. Med 
bortfallet i åtanke samt eventuell benägenhet hos 
respondenterna att ge socialt acceptabla svar, 
pekar resultatet mot att föräldrar till stor del 
har en restriktiv attityd till ungdomsdrickande, 
att de använder sig av skyddande stöd- och kon-
trollfaktorer och att de själva dricker alkohol på 
ett ansvarsfullt sätt (M. Nilsson & Svantesson, 
2009).

Delar av konceptet Alla överens används 
numera i Eksjö, Partille, Tranås, Ulricehamn, 
Härryda, Östersund och vissa stadsdelar i 
Göteborg (H. Fransson, Öckerö kommun, per-
sonlig kommunikation, juni 2009).
Webbplats Öckerö kommun: www.ockero.se 

(sök på alla överens)

alkolåsprogram 
Alkolåset är en teknisk anordning som är kopp-
lad till bilens tändningssystem. Innan man star-
tar fordonet måste man blåsa i ett munstycke där 
alkoholhalten i utandningsluften kontrolleras. 
Om det finns alkohol som motsvarar eller översti-
ger den lagliga gränsen, 0,2 promille, går motorn 
inte att starta. Alkolås används i dag för personer 
som dömts för rattfylleri och som kvalitetssäk-
ringsverktyg. Den som har dömts för rattfylleri 
eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om 
att delta i ett alkolåsprogram i stället för att för-
lora körkortet. I alkolåsprogrammet krävs bland 
annat att föraren under färd också måste blåsa 
vid slumpmässigt återkommande kontroller. Om 
det finns alkohol i utandningsluften registreras 
det i alkolåsets minnesfunktion. 

Företag använder alkolås som ett led i att kvali-
tetssäkra sina transporter. Tack vare alkolåset kan 
företagen garantera att transporterna utförs av 
nyktra förare (Transportstyrelsen). Målgruppen 
är således både enskilda individer som ertappats 
med rattfylleri samt yrkeschaufförer och övriga 
som framför motorfordon (Bjerre, 2005). 

Flera studier från olika länder har visat att ratt-
fylleri ofta är en indikation på allvarliga alkohol-
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problem. I en svensk studie av rattfylleridömda 
kunde 60 procent diagnostiseras som alkoholbe-
roende alternativt alkoholmissbrukare (Bjerre, 
2005). 

För att en rattfyllerist ska kunna delta i alkolås-
programmet ska hon eller han skicka en ansökan 
till länsstyrelsen tillsammans med ett läkarintyg, 
skriva under en viljeförklaring om att följa de sär-
skilda villkor som gäller för försöksverksamhe-
ten, ingå ett avtal med en alkolåsleverantör och 
betala en ansökningsavgift. Länsstyrelsen gör en 
prövning om den sökande kan anses lämplig att 
delta och Vägverket utfärdar körkort med sär-
skild villkorskod. Under programtiden genom-
förs regelbundna läkarundersökningar för att 
påverka förarens alkoholvanor och alkolåset kon-
trolleras varannan månad. Informationen i låsets 
minne förs då över till länsstyrelsen. Att delta i 
alkolåsprogrammet påverkar inte straffet, utan 
den som deltar får ändå böter eller fängelsestraff. 
Den totala kostnaden för den enskilde deltaga-
ren är cirka 50 000 kronor. Efter programtidens 
slut utfärdas ett nytt körkort, med samma behö-
righet som tidigare, om alla villkor är uppfyllda 
(Transportarbetareförbundet).

I en kvasiexperimentell1 studie har alkolås-
programmet utvärderats som alternativ till kör-
kortsåterkallelse. I studien jämfördes en grupp på 
1 266 personer som genomgick alkolåsprogram-
met mellan 1999 och 2005 med två kontrollgrup-
per som inte deltog, antingen på grund av att de 
tackat nej eller inte erbjudits möjlighet att delta. 
Utvärderingen visar att deltagarna i alkolåspro-
grammet hade lägre nivåer av riskbruk och skad-
ligt bruk av alkohol enligt AUDIT-mätningar2 än 
personerna i kontrollgrupperna, både efter ett 
och tre år (Bjerre & Thorsson, 2008). Slutsatsen 
var att alkolåsprogram är en användbar metod 
för att uppnå varaktig beteendeförändring hos 
rattfyllerister. 

Vägverket har gett det norska Transport-
ekonomisk institutt i uppdrag att utvärdera 
alkolåsprogrammet. I utvärderingen studerades 

effekter på bland annat sjukhusvistelse, sjukfrån-
varo, alkoholvanor, rattfylleri och trafikolyckor. 
Resultaten tyder på att programmet har effekt 
på antalet rattfylleribrott och på antalet trafiko-
lyckor bland de deltagare som återfått sitt kör-
kort. Resultaten visar också att alkoholvanorna 
blivit mindre riskfyllda under programmets gång, 
framför allt hos personer som i utgångsläget har 
mindre allvarliga alkoholproblem (Nordbakke, 
Assum, Sandberg Eriksen, & Grunnan, 2007).
Webbplats: www.transportstyrelsen.se/sv/vag/alkolas

Basprogram för det drogförebyggande  
arbetet i kävlinge kommuns skolor 
Hösten 2004 bildades två arbetsgrupper i Kävlinge 
kommun för att utforma ett basprogram för det 
drogförebyggande arbetet i skolan. Grupperna 
bestod av representanter från socialtjänsten, poli-
sen, kulturbranschen, fritidsverksamheter, skolan 
(lärare som undervisar om alkohol, narkotika och 
tobak) och kyrkan. Tanken med basprogrammet 
är att alla föräldrar och elever ska få samma infor-
mation om alkohol, narkotika och tobak från 
förskoleklass till årskurs nio. Skolledarna hade 
möjlighet att ge synpunkter på basprogrammet i 
april 2005 och det redovisades även för kultur-
nämnden och socialnämnden under hösten 2005. 
Basprogrammet ska finnas tillgängligt i pärmar 
på kommunens skolor och på kommunens webb-
plats. Programmet riktar sig huvudsakligen till 
föräldrar men även till elever, och det revideras 
varje år. Ansvarig för basprogrammet i sin helhet 
är samordnaren för det förebyggande arbetet. 

Det förebyggande arbetet börjar i förskole-
klasserna med att bygga föräldranätverk och 
få föräldrar att ge varandra råd och stöd i pro-
blemsituationer. I fjärde klass används så kal-
lade dilemmafrågor. Frågorna beskriver olika 
situationer som kan uppstå i en familj. Avsikten 
är att lärarna ska avsätta 15–20 minuter av ett 
föräldramöte för diskussioner och att frågorna 
ska revideras med jämna mellanrum. I femte 
klass får föräldrar och elever möjlighet att disku-

1 Kvasiexperiment är en mindre kontrollerad version av ett experiment, vilket innebär att det är svårare att identifiera orsaks-
samband.

2 AUDIT är en förkortning av the Alcohol Use Disorders Identification Test och är ett frågeformulär som utarbetats av WHO 
för att upptäcka alkoholproblem.
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tera tobaksanvändning. Skolsköterskorna i låg- 
och mellanstadieskolorna informerar om tobak 
vid träffar för föräldrar och elever på respektive 
skola. 

I sjätte klass genomförs föräldraträffar på 
kvällstid med filmvisning och diskussioner om 
alkohol, ungdomar och föräldrars bjudvanor. 
Man försöker kombinera informationen och dis-
kussionen med ett vanligt föräldramöte då det har 
visat sig att föräldrar är mer benägna att komma. 
På träffarna strävar man efter att ha socialtjäns-
ten och polisen representerade. Arbetsgruppen 
ger föräldrarna en bild av hur det ser ut i Kävlinge 
med ungdomar, alkohol, tobak och droger. De 
föräldrar som inte kommer på föräldraträffarna 
kontaktas i efterhand. 

I sjätte klass har man också elevträffar med 
värderingsövningar under en timme. Tanken 
med elevträffarna är att diskutera varför alla tror 
att alla andra tycker att det är tufft att röka och 
dricka alkohol (majoritetsmissförståndet). En 
folder riktad till föräldrar som har barn i årskurs 
6–9 skickas också hem till hushållen.

I sjunde klass fortsätter det förebyggande 
arbetet genom att föräldrarna bjuds in till fort-
satta diskussioner kring ungdomar och alkohol. 
Skolkuratorn på respektive skola är ansvarig för 
föräldraträffarna.

När eleverna går i klass 8–9 erbjuds föräldrarna 
en föreläsning om droger. Föreläsningen förläggs 
på kvällstid och kombineras vissa år med utbild-
ning för skolpersonal på dagtid. Fältgruppen är 
ansvarig för att ordna föreläsare. Inom ramen 
för basprogrammet har man även samlat förslag 
på filmer, böcker, värderingsövningar med mera 
som lärare, föreningar, fritidsgårdar med flera 
man kan använda i det förebyggande arbetet (I. 
Ebbesson, Kävlinge kommun, personlig kommu-
nikation, juni 2009).

I Skåne genomförs regelbundet drogvaneun-
dersökningar bland elever. Det är svårt att utifrån 
dessa dra slutsatser om basprogrammets effekter, 
dels beroende på litet statistiskt underlag, dels på 
grund av omvärldsfaktorer som kan spela in. Men 

Kävlinge kommun ligger lägst av 22 skånska kom-
muner när det gäller andelen föräldrar som bju-
der eller köper alkohol till 15-åringar. Resultaten 
pekar också mot att andelen sjunker i Kävlinge 
sedan 2003 (Region Skåne Universitetssjukhuset 
MAS). Basprogrammet sjösattes 2005 men innan 
dess hade man arbetat med föräldra- och elev-
diskussioner i årskurs sex (I. Ebbesson, Kävlinge 
kommun, personlig kommunikation, juni 2009). 

Du bestämmer 
Metoden Du bestämmer – en metod för hälso-
vägledning utgår från ungdomars egna föreställ-
ningar om hälsa och vad de själva kan göra för att 
förbättra den. Metoden är resultatet av en process 
som startade 1983 då Linköpings kommuns skol-
styrelse antog ett alkoholpolitiskt program inom 
vilket man avsåg att förbättra undervisningen om 
alkohol i grundskolan. Docent Elisabeth Arborelius 
fick i uppdrag att tillsammans med skolsköterskor, 
skolkuratorer, lärare och elever arbeta fram meto-
den Du bestämmer och en manual för arbetet har 
tagits fram (Aborelius, 2002). Metoden utgår från 
Banduras self-efficacy begrepp3. 

Syftet med Du bestämmer är att man ska klar-
göra sitt förhållande till begreppet hälsa och dra 
slutsatser av detta. Det innebär att varje elev ska 
komma fram till vad hon eller han mår bra av 
och göra det som behövs för att nå dit. Eleven 
kan ta hjälp av hälsovägledare på det sätt hon 
eller han själv önskar. Ungdomarna deltar i sex 
samtal, tre i grupp och tre enskilt. Arbetssättet 
är konkret och arbetsblad används för att tydlig-
göra vad man pratar om och kommer fram till 
(Aborelius, 2002). 

En kontrollerad studie genomfördes 1986 och 
det visade sig att ungdomarna i försöksgruppen 
genomförde fler hälsofrämjande aktiviteter, fick 
bättre självförtroende och upplevde sig ha bättre 
kontroll över sin livssituation efter försöket 
(Aborelius & Bremberg, 1988). Två ytterligare 
undersökningar med kontrollgrupp har genom-
förts, en i Schweiz med delvis positiva resultat, 
och en i Danmark med liknande positiva resultat 

3 Psykologen och professorn Albert Bandura definierar self-efficacy som en individs tilltro till sin förmåga att lyckas i specifika 
situationer. Begreppet är centralt i Banduras sociala inlärningsteori, vilken förklarar psykologiska företeelser som resultatet 
av samspel mellan beteende, kognition (intellekt) och miljöfaktorer.
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som i den svenska studien. Det finns således stöd 
för att metoden har gynnsamma effekter. Några 
effekter på ungdomars konsumtion av alkohol har 
dock inte påvisats (Bremberg & Aborelius, 1994). 
En svensk undersökning av processen visar att 
ungdomar når de goda resultaten på olika vägar. 
Det centrala förefaller vara att ungdomar utveck-
lar sin egen uppfattning om vad som främjar häl-
san. Metoden har fått relativt bred användning i 
Sverige, främst för ungdomar 14–16 år, men även 
med vuxna. Metoden används också i Danmark, 
Norge, Polen och Schweiz. 
Webbplats: www.fhi.se/sv/handbocker/Uppslagsverk-
barn-och-unga/Du-bestammer---en-metod-for-
halsovagledning

Don’t drink and drive 
Vägverkets projekt Don’t drink and drive inled-
des 2003 och bedrivs sedan 2008 i ordinarie 
verksamhet (S. Persson, Vägverket, personlig 
kommunikation, juni 2009). Vägverket samarbe-
tar med kommunernas gymnasieskolor, polisen, 
idrottsföreningar, trafikskolor, studieförbund 
med flera för att få främst ungdomar att inse kon-
sekvenserna av att köra alkoholpåverkad. 

Målet med Don’t drink and drive är att få ung-
domar att
• aldrig köra när de är påverkade av alkohol 

eller droger
• aldrig åka med någon som är påverkad av 

alkohol eller droger
• hindra andra från att köra när de är påverkade 

av alkohol eller droger.

Den primära målgruppen är ungdomar 15–24 år, 
vilket inte hindrar att man även försöker nå andra 
åldrar i särskilda projekt inom området alkohol, 
droger och trafik.

Vägverkets strategi är att erbjuda pedagoger, 
utbildare, ledare och andra som i sin yrkesut-
övning möter ungdomar verktyg och metoder. 
Det kan vara filmer med stödjande dialogunder-
lag, broschyrer och affischer som kan beställas 
direkt på Vägverkets webbplats. Syftet är att få 
ungdomar och vuxna att tala med varandra om 
riskerna med alkohol i trafiken. Arbetet innebär 

att förmedla känslomässig och faktabaserad 
budskap.

En serie mätningar mellan 2004 och 2007 visar 
på en rad positiva förändringar i attityd och bete-
ende avseende alkohol och droger i samband med 
framförande av motorfordon. Exempelvis mins-
kar andelen som uppger att man kört bil efter 
att ha druckit alkohol och andelen som uppger 
att de skulle ingripa om en kompis körde ratt-
full ökar under perioden mellan 2004 och 2007 
(Vägverket, 2007). 

Don’t drink and drive är etablerat bland ung-
domar 15–24 år och enligt undersökningar av 
Intermetra4 har modellen blivit alltmer känd även 
utanför denna grupp. Från verksamhetens början 
fram till nu har hundratusentals ungdomar nåtts 
av Don’t drink and drive (S. Persson, Vägverket, 
personlig kommunikation, juni 2009).
Webbplats: www.dontdrinkanddrive.se

Fimpa nu!
Fimpa nu är ett projekt som startade 2003 inom 
ramen för det nationella tobaksuppdraget på 
Statens folkhälsoinstitut.

Syftet med projektet var att utveckla en kost-
nadseffektiv insats för tobaksbrukande ungdo-
mar i individuella kontakter. Utgångspunkten för 
insatsen är hälsosamtalet som genomförs inom 
skolhälsovården, på ungdomsmottagningarna 
och inom folktandvården. Hälsosamtalet ger ett 
underlag för en aktiv insats i syfte att stärka ung-
domarnas förmåga att befästa sitt tobaksfria val 
och att vid behov gå vidare till en aktiv föränd-
ring att sluta röka eller snusa.

En rök- och snusavvänjningstidning för ton-
åringar Fimpa Nu! – bli rök- och snusfri, har 
tagits fram. Materialet är utvärderat med en 
kontrollgrupp inom Folktandvården i Uppsala 
läns landsting. Resultatet visar att av deltagande 
tobaksbrukare (alltså både rökare och snusare) 
var det signifikant fler i den aktiva gruppen som 
slutade med sitt tobaksbruk jämfört med kon-
trollgruppen. Den aktiva gruppen fick ett kort 
motiverande samtal samt information anpassad 
till ungdomarna genom tidningen Fimpa Nu! - 

4 Intermera Business & Market Research Group mäter förändringar i attityd och beteende avseende alkohol och droger i 
samband med framförande av motorfordon.
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bli rök och snusfri (Landstinget i Uppsala län, 
2005). Insatsen kan användas som en rutinåtgärd 
för en tidig intervention inom verksamheter som 
har kontakt med ungdomar, exempelvis folk-
tandvården, skolhälsovården och ungdomsmot-
tagningarna.

Statens folkhälsoinstitut har inte någon upp-
gift om projektets spridning. 
Webbplats: www.fhi.se (sök: fimpa nu)

a non smoking generation
A non smoking generation (NSG) – eller på 
svenska – En rökfri generations (ERG) flerkom-
ponentsprogram togs fram som ett samarbetspro-
jekt mellan NSG och Gotlands och Järfälla kom-
muner samt landstinget i Kronoberg. Projektet 
handlar om att utveckla ett helhetsprogram som 
involverar skola, föräldrar, närsamhälle och 
lokala massmedier i det tobaksförebyggande 
arbetet kring barn och ungdomar (Statens folk-
hälsoinstitut, 2005).

Målet med programmet är att minska tobaks-
bruket bland unga och skjuta upp deras tobaks-
debut genom att på sikt påverka ungdomars kun-
skaper och attityder (Boj, Metz, Edvardsson, & 
Westerlund, 2005).

NSG:s program har en bred ansats och invol-
verar både skolelever och vuxna. Programmet 
består av ett antal komponenter.

Utbildning av skolpersonal
Utbildningen tar upp vilken plats frågor om 
alkohol, narkotika och tobak (ANT) har i skol-
undervisningen, effektiva undervisningsmetoder, 
vikten av att skolan har ett förhållningssätt i 
ANT-frågorna, hur man skapar en tobakspolicy 
på skolan samt hur en skola kan samverka med 
föräldrar och andra aktörer i närsamhället för 
att förebygga drogbruk. Utbildningen ger även 
kunskap om ungdom och tobak, statistik, bero-
endeproblematik, tobaksbolagens marknadsfö-
ringsstrategier med mera. Utbildningen ges under 
två heldagar med ett par månaders mellanrum. 
Vid utbildningen får skolpersonalen tillgång till 
NSG:s skolhandledning – se nedan. 

Stöd med att ta fram och  
införa policy och handledning
NSG erbjuder stöd till skolor med att ta fram och 
införa en tobakspolicy. Arbetet sker i samverkan 
med skolans personal och elevråd. NSG kan även 
fortsätta stödja skolans ANT-arbete genom åter-
kommande handledning. 

Klassbesök
NSG:s Unga inspiratörer genomför klassbesök 
i årskurserna 5–9. Värderingsövningar, rollspel 
och diskussioner om tobak, hälsa och grupptryck 
varvas med fakta om tobakens skadeverkningar 
och effekten av tobaksreklam. Klassbesöken 
är ett komplement till skolans ordinarie ANT-
undervisning. 

Föreläsningar, temadagar och  
filmvisning med diskussion
NSG:s Unga inspiratörer kan även delta vid 
temadagar och temaveckor och hålla föreläs-
ningar eller vara en ”station” i ett större projekt 
där andra organisationer deltar med sina repre-
sentanter. NSG har tillsammans med bistånds-
organisationen Plan tagit fram en film och ett 
skolmaterial om tobakens konsekvenser i utveck-
lingsländer, som barnarbete, miljöförstöring och 
fortsatt fattigdom. NSG:s inspiratörer följer upp 
filmen med diskussioner och övningar. 

Föräldrasamverkan och föräldramöten 
om alkohol, narkotika och tobak
Vid NSG:s utbildning av skolpersonal ger man 
exempel på hur skolorna kan samverka med för-
äldrar kring ANT-frågorna och hur föräldramö-
ten kan läggas upp. NSG kan delta och hålla i 
vissa delar av föräldramötena eller leda gemen-
samma kvällsmöten om tobak för elever och för-
äldrar. 

Material
Som stöd för det tobakspreventiva flerkompo-
nentsprogrammet har NSG låtit ta fram skol-
handledningen Tobaksfria tillsammans och för-
äldrahandledningen Ditt nej gör stor skillnad. 
Skolhandledningen ger konkreta tips om hur en 
skola kan arbeta för att ta fram en tobakspo-
licy och hur en effektiv tobaksundervisning kan 

http://www.fhi.se


DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008 153 

genomföras i samverkan med eleverna, skolan 
och föräldrarna. Föräldramaterialet ger tips 
om hur man kan påverka sina barn att förbli 
tobaksfria.

I en rapport från Forskningsstation Mösseberg 
redovisas en utvärdering av NSG:s tobaksföre-
byggande flerkomponentsprogram (Boj, et al., 
2005). Programmet visade sig ha klar effekt på 
elevernas rökvanor. Däremot gick det inte att 
påvisa effekt på snusning. Påverkan på attityder 
och kunskaper hos ungdomarna gick inte heller 
att visa i någon större omfattning. 

NSG strävar efter att utveckla samverkan med 
landsting, kommuner och enskilda skolor kring 
flerkomponentsprogrammet (N. Odén, A non 
smoking generation, personlig kommunikation, 
juni 2009).
Webbplats: www.nonsmoking.se 

rusningstrafik
Rusningstrafik är en temadag om alkohol och 
droger i trafiken som genomförts i Hässleholm, 
Osby, Perstorp och Östra Göinge under 2008. 
Syftet med satsningen är att minska rattonyk-
terheten bland allmänheten. Räddningstjänsten, 
lokala brottsförebyggande rådet (Brå), Vägverket, 
Motormännens helnykterhetsförbund (Mhf), 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ-
jande (Ntf) och Länsförsäkringar i Göinge står 
bakom satsningen. Bakgrunden till satsningen är 
att kommunerna har ett väl fungerande brottsfö-
rebyggande nätverk som träffas cirka fyra gånger 
per år. Idén till Rusningstrafik kom från nätverket 
som sedan bildade en arbetsgrupp för att utveckla 
konceptet (Y. Kvist, Osby kommun, personlig 
kommunikation, maj-juni 2009).

Kommunerna har genomfört Rusningstrafik i 
samband med festivaler och liknande aktiviteter 
för att nå ut till så många människor som möj-
ligt. Besökarna har fått prova krocksläde, volt-
bil, lastbilshytt och promilleglasögon. Man har 
också fått se en simulerad krock genom bilsläpp 
från hög höjd som följdes av en total räddnings-
insats av räddningstjänstens personal. Alkolås 
och diverse säkerhetsartiklar visades också. 
Länsförsäkringar demonstrerade produkter, sva-
rade på försäkringsfrågor och hade tävlingar. 
Besökarna fick bland annat gissa vad en krockad 

bil som stod parkerad på plats kostade att åter-
ställa (Y. Kvist, Osby kommun, personlig kom-
munikation, maj-juni 2009). 

Effektstudier av Rusningstrafik har inte 
genomförts. Rapporter från polisen visar att 
man inte upplevt minskad rattonykterhet efter 
Rusningstrafik, men förhoppningen är att tema-
dagarna ger effekt på sikt. Enligt arrangörerna 
har aktiviteterna varit lyckade och ”stuckit ut” 
jämfört med vanliga kampanjer (Y. Kvist, Osby 
kommun, personlig kommunikation, maj-juni 
2009). 

varannan vatten 
Varannan vatten är ett koncept som Gotlands 
kommun tog fram till sommaren 2004 för att 
minska berusningsdrickandet bland allmänhe-
ten. Varumärket och den tillhörande logotypen 
är skyddade hos Patent- och registreringsver-
ket. Varannan vatten har blivit en del av kom-
munens arbete med att skapa ett tryggare, nykt-
rare och trevligare Visby sommartid. Under åren 
har Varannan vatten väckt stor uppmärksamhet 
nationellt och ett antal län och kommuner har 
tecknat avtal om att få använda konceptet. Delar 
av konceptet har även använts i Norge, på Åland 
och i Nordirland. 

Budskapet förs ut genom annonser och affischer 
och följs av påståenden som ”så mår du bättre 
i morgon”, ”så är du mindre törstig i morgon” 
och ”så slipper du huvudvärk i morgon”. Andra 
varianter är ”så får du råd att komma hit en gång 
till”, ”så vet du vem du vaknar med i morgon 
bitti” eller ”så slipper du ramla i rabatten”. 

Materialet har använts på olika sätt efter lokala 
behov men huvudsakligen exponerats genom affi-
scher och annonsering som kompletterats med 
radio- och tevereklam, internet, storbildsmedier 
samt krogmaterial som kampanjkläder, serve-
ringsglas och underlägg för ölglas. Ofta har man 
haft fokus på stadsfester eller motsvarande tids-
begränsade evenemang. 

Under åren har olika uppföljningar och stu-
dier gjorts kring utfallet av den här kampanjen. 
Beroende på hur omfattande annonseringen varit 
visar dessa på olika resultat men vad som är 
betecknande är en allmänt hög acceptans för det 
direkta budskapet, cirka 90 procent ger ett posi-

http://www.nonsmoking.se


154  DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008

tivt omdöme (H. Jonsson, Gotlands kommun, 
personlig kommunikation, juni 2009). 

Sedan 2004 har kampanjer genomförts i 
bland andra Norrbottens, Västra Götalands, 
Gävleborgs och Örebro län. 

väldigt intressant person – vip 
Väldigt intressant person (VIP) är ett hälsopro-
jekt för elever i skolår 7–9 (L. Jerdén, Dalarnas 
läns landsting, personlig kommunikation, juni 
2009). Projektet utgår från Centrum för klinisk 
forskning Dalarna och Enheten för epidemiologi 
och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. 
Syftet är att undersöka effekten av en interven-
tion med personlig hälsodokumentation, där ett 
material framställts i nära samarbete med mål-
gruppen. Materialet består av en pärm med sju 
arbetsböcker med olika teman: Jag handlar om 
självkänsla och självkännedom, Du och jag om 
relationer, Min kropp innehåller bland annat 
information om alkohol, tobak och kost, Jag och 
andra och Jag och världen bygger vidare på de 
inledande böckerna, Loggbok kan användas av 
klassföreståndare och mentorer för skriftlig dia-
log med eleverna och Dagbok som är en privat 
bok som bland annat kan användas som trä-
ningsdagbok (L. Jerdén, Dalarnas läns landsting, 
personlig kommunikation, juni 2009).

Projektet följer 1 046 elever som 2003 bör-
jade årskurs sju. En tredjedel av elevgruppen har 
använt VIP-pärmen. Enkätundersökningar har 
genomförts före interventionens start 2003, samt 
2004 och 2006. Intervjuer och enkäter till lärarna 
visar att interventionen varit genomförbar i skol-
miljön och uppskattad av lärarna (L. Jerdén, 
Dalarnas läns landsting, personlig kommunika-
tion, juni 2009), (Jerdén, 2007; Widing, 2006). 
Enkäter till eleverna visar att interventionen upp-
skattats av grupper av elever, bland andra ung-
domar som invandrat till Sverige (Jerdén, 2007). 
Under 2009 kommer eventuella effekter på 
empowerment5 och självskattad hälsa att redovi-
sas. Långtidseffekter av interventionen undersöks 
genom en ny enkät som distribueras under 2009. 
Förutom i Dalarna har VIP-materialet använts i 

Mölndal och Västerbotten (inom Salut-projektet) 
(L. Jerdén, Dalarnas läns landsting, personlig 
kommunikation, juni 2009).
Webbplats: www.falun.se/www/externa/vip.nsf

Sociala faktorer
absolut förälder
Med utgångspunkt i kunskapen om att föräld-
rars attityder till alkohol påverkar barns och 
ungas alkoholvanor startades i Ystad under hös-
ten 2003 föräldrautbildningen Absolut förälder  
(A-M. Nilsson, Ystads kommun, personlig kom-
munikation, maj 2009) (IQ). Fokus ligger på 
att ge föräldrar kunskap i dessa frågor samt att 
stärka deras nätverk. Målet med Absolut förälder 
är att inga barn och unga under 18 år ska använda 
alkohol, varav ett delmål är en alkoholfri högsta-
dietid. Andra övergripande mål är minskat berus-
ningsdrickande i de äldre ungdomsgrupperna 
samt nolltolerans för narkotika. 

Ystads kommun har riktat sig till föräldrar 
med barn i sjätte klass för att förbereda föräld-
rarna inför barnens övergång till högstadiet och 
den första kontakten med alkohol. Utbildningen 
består av tre kurstillfällen som tar upp en rad 
olika områden som alkoholens historia, alko-
holpolitik, socialmedicinska aspekter och ung-
domskultur. Ett av kurstillfällena är gemensamt 
för barn och föräldrar, då man arbetar med att 
ta fram en handlingsplan. Utbildningen följs upp 
med kortare informationsinsatser vid föräld-
ramöten under högstadietiden. I paketet ingår 
också nyhetsbrev från fältgruppen som skickas 
hem till alla föräldrar med barn i årskurs 6–9. 
Nyhetsbreven ges ut 2–3 gånger per läsår och 
innehåller råd och tips om tobak och alkohol 
samt rapporter och iakttagelser från fältgruppen 
utifrån deras arbete i ungdomsmiljöer. 

Effekterna av metoden Absolut förälder på 
alkoholkonsumtionen är inte utvärderade i någon 
kontrollerad studie med avseende på effekter på 
beteende. Men Ystads kommun genomför drog-
vaneundersökningar vartannat år och man har 
där observerat en minskad alkoholkonsumtion 

5 Empowerment är ett begrepp som används för att beskriva maktmobilisering hos individer som handlar om att öka den 
enskildes möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt eget liv.
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bland högstadieelever som sammanfaller med 
introduktionen av föräldrautbildningen. Av kurs-
utvärderingarna framgår dessutom att majorite-
ten av föräldrarna fått ny kunskap samt att de 
förändrat sitt synsätt på unga och alkohol under 
utbildningen.
Webbplats: www.ystad.se (sök på absolut förälder)

antimobbning – aiM 
Antimobbningsprogrammet AIM bedrivs vid 
Norrbackaskolan i Uppsala. Projektet syftar till att 
skapa trygghet för alla barn och elever på skolan, 
främst på skolgården. Varje måndag, som inled-
ning av en ny arbetsvecka i skolan, presenteras 
veckans AIM:are för alla klasser. AIM:arna finns 
sedan på skolgården under rasterna iklädda västar 
i skarp turkos färg. AIM:arnas uppdrag är att röra 
sig på hela skolgården, även på mindre öppna plat-
ser. De ska vara uppmärksamma på om någon elev 
blir utsatt för diskriminering, trakasserier, mobb-
ning eller annan kränkande behandling på rasten. 
I första hand ansvarar lärarna i klass sex för att 
stötta AIM:arna i sitt arbete. Upptäckta fall lämnas 
vidare till Trygghetsgruppen ("Norrbackaskolans 
likabehandlingsplan," 2008).

Statens folkhälsoinstitut saknar uppgifter om 
utvärdering

aktivt föräldraskap 
Active Parenting (Aktivt föräldraskap) arbetar 
utifrån amerikanska program som utvecklats av 
Michael Popkin6. Verksamhetsansvarig i Sverige 
är Agnetha Birgersson vid Active Parenting som 
anordnar utbildningar i metoden. Aktivt föräld-
raskap syftar till att
• skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxna
• man ska förstå barns beteenden och möta 

behoven bakom
• hantera problem genom kommunikation som 

leder till samarbete.

Programmet innehåller en rad olika kurser som 
riktar sig till föräldrar, lärare och andra vuxna 
som arbetar eller lever med barn och ungdomar. 

De amerikanska förlagorna till Aktivt föräld-
raskap har utvärderats och modifierats sedan 
1983. Preliminära resultat från en studie med 
kontrollgrupp tyder på att föräldrarna upp-
levde mindre beteendeproblem hos sina barn 
efter att ha utbildats i metoden (Active Parenting 
Publishers). En svensk utvärdering med kontroll-
grupp av Aktivt föräldraskap I dag har genom-
förts som ett examensarbete på Psykologiska 
Institutionen vid Göteborgs universitet (Active 
Parenting Publishers, ; Statens folkhälsoinstitut). 
Utvärderingen visar att föräldrarna upplevde att 
barnens beteendeproblem minskat efter föräldra-
utbildningen. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommuners alkohol- och 
drogförebyggande arbete har 30 kommuner ang-
ett att man arbetade med metoden 2008, vilket är 
en kommun mer än föregående år (Statens folk-
hälsoinstitut, 2009a). 
Webbplats: www.activeparenting.se 

Barnen i våra hjärtan 
Barnen i våra hjärtan vänder sig till föräldrar, 
i första hand föräldrar födda utanför Sverige. 
Projektet har genomförts som ett samarbete mel-
lan Rädda barnens lokalförening och distrikts-
förbund i Örebro, Rädda barnens regionkon-
tor i Karlstad, Studiefrämjandet i Örebro och 
skolområde nordväst i Örebro, med medel från 
bland andra Allmänna arvsfonden. Ett 40-tal för-
äldrar träffades några timmar en kväll i veckan 
under ett par månader för att prata om hur det 
är att vara förälder. Varje föräldracirkel hade två 
ledare, en kvinna och en man, med olika kulturell 
bakgrund. Inför träffarna valde deltagarna teman 
att diskutera utifrån boken Barnen i våra hjär-
tan, som är ett studiematerial från Rädda barnen, 
integrationsförvaltningen i Stockholms stad och 
Sonia Sherefay. Boken tar upp frågeställningar 
som vad behöver mitt barn, vad ska jag tillåta 
och inte tillåta, vad är det egentligen som gäller i 
Sverige, hur ska jag vara som förälder i skolan? 
Utöver dessa frågor har en rad anknytande teman 
diskuterats:

6 Programmen bygger framför allt på teorier från individualpsykologin (Alfred Adler och Rudolf Dreikurs), Carl Rogers och 
Thomas Gordon. Barnkonventionen ingår i alla program. 

http://www.ystad.se
http://www.activeparenting.se
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•	 Nya familjestrukturer
•	 Barns behov – språket
•	 Vem bestämmer?
•	 FN:s konvention om barnets rättigheter
•	 Barnuppfostran och förbudet mot aga
•	 Socialtjänsten
•	 Skolan
•	 Sex- och samlevnadsundervisningen
•	 Våld och kriminalitet (Rädda barnen, 2006).

Statens folkhälsoinstitut saknar uppgifter om 
utvärdering.

charlie 
Projekt Charlie (Chemical Abuse Resolution Lies 
in Education) har vuxit fram i Minnesota i USA, 
där man under 1970-talet arbetade med att få 
bukt med ett svårkontrollerat drogmissbruk i sko-
lorna. Bakgrunden är forskning som visar att låg 
självaktning är en starkt bidragande orsak till att 
ungdomar börjar missbruka alkohol och andra 
droger. Målsättningen med Charlie är att hjälpa 
barn att utveckla och förstärka sin självkänsla, 
fatta kloka beslut och lösa problem. Projektet vill 
också hjälpa barnen att hantera negativa känslor 
på ett konstruktivt sätt och ge dem kunskap om 
vilka skadeverkningar droger kan ge. Materialet 
består av två handledningspärmar med färdigpro-
ducerade lektioner anpassade till åldrarna 5–12 
år. Barnen får träna sig i vänskap, fundera över 
hur man får vänner och lära sig hantera konflik-
ter utan att utöva våld. Programmet syftar även 
till att ge barn argument för att göra egna val, 
motstå grupptryck och våga säga nej – vilket i sin 
tur ska förebygga mobbning och risk för över-
grepp (Brodén Andersson, 2001). 

Charlie har översatts och spridits till många 
länder, bland andra Sverige, där det blivit ett av 
de mest spridda skolprogrammen. Programmet 
riktar sig till alla barn i klassen och bygger på att 
läraren håller särskilda Charlie-lektioner minst 
en gång i veckan. Läraren utgår från en manual 
med lektionsplaner. Programmet (i något annor-
lunda form än det svenska) har utvärderats i brit-
tiska studier. I en mindre randomiserad7 studie 

av elever i årskurs 3–5 i Storbritannien jämfördes 
några klasser där man tillämpade Charlie med 
klasser på samma skola som inte använde meto-
den. Efter ett år visade Charlie-barnen bättre 
problemlösningsförmåga och bättre förmåga att 
motstå grupptryck i hypotetiska situationer samt 
bättre kunskaper om droger. Inga effekter syntes 
dock på barnens faktiska beteenden, attityder 
till tobak, alkohol eller andra droger eller jälv-
förtroende. En annan brittisk studie följde upp 
barn vid 13–14 års, fyra år efter att de hade tagit 
del av Charlie-programmet, och jämförde med 
en matchad kontrollgrupp. Effekterna vid upp-
följningen visade även här att förmåga att motstå 
grupptryck och kunskap om droger var bättre för 
barnen i Charlie-gruppen. För en mindre slump-
mässigt vald grupp kunde man även se en effekt 
på sannolikheten att ha använt tobak (Forster, 
Sundell, Melin, Morris, & Karlberg, 2005). 

I Sverige har Charlie-metoden utvärderats i en 
randomiserad kontrollerad studie till vilken elever 
med beteendeproblem rekryterades. Programmet 
jämfördes med ett annat lärarprogram – Komet – 
beträffande effekter på beteendeproblem, socioe-
motionella beteenden, relationer samt skolarbete. 
Komet-eleverna var efter 14 månader mindre 
hyperaktiva än eleverna i Charlie-gruppen och 
tenderade att vara mindre normbrytande. De 
hade också mindre kamratproblem än eleverna 
i Charliegruppen. Däremot fanns ingen skillnad 
i aggressivitet mellan grupperna och inte heller 
i hur de arbetade i skolan. Slutsatsen av studien 
är att Charlie inte är en framgångsrik metod 
för elever med beteendeproblem (Forster, et al., 
2005). Vilken effekt programmet har på elever 
som inte har beteendeproblem framgår inte. Bland 
många som utbildar i Charlie-metoden finns öns-
kemål om att metodens effekter på barn som inte 
har beteendeproblem ska utvärderas (C.Gisslén-
Schönning, Charlieutbildare, personlig kommu-
nikation, juni 2009). Statens folkhälsoinstitut 
saknar uppgifter om hur spridd metoden är.
Webbplats: www.projektcharlie.se

7 Randomiserad innebär att man slumpmässigt fördelar de individer som ingår i undersökningen till en undersökningsgrupp 
(en grupp som får ta del av interventionen) och en kontrollgrupp (en grupp som inte tar del av interventionen).
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cope 
Cope (Community Parent Education Program) 
är framtaget av professor Charles Cunningham 
vid McMaster Children’s Hospital i Hamilton, 
Kanada. En svensk manual och videovinjetter har 
tagits fram av barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken i Malmö. Syftet med Cope är att ge för-
äldrar till barn i åldern 3–12 år verktyg att förstå 
och hantera sitt barns beteende, stärka dem i sitt 
föräldraskap, förbättra samspelet i familjen och 
skapa stödjande nätverk. 

Programmet finns även i en version som vänder 
sig till tonårsföräldrar, framtagen av barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö. Syftet 
med programmet för föräldrar till de äldre bar-
nen är att främja ett positivt samspel och utveckla 
en god kommunikation mellan barn och föräld-
rar och därigenom minska risken för missbruk 
och kriminalitet. Cope kan användas såväl gene-
rellt som riktat till specifika grupper. Programmet 
går ut på att stärka föräldrarna så att de själva 
hittar lösningar på problematiska vardagssitua-
tioner. Metoden baseras på sociala inlärnings-
processer, kognitiva och attributiva processer 
och storgruppsprocesser. Vid varje kurstillfälle 
formuleras teman och mål med utgångspunkt i 
väl utprovade kursplaner. Förändring åstadkoms 
genom konkreta och praktiska övningar och man 
använder sig av videovinjetter, modellinlärning, 
konsekvensfrågor, reflektion och hemuppgifter 
(Svenska Cope-föreningen, personlig kommuni-
kation, september 2008) (Statens folkhälsoinsti-
tut). Cope kan med fördel användas av föräldrar 
från olika kulturer (K. Nilsson, 2008). 

En kanadensisk forskargrupp har gjort en ran-
domiserad8 studie av programmet (Cunningham, 
Bremner, & Boyle, 1995). Resultaten visar att 
gruppen som arbetat enligt Cope-metoden upp-
nådde bättre resultat än kontrollgruppen med 
traditionell klinikbaserad familjebehandling. I 
Cope-gruppen förbättrades förmågan att lösa 
problem i större utsträckning och antalet upp-
fostringsproblem minskade mer än i kontroll-
gruppen. Studien visade också att det är lättare 
att nå socioekonomiskt svaga grupper om man 

erbjuder föräldrastödsprogrammen i storgrupp 
nära hemmet. Modellen med stora grupper är 
dessutom kostnadseffektiv. 

En svensk studie med kontrollgrupp har gjorts 
vid Institutionen för psykologi vid Uppsala uni-
versitet (Hellström & Thorell, 2006). Studien 
visar att Cope-metoden minskade barnens pro-
blembeteenden och förbättrade föräldrarnas för-
måga att hantera dem. Dessutom minskade för-
äldrarnas upplevelser av stress i föräldrarollen och 
känslan av kontroll ökade. Andra utvärderingar 
av metoden som gjorts i Linköping (Thunström 
& Carlsson, 2002) och Malmö (Silverberg & 
Nilsson, 2003) visar också på goda resultat. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommuners alkohol- och 
drogförebyggande arbete har 90 kommuner ang-
ett att man arbetade med metoden 2008 jämfört 
med 74 kommuner 2007 (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2009a).
Webbplats: www.svenskacope.se 

De otroliga åren 
Programmet De otroliga åren har utvecklats 
av psykologen och forskaren Carolyn Webster 
Stratton i USA (Statens folkhälsoinstitut). I Sverige 
sprider Kjell Hansson vid Lunds universitet samt 
Familjeforum programmet (K. Svensson, Lunds 
universitet, personlig kommunikation, septem-
ber 2008). De otroliga åren syftar till att minska 
barnens negativa och trotsiga beteenden, samt 
öka föräldrarnas positiva uppfostringsstrategier, 
barnens sociala kompetens, barnens sociala kon-
takter med positiva jämnåriga och samarbetet 
mellan föräldrar och skola. Föräldrautbildningen 
är uppbyggd kring fem teman som delats upp i 
två delar:
•	 Lek	och	beröm syftar till att stärka relationen 

mellan föräldrar och barn samt öka barnens 
positiva beteenden. 

•	 Gränser,	ignorera	och	konsekvenser syftar till 
att utveckla strategier hos föräldrarna för att 
minska och undvika problembeteenden hos 
sina barn.

8 Randomiserad innebär att man slumpmässigt fördelar de individer som ingår i undersökningen till en undersökningsgrupp 
(en grupp som får ta del av interventionen) och en kontrollgrupp (en grupp som inte tar del av interventionen).

http://www.svenskacope.se


158  DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008

Varje utbildningsträff är manualbaserad. 
Deltagarna tittar tillsammans på ett antal video-
sekvenser på föräldrar och barn i olika sampelsi-
tuationer. Därefter följer diskussioner i gruppen 
där man sammanfattar viktiga principer för bra 
föräldrastrategier. Föräldrarna får sedan genom 
rollspel öva på olika situationer och träna på att 
använda sig av principerna. Varje vecka får för-
äldrarna till hemuppgift att träna de strategier 
som har diskuterats i gruppen. Mellan träffarna 
ringer gruppledarna föräldrarna och följer upp 
hemuppgiften. Gruppledarna förstärker fram-
gångar och diskuterar hur föräldrarna ska ta sig 
förbi hinder och motgångar. 

Från och med tredje gruppträffen ringer dess-
utom föräldrarna varandra för att ge stöd eller 
söka råd och tips. Programmet har utvärderats i ett 
flertal studier från USA, Kanada, Storbritannien 
och Norge, bland annat i två stora randomiserade 
studier från 2002. Studierna visar på statistiskt 
signifikanta effekter i form av minskade beteen-
deproblem hos barnen (Statens folkhälsoinsti-
tut). En svensk utvärdering genomfördes 2006 
vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs 
universitet, också den med goda resultat beträf-
fande barnens beteende (Axberg, Hansson, & 
Broberg, 2007). Inom ramen för Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
alkohol- och drogförebyggande arbete angav 23 
kommuner att man arbetade med metoden 2008, 
vilket är två fler än föregående år (Statens folk-
hälsoinstitut, 2009a). 
Webbplats: www.familjeforum.se 

internationell webbplats: www.incredibleyears.com

eQ 
EQ betyder emotionell eller känslomässig intel-
ligens. Målet med EQ är att elever ska lära sig 
förstå och kunna uttrycka egna och andras käns-
lor, låta känslorna hjälpa i stället för att förstöra, 
läsa av sociala situationer, skapa goda relationer 
både till sig själv och andra, se saker ur andras 
perspektiv, lära sig ta initiativ, samarbeta och lösa 
konflikter eller problemsituationer.

På Fågelviks skola i Värmdö kommun arbe-
tar man med social och emotionell träning 50 
minuter per vecka. Under dessa pass har man en 
annan pedagog än klassläraren. Övningarna ökar 

i svårighetsgrad med stigande ålder och omfattar 
momenten: 
•	 Självkännedom – att veta vad man känner, ha 

en realistisk bedömning av den egna förmågan, 
ett sunt självförtroende.

•	 Hantera sina känslor – att veta varför man 
känner på ett visst sätt och hur man ska han-
tera det man känner på bästa sätt.

•	 Empati – förstå hur andra känner, se saker ur 
andras perspektiv, kunna uppskatta, förstå och 
hantera olikheter.

•	 Motivation – lära sig ta initiativ, klara mot-
gångar och frustrationer på vägen mot ett 
mål.

•	 Social kompetens – att kunna hantera känslor 
i förhållande till andra människor, läsa av soci-
ala situationer, kunna röra sig i olika sociala 
miljöer, kunna använda olika verktyg för att 
lösa konflikter och problem.

Läsåret delas in i fem teman – grupprelationer, 
grundkänslorna, konflikter och konflikthante-
ring, massage och avslappning samt självkänne-
dom och självförtroende. Inom varje ålder jobbar 
man utifrån sin åldersgrupp med övningar som 
ska passa i förskoleklassen och fram till och med 
år fem (Fågelviks skola). 

Statens folkhälsoinstitut saknar uppgifter om 
utvärdering.

Familjemobilisering 
Familjemobilisering (FM) initierades av soci-
alnämnden och skol- och fritidsnämnden i 
Helsingborg 2003 och är ett samarbete mellan 
ABF, skol- och fritidsnämnden och socialnämn-
den. FM ska ge föräldrar möjlighet att påverka 
sitt barns studieresultat och bättre förstå sitt 
barns skolsituation genom att arbetat i studie-
cirkel med sin del av ansvaret för elevens utbild-
ningsresultat. Syftet med FM är att förbättra 
utbildningsresultaten för eleverna och modellen 
vänder sig till barn och ungdomar som har behov 
av en förstärkt utvecklingsplan (Helsingborgs 
stad, 2008).

Föräldrar och barn deltar i programmet, och 
en lagom grupp är 8–10 föräldrar. Kursen har 
cirka åtta träffar, varje eller varannan vecka 
och träffarna hålls med fördel i skolans lokaler. 

http://www.familjeforum.se


DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008 159 

Kursledare kan vara en lärare, modersmålslärare 
eller förälder.

Formen för kursen är dialog och diskussion. 
Skolan och lärarna lämnar sina önskemål och 
föräldrarna och barnen tar upp vad de tycker är 
viktigt, exempelvis läxor, språkutveckling och fri-
tidssysselsättning. Kursen kan med fördel också 
innehålla besök av rektor eller skolsköterska. 
Kursledaren och bör ha tät kontakt och ge åter-
koppling för att följa upp barnens framsteg. 

I utvärdering för en mastersuppsats intervju-
ade Ingegerd Ågårdh elever, föräldrar och lärare, 
lämnade enkäter med frågor till föräldrar som 
deltagit i FM samt deltog på föräldraträffar och 
hade avstämningar med lärare utifrån elevernas 
individuella utvecklingsplaner. Resultaten pekar 
mot att föräldrarnas och barnens delaktighet 
i och medvetenhet om utbildningen förbättras 
genom föräldragrupperna. Uppsatsen ger också 
på flera exempel på förbättrade skolprestationer 
hos elever (Helsingborgs stad, 2009).

Som en del i Familjemobiliserings verksamhet 
har man med stöd av Socialstyrelsen 2005–2007 
bedrivit en särskild verksamhet för bostadslösa 
familjer (Fambo). Verksamheten utvärderades av 
Lars B Ohlson vid Socialhögskolan i Lund genom 
intervjuer med lärare och studier av elevernas 
individuella utvecklingsplaner. Studien innefat-
tade en jämförelsegrupp med icke bostadslösa 
elever. Underlaget till studien var litet så långt-
gående slutsatser har inte dragits, men FM upp-
fattades som en bra metod för att integrera barn 
till bostadslösa familjer i skolan och samhället 
(Ohlson, 2008).
Webbplats: www.helsingborg.se  

(sök: Familjemobilisering)

Farstametoden 
Karl Ljungström presenterade 1986 Farsta-
metoden mot mobbning. Ljungström arbetade 
då som mellanstadielärare i Stockholmsförorten 
Farsta. Enligt metoden ska skolan i första hand 
lösa problemen med mobbning när de uppstår.

På skolan bildas ett behandlingsteam på två 
till fem personer med elevvårdspersonal, lärare 
och fritidspersonal. Behandlingsteamets uppgift 
är att upptäcka och åtgärda akuta fall av mobb-
ning. När man misstänker mobbning på skolan 

ska någon i behandlingsteamet kontaktas, och 
teamet bestämmer sedan vilka två personer ur 
teamet som ska arbeta med fallet. 

Första åtgärden är att samtala med mobb-
ningsoffret. Detta samtal framställs som mycket 
viktigt eftersom det ger förstahandsinformation 
om vad som inträffat och vilka mobbarna är. 
Nästa steg innebär att hålla ett så kallat behand-
lingssamtal med mobbarna. De hämtas en i taget 
oförberedda ut från en lektion till ett samtal med 
de två behandlarna. Samtalet följer en föreskri-
ven mall. Syftet med samtalen är att få mobbarna 
att förstå att deras beteende är oacceptabelt och 
att det omedelbart måste upphöra. 

Under den följande veckan observerar man 
mobbarna och efter en vecka har man ett upp-
följande samtal med dem för att se effekterna av 
insatsen. Enligt Farstametoden ska man vänta 
med att ge information till föräldrar om den upp-
komna situationen. Mobbningsoffrets föräldrar 
kan informeras samma dag som behandlingssam-
talet hållits medan det rekommenderas att vänta 
med information till mobbarnas föräldrar till 
efter uppföljningssamtalet, efter cirka en vecka. 
Under den veckan sker en mycket viktig föränd-
ringsprocess där både mobbarna och klassens 
elever ska ändra sin attityd och sitt beteende och 
mobbningsoffret ska tydligt uppfatta den för-
ändringen. Om mobbarnas föräldrar ifrågasätter 
mobbningen och behandlingssamtalet och för-
medlar detta till sitt barn kan processen avstanna 
och behandlingen misslyckas. 

Utifrån den kritik som framförts mot denna 
veckas fördröjning av informationen så har 
Karl Ljungström, 2007, öppnat för möjlighe-
ten att skolorna informerar mobbarnas föräld-
rar redan samma dag som behandlingssamtalen 
ägt rum. Utbildning i Farstametoden riktar sig 
främst till personal som ingår i behandlingsteam. 
Kursinnehållet består av en genomgång av mobb-
ning som problem, omfattningen av problemet, 
definitionen av mobbning, orsaker till att mobb-
ning uppstår och hur mobbning upplevs. Man 
går också igenom hur mobbning behandlas med 
hjälp av Farstametoden och själva behandlings-
samtalet demonstreras i form av ett rollspel (K. 
Ljungström, personlig kommunikation, juni 
2009) (Skolverket, 2009). 

http://www.helsingborg.se
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Skolverket har inlett ett arbete med att utvär-
dera programmet i en kvantitativ och kvalitativ 
effektstudie inom ramen för ett regeringsupp-
drag om förebyggande åtgärder mot mobbning 
(U2007/1205/). En första delrapport har tagits 
fram (Skolverket, 2009). Slutrapporten kommer 
i november 2010. I Skolverkets kvalitetsgransk-
ning 1999 uppgav runt två tredjedelar av sko-
lorna att de använde sig av metoden i någon form 
(Myndigheten för skolutveckling). Statens folk-
hälsoinstitut saknar uppgift om programmets 
spridning under senare år.
Webbplats: www.ordkallanpedaktiv.se

Familjeverkstan 
Familjeverkstan är ett föräldrastödsmaterial 
med åtta korta filmer om vardagliga situationer 
i familjelivet. Familjeverkstan riktar sig till alla 
som har barn mellan tre och tolv år. Syftet är att 
föräldrar ska fundera över sitt beteende som för-
äldrar och pröva nya vägar. Teman i filmerna är 
umgänge, rutiner, positiv kommunikation, tjat 
och ansvar, belöningar, gränser, dubbla bud-
skap, och att behandla söner och döttrar jäm-
ställt. Familjeverkstan ges av olika studieförbund 
i studiecirkelform och varje träff bygger på en 
av filmerna. Filmerna följs av diskussioner och 
praktiska övningar. Filmerna ska fungera som ett 
underlag för diskussion utan att ge färdiga svar, 
svaren ska i stället komma i gruppdiskussioner. 
Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter 
med praktiska övningar. 

Effekten av Familjeverkstan är ännu inte stude-
rad i ett kontrollerat försök. Metoden bygger på 
samma psykologiska och pedagogiska principer 
som de program för föräldrar med barn i ålder 
2–9 år som har utvärderats och som presenteras i 
Statens folkhälsoinstituts publikation Nya verk-
tyg för föräldrar och som visat sig främjar barnets 
psykiska hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2004). 
De program som rekommenderas i publikationen 
utgår från det arbete en forskargrupp bedrivit vid 
Social Learning Centre i Portland, USA. Ett tju-
gotal kommuner har i 2008 års inrapportering 
till Statens folkhälsoinstituts kartläggning upp-
gett att Familjeverkstan ges i kommunen (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a).
Webbplats: www.fhi.se Sök: Familjeverkstan 

Friends kompisstödsmodell 
Stiftelsen Friends sprider en kompisstödsmodell 
som används i skolmiljö. Friends program syftar 
till att påverka skolmiljön, gruppklimatet och 
individers attityder och värderingar och på så 
sätt förebygga mobbning i skolan (Skolverket, 
2009). 

I modellen utses ett antimobbningsteam på 
skolan, med minst fyra vuxna. Som introduk-
tion genomförs en utbildning för all skolperso-
nal, därefter genomförs en teaterföreställning om 
mobbning och kränkande behandling för samt-
liga elever och lärare, i syfte att väcka diskussion 
om mobbning. Efter att ha valts av eleverna i en 
sluten omröstning tillfrågas två personer i varje 
klass om de vill fungera som klassens kompis-
stödjare. Det ska helst vara en flicka och en pojke. 
Kompisstödjarna ska föregå med gott exempel 
och får inte själva mobba, trakassera eller retas. 

Kompisstödjarna har kontakt med de andra 
eleverna på ett annat sätt än de vuxna och ska 
verka för bättre stämning och de ska ge tips till 
lärarna som stöd. Alla kompisstödjare får en hel-
dagsutbildning av Friends. Modellen kan också 
tillämpas för yngre barn i förskolan samt i år ett 
och två. Då utbildas hela gruppen eller klassen 
om Friends modell genom lekfulla teater- och 
situationsövningar (Myndigheten för skolutveck-
ling). Skolverket har granskat utvärderingar och 
undersökningar av resultat av programmet men 
inte funnit något vetenskapligt belägg för dess 
effekt (Skolverket). 

Skolverket har inlett ett arbete med att utvär-
dera programmets effekter i en kvantitativ och 
kvalitativ studie inom ramen för ett regerings-
uppdrag om förebyggande åtgärder mot mobb-
ning (U2007/1205/). En första delrapport har 
tagits fram (Skolverket, 2009) och slutrapporten 
kommer i november 2010. Friends har till och 
med 2008 utbildat cirka 1 500 skolor och har för 
närvarande cirka 1 000 aktiva skolor (K. Thun, 
Friends, personlig kommunikation, juni 2009).
Webbplats: www.friends.se

Fritsla föräldraprogram 
Fritsla föräldraprogram är utvecklat av Per Blanck 
och används på föräldramöten på högstadienivå. 
Syftet med programmet är att föräldrarna lär 

http://www.fhi.se
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känna varandra, visa hur skolan arbetar med frå-
gor som rör alkohol, ge föräldrarna tillfälle att 
diskutera och fundera hur det är att var tonårs-
förälder och ge en ökad kunskap om tonåringar, 
med tonvikt på bruk av alkohol. Målet är att
•	 bidra till att föräldrar utvecklar nätverk
•	 öka insikten om vad det innebär att vara ton-

årsförälder
•	 öka beredskapen inför vanliga problemsitua-

tioner med anknytning till bruk av alkohol och 
tobak

•	 ge föräldrarna tillfälle att etablera gemen-
samma förhållningssätt till tonåringar.

Målgrupp är föräldrar till barn i skolår sju och 
åtta.

Programmet är inspirerat av teorier kring 
social mobilisering och empowerment9. Tanken 
är att föräldrarna stärker sociala nätverk genom 
att diskutera tillsammans. Genom att utbyta 
erfarenheter och synsätt tar man tillvara delta-
garnas erfarenheter och känslan av en gemen-
sam bas av värderingar stärks. Föräldramötena 
leds av utbildad personal. Personalutbildningen 
för programmet består av två tillfällen om fyra 
timmar plus uppföljning och handledning vid ett 
par tillfällen. Lärarna i respektive klass svarar för 
inbjudan och deltar, men leder inte under kvällen. 
Föräldramötena sker klassvis i 2,5 timmar vid två 
tillfällen i årskurs sju och åtta. 

Programmet är manualbaserat, men det finns 
stor frihet att modifiera det. Mötena inleds med 
en presentationsövning och följs av tre fyrahörns-
övningar som behandlar varsitt tema: ditt barn 
har experimenterat med att röka, langning före-
kommer i ditt närsamhälle och en kompis till ditt 
barn dricker för mycket. Första kvällen avslutas 
med en föreläsning om ungdomars alkoholkon-
sumtion i årskurs nio och tvåan på gymnasiet, 
samt hur rollen som förälder ändras under dessa 
tidiga tonår. 

Mötet i årskurs åtta har samma inledning som i 
årskurs sju. Två nya fyrahörnsövningar introduce-
ras. Var och en fyller i en enkät om hur man ser på 
ungdomarnas rökning, alkoholkonsumtion, ute-

tider, samvaro i familjen kring måltider, hushålls-
arbete hemma och hur man gör med fickpengar. 
Enkäten sammanställs under kvällen för att sedan 
diskuteras. Slutligen diskuteras varför det är bra 
att vänta med alkohol minst tills man fyllt 18 år.

Programmet vilar på utprovade metoder för att 
skapa delaktighet, engagemang och ge kunskap. 
Varje kväll utvärderas med ett särskilt formulär. 
Utvärderingarna visar på att metoden fungerar 
på så vis att föräldrarna uppskattar innehållet 
och tillfället att diskutera med andra tonårsföräl-
drar (Marks kommun, 2007). Någon effektstudie 
beträffande elevernas drogvanor har ännu inte 
gjorts. 

Deltagandet är relativt högt – cirka två tredje-
delar av barnen i de medverkande klasserna bru-
kar vara representerade. Programmet används 
för närvarande i Marks kommun. Härryda kom-
mun och Stenungsunds kommun använder delar 
av programmet (P. Blanck, personlig kommuni-
kation, juni 2009).
Webbplats: www.blanck.se/ff/

Från första början 
Från första början (FFB) är en anknytningsba-
serad kurs för föräldrar till barn under två år, 
framtagen i Kanada och anpassad till svenska 
förhållanden. Med anknytning menar man den 
känslomässiga kontakten mellan spädbarnet och 
en vuxen vårdare. Syftet med FFB är att främja 
trygg anknytning som man vet motverkar att 
barnen drabbas av ohälsa senare i livet. Mål med 
FFB är att
•	 hjälpa föräldrar att förstå, tolka och besvara 

sitt barns signaler
•	 stärka relationen mellan föräldrar och barn
•	 stärka föräldrarnas självförtroende
•	 bidra till nätverksbyggande mellan föräldrar 

(Landstinget Västmanland).

Programmet innebär att föräldrarna träffas i en 
grupp med 25–30 deltagare två timmar varje 
vecka vid åtta tillfällen. Vid varje möte visas 
korta videovinjetter som utgångspunkt för samtal 
om barns behov och om föräldraskap. Det första 

9 Empowerment – maktmobilisering hos individer som handlar om att öka den enskildes möjligheter att fatta beslut och ta 
kontroll över sitt eget liv.
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mötet belyser vad anknytning är och dess bety-
delse. Det andra mötet belyser hur trygg anknyt-
ning växer fram i ett samspel som kännetecknas 
av sensitivitet och inkännande gensvar från för-
älderns sida. Lämpliga förhållningssätt diskute-
ras och föräldrarna får sedan öva hemma. 

Vid det tredje mötet diskuteras barns och för-
äldrars olika temperament och hur dessa påver-
kar samspelet. Vid det fjärde och femte mötet lig-
ger fokus på signaler som visar att barnet behöver 
få uppmärksamhet och tröst, och på signaler om 
att barnet uppskattar samspelet. Även barnets 
signaler om att det vill ha en förändring i ett 
pågående samspel eller vill vara ifred belyses. Det 
sjätte mötet handlar om hur man leker med barn. 
De två sista mötena behandlar samlat relationen 
mellan barnen och föräldrarna (P. Thunström, 
kontaktperson och utbildare FFB, personlig kom-
munikation, juni 2009). 

Det finns en mindre kontrollerad randomise-
rad10 studie av den kanadensiska förlagan riktad 
till föräldrar vars barn är försenade i utvecklingen 
(Niccols, 2000). Studien visar att anknytningen 
har blivit bättre av kursen. En större randomi-
serad kontrollerad studie som involverade 76 
mödrar är nu också avslutad i Kanada (Niccols, 
2008; Niccols & Aglor, Under arbete; Niccols & 
Mohammed, 2000). Den visar att storgruppsba-
serade Right From The Start (RFTS), som är den 
kanadensiska benämningen på programmet, är 
lika effektiv för att förbättra trygg anknytning 
hos spädbarn och ”maternal sensitivity”, som 
individuella hembesök, vilket var den interven-
tion som kontrollgruppen fick ta del av.

Från första början har använts i Sverige sedan 
2003. Den 1 juni 2005 fanns det cirka 60 föräld-
ragruppsledare och ungefär 400 föräldrar hade 
gått igenom programmet. Det är oklart hur många 
föräldrar som utbildats sedan dess (P. Thunström, 
personlig kommunikation, juni 2009). 

Funktionell familjeterapi 
Funktionell familjeterapi är ett preventions- och 
interventionsprogram som utvecklades 1967 
av James Alexander, psykologiprofessor på 

University of Utah, Salt Lake City (Söderlind 
& Hansson, 2007). Metoden har funnits sedan 
1967 och är i dag en etablerad familjebehandling. 
Behandlingen är manualbaserad och dess utfö-
rande kvalitetssäkras på olika sätt. Personalen 
går en utbildning som ska leda till en certifiering. 

Funktionell familjeterapi (FFT) syfar till att 
genom familjebehandling åstadkomma positiva 
förändringar för ungdomar med antisocialt bete-
ende. Det övergripande målet är att det antiso-
ciala beteendet upphör. Målgrupp är familjer 
med ungdomar i åldern 11–18 år som visar ett 
utagerande beteende, har begått brott eller miss-
brukar. FFT kan användas i familjens hemmiljö, 
på kliniker och på ungdomsinstitutioner. I FFT 
arbetar en terapeut med hela familjen enligt en 
klar struktur och tydliga mål för varje session. 
Behandlingen ska 
•	 förändra defensiv och försvarsinriktad kom-

munikation 
•	 leda till positiv omformulering av beteende 
•	 lära föräldrarna förstå det antisociala beteen-

det som ungdomens önskan om närhet eller 
avstånd till familjen.

Vanligen behandlas familjen mellan åtta och tolv 
terapitimmar. Företaget FFT-Sverige ger utbild-
ning och handledning i funktionell familjeterapi 
i Sverige. Certifiering ges till team som består av 
minst tre medarbetare. Programmet kräver ingen 
licens (Socialstyrelsen, 2009a). Funktionell famil-
jeterapi har i internationella randomiserade kon-
trollerade studier visat sig ha effekt på antisoci-
alt beteende (Alexander, et al., 1998). I Uppsala 
har man gjort en utvärdering av införandet av 
metoden och dess effekter, som i stort påvisat 
goda resultat. Begränsningar i utvärderingen gör 
det dock svårt att dra långtgående slutsatser om 
effekterna. 

Enligt en inventering av metoder i social-
tjänstens öppna verksamheter för barn och 
unga, som Socialstyrelsen presenterade 2009, 
används Funktionell familjeterapi eller varianter 
av metoden i cirka 10 procent av kommunerna 
(Socialstyrelsen, 2009b). 
Webbplats: http://fft-sverige.se/

10 Randomiserad studie – en studie där effekten av en viss exponering (i detta fall deltagande i kursen) studeras genom jämfö-
relse med en icke-exponerad kontrollgrupp. Deltagarna i de respektive grupperna bestäms genom ett slumpmässigt urval.
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Föräldragrupp för unga  
blivande föräldrar i orust  
Texten nedan bygger på underlag från psykolo-
gen Gunvor Alvén vid ungdomsmottagningen 
samt barnmorskan Yvonne Lindell vid barnmor-
skemottagningen i Orusts kommun.

Föräldragrupp för unga blivande föräldrar 
i Orust är en samverkan mellan ungdomsmot-
tagningen och barnmorskemottagningen för att 
erbjuda de yngre blivande föräldrarna i kom-
munen en utökad föräldrautbildning. Avsikten 
är också att hålla samman gruppen i föräldra-
grupper på BVC och öppna förskolan. Många 
unga föräldrar har uttryckt att man har svårt att 
känna grupptillhörighet i de ordinarie föräldra-
grupperna med blandade åldrar och olika livs-
situation. Målgruppen för verksamheten är alla 
föräldrar där den blivande modern är yngre än 21 
år. Syftet med gruppverksamheten är att
•	 de blivande föräldrarna ska träffa andra bli-

vande föräldrar i liknande ålder och livssitua-
tion

•	 bygga nätverk
•	 ge föräldrarna ökad kunskap om graviditet, 

förlossning, amning, anknytning och barns 
behov, och därmed ökad trygghet och själv-
känsla inför kommande föräldraskap

•	 arbeta för att engagera och stimulera blivande 
mammor och pappor på ett jämlikt sätt i för-
äldraskapet 

•	 att ge en introduktion till BVC och öppna för-
skolan, och andra aktörer i samhället.

Verksamheten startade hösten 2008 med en grupp 
som träffades vid elva tillfällen. Man träffades 
17.00–18.30 för att deltagarna inte skulle behöva 
ta ledigt från arbete eller skola. Gruppen bestod 
av fyra föräldrapar, och alla de blivande möd-
rarna var i senare delen av sin graviditet. Blivande 
mammor och pappor deltog i samma utsträck-
ning. Två ytterligare föräldrapar var inbjudna, 
men tackade nej. Kursmaterialet är sammanställt 
av egna kunskaper, erfarenheter från tidigare för-
äldragrupper på barnmorskemottagningen.  

Verksamheten är inte utvärderad, men delta-
garnas subjektiva upplevelser är mycket positiva. 

Gruppen har fortsatt med samma deltagare i 
en fast grupp på öppna förskolan, och ett nät-
verk där familjerna har kontakter också utanför 
gruppsammanhangen har byggts upp. Detta upp-
levs mycket positivt av deltagarna.

Antalet unga föräldrar varierar mellan åren. 
Under våren 2009 har man arbetat i en riktad 
lite mindre grupp för unga föräldrar med sär-
skilda behov. Där har man kompletterat ovanstå-
ende innehåll med att laga gemensam lunch före 
gruppinformationen, och en kontaktperson har 
deltagit som gruppledare.

Föräldrakraft 
Föräldrakraft grundar sig på det amerikan-
ska programmet Iowa Strengthening Families 
Program (ISFP)11 och har i Sverige utvecklats av 
Birgitta Kimber vid Örebro universitet. Syftet 
med Föräldrakraft är att stärka familjens skyd-
dande faktorer, i synnerhet att främja positiva 
uppfostringsstrategier och att stärka familje-
sammanhållningen. Programmet vänder sig till 
alla familjer med barn i åldrarna 3–6 år samt 
till familjer med barn 11–14 år. För den senare 
ålderskategorin syftar programmet mer specifikt 
till att förebygga missbruk. Programmet vänder 
sig till både föräldrar och barn. Vid varje kurs-
tillfälle träffas föräldrarna och barnen var för 
sig en timme. Timmen därefter arbetar barnen 
och föräldrarna tillsammans med dagens tema. 
Utbildningen bedrivs via modellinlärning, dis-
kussioner, rollspel och hemuppgifter. Kurserna 
kan vara på skolan och genomföras exempelvis 
i samarbete med socialtjänsten. Kursledarna är 
utbildade föräldragruppledare. 

Den amerikanska förlagan har utvärderats i 
en amerikansk kontrollerad studie som visar på 
en tydlig minskning av aggressivitet och andra 
beteendeproblem i slutet av grundskolan (Statens 
folkhälsoinstitut). Efter sex år noterades också 
en mindre användning av alkohol och tobak. En 
svensk utvärdering av Föräldrakraft har gjorts vid 
Örebro universitet i form av ett examensarbete 
(Holland & Söderlund, 2007). I studien ingick 
försöksgrupp och kontrollgrupp. Resultaten 

11 Det är bara Föräldrakraft för åldern 11–14 som grundar sig på ISFP (SFP 10–14).
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visar att en stor majoritet av föräldrarna var 
nöjda med programmet, men att några beteende-
förändringar inte kunnat identifieras. Att det gick 
kort tid mellan kursen och mättillfället kan vara 
en möjlig förklaring till detta. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommunernas förebyggande 
arbete med alkohol och droger har 15 kommu-
ner angett att man arbetade med Föräldrakraft 
för åldersgruppen 3–6 år under 2008. Det är 
samma antal som året innan. Föräldrakraft för 
åldersgruppen 11–14 år rapporteras av sju kom-
muner för 2008, vilket är en minskning från tolv 
kommuner året innan (Statens folkhälsoinstitut, 
2009a). 
Webbplats: www.oru.se (sök: Föräldrakraft)

Föräldrar på stan 
Föräldrar och andra vuxna som är ute på stan 
på kvällar och nätter har funnits i Sverige sedan 
1980-talet. Verksamheterna har funnits i olika 
former och med olika benämningar men med det 
gemensamma syftet att nattvandrarna ska vara 
vuxna förebilder och stödja ungdomar som är ute 
på stan. År 1993 bildades ett nätverk av grupper 
eller föreningar i hela Sverige för att stärka verk-
samheten, öka sammanhållningen, stötta varan-
dra och vara en samlad kraft att föra fram gemen-
samma frågor. Föreningar finns över hela landet 
från Norrland till Skåne (Nattvandrare i Sverige 
Riksnätverket). Nedanstående framställning av 
Föräldrar på stan i Alvesta utgör en fallbeskriv-
ning av nattvandrarverksamhet och bygger på 
kommunikation med kommunens samordnare 
för det drogförebyggande arbetet (R-M. Larsson, 
Alvesta kommun, personlig kommunikation, 
juni 2009). Verksamheten är inte ansluten till 
Riksnätverket för nattvandrare.

I Alvesta finns föräldrar under helgkvällar ute 
i ungdomsmiljöer. Från övriga ungdomsarbetare 
i kommunen och polisen får man reda på var 
ungdomarna finns och vad som sker i ungdoms-
gruppen. Syftet med verksamheten är att skapa 
trygghet ute i samhället samt medverka till att 
minska kriminaliteten och drogmissbruket bland 
unga. Genom att lära känna ungdomarna får 
man möjligheter till goda samtal, positiva möten 
och inte minst ser ungdomarna att vuxna sam-

verkar oavsett bakgrund, religion och så vidare 
för att skapa goda ungdomsmiljöer. Kommunens 
ungdomsråd är också en positiv kraft för att 
medverka till positiva drogfria verksamheter för 
unga. Målgruppen för Föräldrar på stan är ung-
domar i åldern 12–18 år.

För att tydliggöra uppdraget ska föräldrarna 
vara utbildade av polisen. Man håller utbild-
ningen minst en gång per år för att det kommer 
till nya föräldrar och för att få tillfälle att disku-
tera uppdraget. Alvesta fritidsgård är sambands-
central. Där finns fritidsledare som samtalspart-
ner och dagboksanteckningar som föräldrarna 
skriver efter varje tillfälle. Kontakt med fältarbe-
tarna och ”spejarna” (vuxna i Alvesta som finns 
ute på kvällar och nätter) finns vid helgerna. Vid 
några tillfällen under året bjöds föräldrarna in till 
diskussionskvällar. 

Metoden är ännu inte utvärderad. Det man 
vet om resultat och effekter kommer från för-
äldrar och ungdomar i samtal med dessa. Att 
samarbeta med föräldrar från olika kulturer och 
bostadsområden upplevs som positivt av både 
ungdomar och föräldrar. Ungdomarna säger att 
det känns tryggt med flera vuxna ute i samhäl-
let. Föräldrarna tycker att polisens medverkan 
(framför allt utbildningen) känns bra. I Alvesta 
tätort fanns 2008 cirka 80 nattvandrande för-
äldrar. 

Föräldrastegen 
Föräldrastegen är en utveckling av programmet 
Steg för steg och togs fram i samarbete mellan 
Stad (Stockholm förebygger alkohol- och drog-
problem) och Maria ungdom i Stockholm 2004. 
Föräldrastegen riktar sig till föräldrar som kän-
ner oro för sina 13–17-åringar på grund av skolk, 
snatteri, allmänt stök, klotter, tobak, alkohol, 
narkotika med mera (Stockholm förebygger alko-
hol- och drogproblem [STAD]).

Föräldrastegen bygger till stor del på föräldra-
delen i Steg för steg. Programmet är manualba-
serat och DVD-filmer utgör basen för varje träff 
(Prev & Info AB).

Camilla Jalling vid Stad har 2008 påbör-
jat en randomiserad kontrollerad studie av 
Föräldrastegen och Komet för föräldrar till ung-
domar 12–18 år. Studien har anlagts med en ran-

http://www.oru.se
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domiserad kontrollerad design12 med syftet att 
mäta om ungdomarnas normbrytande beteende 
minskar då föräldrarna genomgått något av pro-
grammen (Stockholm förebygger alkohol- och 
drogproblem [STAD]).

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger angav 
37 kommuner att man arbetade med metoden 
2008, 2007 var det 31 (Statens folkhälsoinstitut, 
2009a).
Webbplats: www.prevochinfo.se

hassela kamratstöd i Skåne
Hassela kamratstöd är en modell för förebyg-
gande arbete. Nedanstående beskrivning utgår 
från den modell som man tagit fram inom Hassela 
Skåne.

Främsta syftet med Hassela kamratstöd är att 
inspirera och stötta skolor att skapa gynnsamma 
miljöer för ungdomarnas utveckling och behov, 
samt att tidigt uppmärksamma elever i riskzonen 
och därmed kunna förebygga social utslagning. 
Hassela utbildar elever som sedan fungerar som 
kamratstödjare med främsta uppgift att vara en 
god förebild. Det har visat sig att två elever från 
varje klass, gärna en flicka och en pojke med 
olika intressen och erfarenheter, är bra. De elever 
som utbildats och fungerar som kamratstödjare 
handleds av så kallade vuxenstödjare. Hasselas 
kamratstödsutbildning riktar sig till både kam-
ratstödjarna och vuxenstödjarna. I utbildningen 
får deltagarna
• reflektera kring sig själv och sitt agerande
• verktyg för att ta nya steg i livet
• träning i att hantera olika situationer
• insikter om sin roll i olika grupper
• testa sina värderingar i grupp
• träning i att ta och ge konstruktiv kritik
• träning i att hantera konflikter.

Utbildningen innehåller också diskussioner kring 
nätmobbning och olaglig spridning av bilder på 
internet. Som komplement till ledarutbildningen 

finns en pärmen Laganda – för skolor och fören-
ingar. Pärmen innehåller ett hundratal olika sam-
arbetsövningar i livskunskap, konflikter, kränk-
ningar och mobbning samt, vi och de andra.

Hassela Skåne anpassar utbildningar och 
insatser efter behov och har sammanställt tre 
olika kamratstödspaket. Stora kamratstödspake-
tet innehåller följande komponenter:
• Projektstart – 1,5 tim
• Personalfortbildning – 4 tim
• Föräldramöte – 1,5 tim
• Internat – 2 dagar
• Uppföljningsträffar, sex stycken à 1,5 tim
• Utvärderingsträff – 1,5 tim

Det finns också ett mittemellanpaket och ett litet 
kamratstödspaket med mindre omfattande inne-
håll. Hassela kan besöka på föräldramöten med 
information om pågående arbete på skolan och 
leda diskussioner kring föräldraroll, attityder och 
vuxensamverkan. Andra punktinsatser är hand-
ledning av vuxenstödjare och enstaka halv- eller 
heldagsutbildningar för att inspirera redan utbil-
dade kamrat- och vuxenstödjare. 

Underlaget för kamratstödsverksamheten är 
Hasselarörelsens erfarenheter av behandlande 
arbete med unga missbrukare sedan slutet av 
1960-talet. Erfarenheterna har samlats i ledar-
utbildningen för kamratstödet. Hassela utvärde-
rar kamratstödsinsatserna tillsammans med dem 
som varit involverade genom samtal, några sko-
lor gör egna utvärderingar. Eventuellt kommer 
en extern utvärderare studera kamratstödsinsat-
sens effekter på elevernas trivsel och trygghet (S. 
Johansson, Hassela Skåne, personlig kommuni-
kation, juni 2009). 
Webbplats: www.hasselaskane.se

vägledande samspel (icDp) 
International Child Development Program 
(ICDP) kallas också för Vägledande samspel 
(Institutet för utveckling av metoder i socialt 
arbete [IMS] Socialstyrelsen, 2008). ICDP har 
utvecklats i Norge av professor Karsten Hundeide 

12 En randomiserad kontrollerad design är en studiedesign där effekten av en viss exponering, i detta fall deltagande Föräldra-
stegen, studeras genom jämförelse med en kontrollgrupp som i detta fall deltar i Komet. Deltagarna i de respektive grupperna 
bestäms genom ett slumpmässigt urval.



166  DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008

och professor Henning Rye, båda vid Oslo uni-
versitet. Målsättningen med programmet är att 
förbättra omsorgen om barn. Programmet syf-
tade ursprungligen till att stödja och vägleda för-
äldrar i deras samspel med sina barn, men under 
åren har programmen utvecklats och anpassats 
för användning i förskola, skola, socialtjänst och 
äldreomsorg. Programmet testas för att använ-
das i relationen mellan ungdomar och barn 
(International Child Development Programmes 
[ICDP]). Det finns en handbok där program-
met beskrivs och den behandlar även de utvär-
deringar som gjorts (Hundeide K, 2001). ICDP 
baserar sig på modern utvecklingspsykologi och 
teorier om samspel och lärande (International 
Child Development Programmes [ICDP]).

En systematisk översikt visar att det finns 
stora möjligheter att förebygga otrygg anknyt-
ning genom att öka föräldrarnas förmåga 
att tolka spädbarnens signaler (Bakermans-
Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003), 
och Världshälsoorganisationen rekommenderar 
sådana insatser (Eshel, Daelmans, de Mello, & 
Martines, 2006). I Sverige finns två förebyg-
gande program som bygger på dessa principer: 
Vägledande samspel och Från första början 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009c). 

Vid årsskiftet 2006/07 hade 168 sjuksköter-
skor fått utbildning i Vägledande samspel. 
Webbplats: www.icdp.se

komet för föräldrar
Komet för föräldrar har utvecklats av 
Preventionscentrum i Stockholms stad. 
Programmet är avsett för föräldrar med barn och 
ungdomar i åldern 3–11 respektive 12–18 år som 
har utagerande beteenden, är svåra att få kontakt 
med, har koncentrationssvårigheter eller dåliga 
kamratrelationer. Komet styrs av en manual och 
bygger på träffar där särskilt utbildade grupp-
ledare tar upp olika teman. Tillsammans med 
föräldrarna diskuteras lösningar på vanliga pro-

blem, vilka man sedan övar på. Deltagarna får 
ett skriftligt material med råd och tips att pröva 
hemma mellan träffarna. Programmet genom-
förs i första hand inom ramen för socialtjänsten 
(Statens folkhälsoinstitut). 

Komet för föräldrar har utvärderats och följts 
upp i en rad svenska studier. Resultat från en ran-
domiserad13 studie  visar att Komet ökade föräld-
rarnas kunskaper, minskade barnens beteendepro-
blem och ökade deras sociala kompetens (Kling, 
Sundell, Melin, & Forster, 2006). Barnen i stu-
dien var mellan 3 och 13 år. En annan studie utan 
kontrollgrupp men med mätningar före och efter 
kursen visar också på minskade beteendeproblem 
hos barnen samt att föräldrarna genomgående 
var mycket positiva till programmet (Kling & 
Sundell, 2006). I intervjustudier har konstaterats 
att Kometprogrammet bland annat gett barnen 
bättre självbild och minskat bråken mellan tonår-
ingar och deras föräldrar (Hultman-Boye, 2008). 

Vid projektet Stockholm förebygger alko-
hol- och drogproblem (Stad) pågår en effektstu-
die, med randomiserad kontrollerad design14 av 
Komet för föräldrar till barn mellan 12 och 18 
år. I studien jämförs effekterna på alkoholkon-
sumtion och användning av andra droger av pro-
grammen Komet för föräldrar och Föräldrastegen 
(Stockholm förebygger alkohol- och drogpro-
blem [STAD]).

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger angav 71 
kommuner att man arbetade med Komet för för-
äldrar (3–18 år) 2008, vilket är en ökning från 52 
för 2007 (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).
Webbplats: www.kometprogrammet.se

ledarskapsträning för tonårsföräldrar
Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT) är 
ett föräldraträningsprogram som har utvecklats 
på familjemottagningen i Majorna i Göteborg. 
Verksamheten startade i slutet av 1990-talet 

13 Randomiserad innebär att man slumpmässigt fördelat de individer som ingår i undersökningen till undersökningsgrupp 
respektive kontrollgrupp (som inte får del av interventionen).

14 En randomiserad kontrollerad design är en studiedesign där effekten av en viss exponering, i detta fall deltagande Föräldra-
stegen, studeras genom jämförelse med en kontrollgrupp som i detta fall deltar i Komet. Deltagarna i de respektive grupperna 
bestäms genom ett slumpmässigt urval. En effektstudie söker klargöra effekten av en insats.
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utifrån ett behov av ett riktat stöd till en grupp 
tonårsföräldrar. Föräldrarna hade kunskap om 
föräldrarollen och en strävan med sitt föräld-
raskap, men kunde inte omsätta kunskaperna i 
praktiken. LFT är uppbyggt utifrån brukarnas 
synpunkter, forskning på området samt erfaren-
het hos yrkesverksamma inom fältet. Man star-
tade med en referensgrupp av sju tonårsföräldrar 
med erfarenhet av att ha ungdomar med norm-
brytande beteende. 

Programmet är inspirerat av strukturellt per-
spektiv, funktionell familjeterapi, kognitivt för-
hållningssätt, social inlärningsteori, empower-
ment15 och teorier om föräldrastil samt andra 
föräldraträningsprogram (M. Wibrån, Göteborgs 
stad, personlig kommunikation, juni 2009). 
Målet med LFT är i första hand att stärka för-
äldern och främja ett positivt föräldraskap som 
på längre sikt minskar barnens beteendeproblem 
och därmed också risken för framtida psykosoci-
ala problem. Programmet vänder sig till föräldrar 
som har svårigheter i föräldraskapet. Deltagarna 
rekryteras via socialkontoret, skolan, verksam-
heten på familjemottagningen, BUP och genom 
annonsering. LFT innehåller nio gruppträffar och 
två individuella träffar med ledare. Strukturen 
för varje gruppträff är densamma och innehål-
ler uppföljning, personliga mål och hemuppgift, 
dagens tema (teori) samt ett antal övningar (M. 
Wibrån, Göteborgs stad, personlig kommunika-
tion, juni 2009) (Jörhall, 2008).

LFT:s effekter på föräldrarnas välbefinnande, 
föräldrarnas beteende, familjeklimatet och tonår-
ingarnas beteende har utvärderats av Ola Jörhall 
vid Göteborgs universitet (Jörhall, 2008). Dessa 
aspekter undersöktes före och efter kursen med 
hjälp av olika skattningsformulär som föräld-
rarna fick fylla i. Resultaten påvisar att föräld-
rarna mådde bättre efter programmet, eftersom 
deras symtombelastning gick ner. Därmed orkade 
och lyckades de bättre med att skapa struktur i 
vardagslivet. Ungdomarnas normbrytande bete-
ende minskade också. Helhetsbilden av resulta-
ten är att programmet är verksamt för föräldrar 
i målgruppen.

Från och med 2006 har gruppledare från Backa, 
Centrum, Högsbo, Linnéstaden, Lundby, 
Tuve-Säve och Tynnered i Göteborg, samt från 
Halmstad, Ängelholm, Lund och Stockholm 
utbildats i programmet. De flesta av dessa har 
också genomfört programmet och uppskatt-
ningsvis har 350 föräldrar gått LFT sedan star-
ten. De som utbildats till LFT-ledare har bildat ett 
nätverk för att inspirera varandra och uppdatera 
innehållet (M. Wibrån, Göteborgs stad, personlig 
kommunikation, juni 2009) (Jörhall, 2008).
Webbplats: www.goteborg.se 

(sök: ledarskapsträning för tonårsföräldrar)

ledarskap och förhållningssätt  
i klassrummet
Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet 
bygger på forskning i USA och har i Sverige 
utvecklats av Birgitta Kimber och Martin Forster. 
Ledarskap och förhållningssätt syftar till att 
hjälpa lärare att skapa ett bra arbetsklimat i klass-
rummet. Pedagoger i grundskolan får träning i att 
hantera ”stökiga” elever eller grupper och i att 
arbeta med regler, kommunikation och uppmunt-
ran för att stärka den sociala kompetensen hos 
eleverna och förebygga problem (Statens folkhäl-
soinstitut). Metoden innehåller också moment 
om hur man arbetar med en grupp och hur man 
bäst lär ut saker samt hur man arbetar med kun-
skapsmål (B. Kimber, personlig kommunikation, 
augusti 2008). 

Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet 
kan delas in i sex steg: förankra åtgärder, formu-
lera mål, analysera situationer, skapa drivkraft, 
undanröja hinder och arbeta med konsekvenser. 
I metoden arbetar man både med individer och 
grupper. Flera internationella studier visar att 
utbildning i ledarskap i klassrummet ger positiva 
effekter på lärarnas beteende och att detta i sin 
tur leder till en minskning av olika beteendepro-
blem som skolk, kriminalitet och bruk av alko-
hol och droger (Statens folkhälsoinstitut). Inom 
ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga kart-
läggning av kommunernas förebyggande arbete 
med alkohol och droger har 47 kommuner angett 

15 Empowerment är ett begrepp som används för att beskriva maktmobilisering hos individer som handlar om att öka den 
enskildes möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt eget liv.

http://www.goteborg.se


168  DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008

att man arbetade med metoden 2008, 2007 var 
det 43 (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 
Webbplats: www.birgittakimber.se

lions quest – tillsammans 
Lions quest – tillsammans introducerades i Sverige 
1987 och är ett led i Lions drogförebyggande 
arbete. Läromedlen är utvecklade av svenska 
pedagoger och anpassade till svenska läropla-
ner. I läromedelsserien finns handledningar som 
riktar sig till personal i förskolan, grundskolan 
och gymnasiet samt ett föräldrahäfte. Lions quest 
används i ett 40-tal länder (S. Kanders, Lions 
Quest Sverige, personlig kommunikation, juni 
2009). 

Målet är att genom en långsiktig, systematisk 
satsning utveckla trygga lärandemiljöer, elevan-
svar och elevmedverkan för att
•	 hjälpa unga människor att utveckla ett positivt 

socialt beteende, som att arbeta i grupp och 
visa respekt för andra människor

•	 hjälpa unga människor ta hand sig själva och 
sin omgivning

•	 uppmuntra till respekt för andra.
•	 ge skolpersonal och föräldrar ett praktiskt 

verktyg att arbeta med värdegrundsfrågor och 
förebyggande insatser.

Intermediära målgrupper är skolpersonal och 
föräldrar, slutlig målgrupp är eleverna. För att få 
tillgång till programmets material måste man gå 
en kurs. Grundkursen för förskolan och för gym-
nasiet omfattar en dag, grundskolans kurs är två 
dagar. Efter grundkursen erbjuds uppföljnings-
kurser för de olika stadierna, och därefter finns 
ytterligare uppföljning årsvis. En Tillsammans-
kurs för grundskolan anordnas i regel för per-
sonal från förskoleklass till skolår sju, eller för 
personal inom skolår 4–9. Kurser stöttas ofta 
ekonomiskt av lokala Lionsklubbar.

För närvarande genomför Skolverket en 
utvärdering av olika etikprogram, bland andra 
Lions quest – Tillsammans. I Norge har pro-
grammet med undervisningsupplägget Det er 
mitt valg utvärderats av en expertgrupp under 
ledning av Thomas Nordahl från Nova på upp-
drag av Kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tementet och Barne- og familiedepartementet (S. 

Kanders, Lions Quest Sverige, personlig kom-
munikation, juni 2009) (Lions Quest Foundation 
Norway, 2002). Utvärderingen var upplagd med 
interventions- och kontrollgrupp, och resultatet 
visade att 70 procent av eleverna i interventions-
gruppen uppgav att de aldrig druckit alkohol. 
Motsvarande andel i kontrollgruppen var 40 pro-
cent. I interventionsgruppen uppgav 56 procent 
att de aldrig blivit mobbade. Motsvarande andel 
i kontrollskolorna var 28 procent. 

Stora likheter finns mellan det svenska och 
det norska undervisningsupplägget. Den nor-
ska modellen ”Det er mitt valg” introducerades 
i Norge av svenska pedagoger och har samma 
ursprung. I USA har metoden fått den högsta 
rankningen bland liknande program av det obe-
roende forskningsinstitutet The Colloborative for 
Academic, Social and Emotional Learning. Enligt 
undersökningarna uppgav elever som deltagit i 
ett program att de var mindre utsatta för mobb-
ning samt att de hade bättre betyg än eleverna 
i kontrollgrupperna (S. Kanders, Lions Quest 
Sverige, personlig kommunikation, juni 2009). 
Skolverket har inlett ett arbete med att utvär-
dera programmet i en kvantitativ och kvalitativ 
effektstudie inom ramen för ett regeringsupp-
drag om förebyggande åtgärder mot mobbning 
(U2007/1205/). En första delrapport har tagits 
fram (Skolverket, 2009) och slutrapporten kom-
mer i november 2010.

Hittills har cirka 27 000 lärare och annan skol-
personal inom förskolan, grundskolan och gymna-
siet utbildats i metoden. Varje år tillkommer ytter-
ligare cirka 2 000 lärare (S. Kanders, Lions Quest 
Sverige, personlig kommunikation, juni 2009).
Webbplats: www.lions-quest.se

lärarledarskap 
Psykologen Björn Gíslason och specialpedago-
gen Mait Svanström i stadsdelen Spånga-Tensta 
i Stockholm arbetar med lärargrupper enligt en 
arbetsmodell skapad av psykologen och forska-
ren Carolyn Webster-Stratton: Incredible Years 
Classroom Management Program (Statens folk-
hälsoinstitut). Lärarledarskap syftar till att ge 
pedagoger bättre verktyg i sin roll som ledare 
för barngruppen eller elevgruppen. Målgruppen 
är pedagoger som arbetar med de äldre bar-
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nen i förskolan och de yngre barnen i skolan. 
Lärarledarskap innehåller konkreta förslag, tips 
och råd till pedagoger om hur de kan göra för 
att främja social och emotionell utveckling, före-
bygga beteendeproblem och hantera svårigheter 
när de uppstår. Kärnan i programmet är att
1. bygga positiva relationer till barnen och deras 

föräldrar
2. ge de mer svårhanterliga barnen i gruppen 

hjälp och stöd i den ordinarie verksamheten
3. lägga mer uppmärksamhet på positivt och 

önskvärt beteende, mindre uppmärksamhet på 
negativt och oönskat beteende

4. fokusera på skolarbetet och samtidigt träna 
sociala färdigheter 

5. använda en förberedd struktur för att främja 
positivt beteende och hantera beteendeproblem.

Modellen har utvärderats i två amerikanska 
randomiserade studier som bland annat visar 
att barnen samarbetar bättre, lär sig mer i sko-
lan och engagerar sig mer i skolaktiviteter (se 
www.incredibleyears.com) (Statens folkhälso-
institut). Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 
frågade 2006 vad pedagogerna tyckte om kom-
petensutvecklingen i Lärarledarskap (Wahlund, 
2006). Lärarna var i stort sett mycket nöjda med 
kursen och ansåg att den hade stor betydelse för 
dem själva och eleverna. Inom ramen för Statens 
folkhälsoinstituts årliga kartläggning av kom-
munernas förebyggande arbete med alkohol och 
droger har 16 kommuner angett att man arbetade 
med metoden under 2008. Året innan svarade 15 
kommuner att man använde metoden (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a).
Webbplats: www.gislasonlowenborg.com

Mentor 
Mentor Sveriges verksamhet syftar till att ge 
ungdomar framtidstro, motivation och positiv 
utveckling, så att de kan stå emot våld och droger. 
Metoden bygger på att skapa starka relationer 
mellan unga och vuxna eftersom en god vuxen-
kontakt främjar hälsan för barn och ungdomar. 
Mentor har ungdomsverksamhet och föräldra-
verksamhet. Målet med programmet är
•	 att stärka ungdomarnas självkänsla och där-

med förebygga missbruk

•	 att skapa kontakter mellan unga och vuxna, 
företag och skola samt människor med och 
utan invandrarbakgrund.

•	 att utveckla goda sociala nätverk
•	 personlig utveckling för mentorer och elever.

Mentorskapsprogrammet vänder sig till ung-
domar i åldern 13–17 år som vill ha fler vuxna 
relationer, men det är ett samarbete mellan ung-
domar och vuxna och bygger på ett ömsesidigt 
givande och tagande. Paren träffas regelbundet 
två gånger per månad under ett år, utanför ordi-
narie skoltid. Tillsammans med kontaktpersoner 
på skolor skapar Mentor förutsättningar för att 
parrelationerna ska utvecklas positivt. Före pro-
gramstarten går mentorerna en utbildning som 
Mentor ansvarar för och under programmets 
gång får mentorerna handledning och uppfölj-
ning i grupp. Eleverna följs upp på skolan. 

Programmet inleds med att mentorer och elever 
träffas, därefter har man ett föräldramöte där 
elever, föräldrar och mentorer deltar. Efter de två 
första gemensamma träffarna får paren fritt välja 
tid och plats för kommande möten. Träffarna 
bör vara mellan två och fyra timmar. Efter halva 
programtiden arrangeras en gemensam aktivitet 
för samtliga elever och mentorer och i slutet av 
programtiden har man en avslutning. Till denna 
inbjuds elever, mentorer, föräldrar och nyckelper-
soner från skolan och företag. Intervjuer genom-
förs med alla sökande för att matchningen ska bli 
optimal och att parrelationerna ska få bästa tänk-
bara förutsättningar för att lyckas (Mentor).

Hittills har nästan all forskning kring mentor-
skap för unga bedrivits i USA, där det är en vanlig 
metod för socialt arbete. Den första omfattande 
effektutvärderingen av mentorskap i Sverige, och 
Mentor Sveriges mentorskapsprogram, genom-
förs 2007–2010 av Stad i Stockholm. I studien 
följer man en grupp ungdomar som får en men-
tor och jämför dem med ungdomar i en kontroll-
grupp. Faktorer som studeras är ungdomarnas 
konsumtion av alkohol och droger, betyg och 
kamratrelationer (Stockholm förebygger alko-
hol- och drogproblem [STAD]). Statens folkhäl-
soinstitut saknar uppgifter om hur spridd meto-
den är.
Webbplats: www.mentor.se 

http://www.mentor.se
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nya steg 
Nya steg är en ny version av Steg för steg som 
utvecklades av Eva Skärstrand och Jörgen Larsson 
inom Stad-projektet 2001–2003. Både Nya steg 
och Steg för steg är utformade för att förebygga 
användning av tobak, alkohol och droger bland 
tonåringar samt stärka familjekompetensen och 
familjebanden. Nya steg består av åtta träffar 
(steg) och vänder sig både till föräldrar och ung-
domar i skolår sex och sju. Varje träff är cirka 
två timmar lång. Ungdomarnas träffar äger rum 
på dagtid i skolan medan föräldrarna träffas på 
kvällstid, oftast i skolan. Ungdomsprogrammet 
leds av en klasslärare och en anlitad gruppledare, 
som oftast också leder föräldraprogrammet. 
Den första och åttonde träffen är familjekvällar 
där föräldrar och ungdomar möts tillsammans. 
Ungdomsprogrammet tar upp teman såsom 
drömmar och mål, uppskattning av föräldrar, 
stresshantering och kompistryck. Det centrala 
hjälpmedlet vid föräldraträffarna är DVD-filmer 
(totalt ett tiotal) som lägger grunden för samman-
komsterna. Det finns länkar mellan ungdoms-
programmet och föräldraprogrammet i form av 
hemövningar (Prev & Info).

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger angav 26 
kommuner att man arbetade med metoden 2008, 
året innan var det 19 (Statens folkhälsoinstitut, 
2009a).
Webbplats: www.prevochinfo.se

olweus mobbningsförebyggande program 
Olweus mobbningsförebyggande program byg-
ger på Dan Olweus forskning om mobbnings-
prevention. Huvudman är Olweusgruppen vid 
Hemilsenteret vid universitet i Bergen i Norge. 
Syftet med programmet är att utveckla en skol-
miljö där samtliga vuxna tar det fulla ansvaret 
för att eleverna ska känna sig trygga och inte bli 
kränkta. Olweus mobbningsförebyggande pro-
gram genomförs av rektorn och hela skolper-
sonalen tillsammans med föräldrar och elever. 
Som första steg genomför man en enkätunder-
sökning för att ta reda på hur stor omfattning 
mobbningen har och hur den yttrar sig i sko-
lan. Mobbningsenkäten är mycket grundlig och 

genomförs varje år, för att skolans personal ska 
kunna studera vad som hänt under det gångna 
året och göra nödvändiga förändringar. 

När programmet införs ska skolan använda 
en instruktör utbildad av Olweus International 
AS. Denna utbildar i sin tur ett antal studie- och 
samtalsledare bland personalen, som håller regel-
bundna träffar i pedagogiska samtalsgrupper 
med alla vuxna på skolan. Samtalen i yrkesmäs-
sigt blandade grupper om högst 15 vuxna med 
två samtalsledare träffas varannan vecka under 
tre terminer. Dessa grupper är själva grundstruk-
turen i det mobbningsförebyggande arbetet. Ett 
viktigt samtalstema är lärarens ledarskap och för-
hållningssätt. Målet är att få kunskap om mobb-
ningens mekanismer, skaffa en samsyn bland de 
vuxna samt handlingsförmåga vid övergrepp och 
oönskat beteende bland eleverna. I klassrum-
met arbetar lärarna regelbundet i samtalsgrup-
per med eleverna från slutet av första terminen 
och diskuterar skolans regler mot mobbning och 
kränkningar med hjälp av rollspel och filmer. När 
programmet är infört erbjuder Olweus ett system 
för att säkra att skolan följer en rekommenderad 
standard för ett gott antimobbningsarbete och att 
det på lång sikt ska använda mindre resurser (A. 
Collste, Olweus-instruktör, personlig kommuni-
kation, maj 2009) (Statens folkhälsoinstitut). 

Programmet är utvärderat med goda resul-
tat beträffande förebyggande av mobbning 
(Olweusgruppen mot mobbning, 2008) och har 
bland 600 amerikanska program mot våld och 
droger utsetts till ett av elva modellprogram. 
Detta innebär att programmet har vetenskaplig 
grund, har utvärderats i stor skala och har lång 
varaktighet (Center for the Study and Prevention 
of Violence, 2006). Dan Olweus forskning visar 
att mobbningen minskar med 30–60 procent 
efter ett års arbete med programmet på en skola. 
Skolverket har inlett ett arbete med att utvär-
dera programmet i en kvantitativ och kvalitativ 
effektstudie inom ramen för ett regeringsupp-
drag om förebyggande åtgärder mot mobbning 
(U2007/1205/). En första delrapport har tagits 
fram (Skolverket, 2009) och slutrapporten kom-
mer i november 2010. Inom ramen för Statens 
folkhälsoinstituts årliga kartläggning av kom-
munernas förebyggande arbete med alkohol och 
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droger angav 24 kommuner att man arbetade 
med metoden 2008 (Statens folkhälsoinstitut, 
2009a). Enligt Olweus International AS använ-
der 93 skolor i 12 kommuner i Sverige Olweus- 
programmet i full utsträckning. Störst utbredning 
i svenska kommuner finns i Sollentuna, Göteborg 
och Helsingborg (A. Collste, Olweus-instruktör, 
personlig kommunikation, maj 2009).
Webbplats: www.olweus.se

päronprojektet 
Päronprojektet startade skolåren 2006/2007 
i Tanums kommun. Tanken är att föräldrar till 
barn i samma högstadieklass ska ha samma syn-
sätt på läxor, regler, datorer, tobak, alkohol och 
mopeder för att ungdomarna inte ska kunna spela 
ut föräldrarna mot varandra. Målet med projek-
tet är att ungdomsfylleriet ska minska i kommu-
nen och att ungdomarna ska bli lugnare och veta 
vilka gemensamma förhållningsregler som gäller. 

Projektet vänder sig till föräldrarna till elever 
i skolår 7–9. Föräldrarna träffas årskullsvis fyra 
kvällar per läsår. Varje gång har man ett tema 
som passar in för den situation ungdomarna är 
i just då. Föräldrarna själva är med och formar 
innehållet i träffarna. Programmet har motta-
gits mycket bra av föräldrarna, men ingen större 
effekt syns på ungdomarnas alkoholvanor. Dock 
har föräldrarna vågat ta en tydligare vuxenroll 
och man har sett att det är något lugnare på 
skolan. Man når alla högstadieföräldrar, cirka 
200 personer (D. Andersson och J. Nilsson, 
Tanums kommun, personlig kommunikation, 
juni 2009).

Skolkomet 
 – kommunikationsmetod för lärare 
Kometprogrammet är ett manualbaserat program 
för pedagoger i grundskolan (Skolverket, 2009). 
Skolkomet har utvecklats av forsknings- och 
utvecklingsenheten i Stockholms stad i samar-
bete med institutionen för psykologi och institu-
tionen för didaktik vid Uppsala universitet samt 
University of Arizona i USA. Forskning om bete-

endemodifikation och ledarskap i klassrummet 
ligger till grund för programmet som syftar till att 
minska beteendeproblemen och öka det positiva 
beteendet hos eleverna. Skolkomet riktar sig till 
pedagoger i grundskolan från förskoleklass till år 
nio. Målgrupp är även personer som kan fung-
era som handledare i programmet. Skolkomet 
genomförs av lärare som i sin tur handleds av 
handledare, och finns i en gemensam version för 
hela grundskolan. Lärare får pröva olika stra-
tegier för att hantera konflikter, skapa arbetsro, 
motivation och ett gott samarbete. De får också 
träna på att kommunicera på ett bra sätt med 
hela klassen. Metoden bygger på att pedagogen 
kan hjälpa eleverna och skapa ett bättre samspel 
genom att förändra eller bli medveten om sitt eget 
beteende (Statens folkhälsoinstitut). 

En randomiserad kontrollerad studie16 är 
genomförd i samarbete mellan forsknings- och 
utvecklingsenheten i Stockholm, Uppsala uni-
versitet och University of Arizona (Forster, et al., 
2005). Studien visar att Skolkomet, jämfört med 
ett annat program och kontrollgrupp, signifikant 
minskar hyperaktivitet och att barn blir utstötta 
ur kamratgruppen Skolverket har inlett ett arbete 
med att utvärdera programmet i en kvantitativ 
och kvalitativ effektstudie inom ramen för ett 
regeringsuppdrag om förebyggande åtgärder mot 
mobbning (U2007/1205/). En första delrapport 
har tagits fram (Skolverket, 2009), och slutrap-
porten kommer i november 2010. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger har 46 
kommuner angett att man arbetade med meto-
den år 2008, 2007 var det 24 kommuner (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a).
Webbplats: www.kometprogrammet.se 

Smart – kontraktsmetoden 
Kontraktsmetoden har sitt ursprung i idrotts-
rörelsen och utvecklas ständigt. Utifrån vissa 
grundprinciper har metoden olika utformning 
inom de verksamheter som använder den. I det 

16 En randomiserad kontrollerad design är en studiedesign där effekten av en viss exponering, i detta fall deltagande Skolkomet, 
studeras genom jämförelse med en grupp som i detta fall deltar i ett annat program samt en kontrollgrupp som inte tar del 
av någon insats. Deltagarna i de respektive grupperna bestäms genom ett slumpmässigt urval.

http://www.kometprogrammet.se
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drogförebyggande arbetet har det visat sig att 
kontraktet är ett bra och verksamt verktyg (M. 
Nilsson, Stenlund, Bergström, Weinehall, & 
Janlert, 2006). Aktörer bakom kontraktsverk-
samheterna är ofta landsting, socialtjänst, polis, 
skolor, idrottsföreningar och ideella föreningar. 
Kontraktet som ofta skrivs för ett läsår i sänder 
kan innehålla olika delar. Hälften av verksam-
heterna har olika droger och negativa beteenden 
på kontraktet medan de övriga endast har tobak, 
kravet är att tobak alltid ska finnas med. 

Riksförbundet Smart är ett nätverk för de 
verksamheter som arbetar drogförebyggande 
med hjälp av positiv förstärkning och individu-
ella kontrakt för att förhindra eller skjuta upp 
olika slags drogdebuter (Riksförbundet Smart, 
2008). Målgruppen är framför allt elever i skolår 
4–9. Riksförbundet Smart ger de lokala verk-
samheterna stöd och handledning till att själva 
utforma metoden utifrån sina förutsättningar. 
Riksförbundet ordnar konferenser för fortbild-
ning och erfarenhetsutbyte.
Smart stödjer sig på svensk forskning som visar 
• starka kopplingar mellan tobak, alkohol, nar-

kotika och dopning
• att debutåldern för tobak och alkohol har stor 

betydelse för framtida problematiskt bruk av 
alkohol och tobak

• att det är nödvändigt att arbeta med personers 
beteende för att få resultat (Riksförbundet 
Smart, 2008)

Eleverna får efter kontraktskrivningen ett med-
lemskort kopplat till lokala aktiviteter och för-
måner. Kontraktsbrott följs alltid upp och en 
medlem kan uteslutas under en period, men är 
alltid välkommen tillbaka. 

Kontraktsverksamheter i Sverige har ofta lokal 
förankring med olika namn: Sant, Antidrogkortet, 
Rök- och snuskontraktet, Hälsokontraktet, 
Tobaksfria tillsammans, Tobaksfri trio med flera. 
Tobaksfri duo17, som är den största kontrakts-
verksamheten, skiljer sig från de övriga framför 
allt genom kravet på en tobaksfri vuxenpartner i 
duon. Kontraktsmetoden lämpar sig väl för sam-

verkan och är ett bra komplement till andra pri-
märpreventiva metoder. 
Lokala drogvaneundersökningar visar att ungdo-
mar använder mindre alkohol och tobak i kommu-
ner som arbetar med kontraktsmetoden (Persson, 
2003). Tobaksfri duo har i en vetenskapligt publi-
cerad studie med kontrollgrupp visat sig signifi-
kant minska rökningen bland pojkar och flickor 
i åldern 14–15 år. En studie av Antidrogkortet 
i Habo visar på en halvering av andelen rökare 
och snusare bland högstadieeleverna 1995–2001 
(Persson, 2003) och enligt undersökningar från 
Örebro och Umeå universitet tycker ungdomarna 
själva att kontraktet har hjälpt dem att tacka nej 
till tobak och annat de vill undvika (Y. Wiklund, 
Riksförbundet SMART, personlig kommunika-
tion, juni 2009) (Riksförbundet SMART). 

Drygt 30 000 ungdomar i Sverige är lokalt 
anslutna till någon form av kontraktsverksam-
het. Metoden med förebyggande kontrakt prak-
tiseras nu även i sju andra länder med totalt 
cirka 100 000 anslutna ungdomar (Y. Wiklund, 
Riksförbundet SMART, personlig kommunika-
tion, juni 2009).
Webbplats: www.smart.org.se

Snorkel 
Snorkel är en modell för samverkan mellan kom-
munerna och landstinget (barn- och ungdoms-
psykiatrin, BUP) i Uppsala län (M. Torsner, 
utvecklingsledare för Snorkel, personlig kom-
munikation, 27 maj 2009). Samarbetet gäller en 
förebyggande verksamhet för barn och ungdo-
mar med nedstämdhet, oro eller ångest och rik-
tar sig främst till personer inom skolans elevvård 
och socialtjänsten som arbetar med ungdomar, 
men även direkt till barn, ungdomar och deras 
föräldrar. 

Målet med Snorkel är att
•	 förbättra det preventiva arbetet med ungdo-

mars psykiska hälsa och leda till att man tidigt 
upptäcker ungdomar med problem

•	 utveckla former för samverkan mellan BUP, 
socialtjänsten och skolans elevhälsovård

17 Läs mer om Tobaksfri duo i ett separat avsnitt i bilagan.
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•	 sprida kunskaper om metoder som är verk-
samma för ungdomar med nedstämdhet, oro 
och ångest till personal, föräldrar samt barn 
och ungdomar.

Inom projektet finns en styrgrupp och en team-
grupp. Styrgruppen består av chefer från de olika 
verksamheterna. Den fattar beslut om ekono-
miska och praktiska ramar vid möten cirka två 
gånger per år. Teamgruppen består av represen-
tanter från socialtjänsten, skola och BUP. Syfte 
är att ha överblick över respektive organisation, 
vilka behov och önskemål som finns, handleda 
och konsultera elevvården och socialtjänsten i 
relevanta ärenden samt diskutera aktuella frågor 
runt depression och ångest. Teamgruppen har 
möten en gång i månaden, representanterna läg-
ger upp till 25 procent av sin arbetstid på pro-
jektet.

Projektet innehåller dessa delar:
• Telefonrådgivning två timmar per vecka av 

representanter från BUP kring oro och ned-
stämdhet för personalen från elevvården och 
socialtjänsten.

• Utbildning och föreläsningar om nedstämd-
het, oro och ångest riktade till skolans elev-
vård och personalen från socialtjänsten. 
Vidareutbildning om till exempel strategier 
vid självskadandebeteende, medveten närvaro, 
dator- och tevespelsberoende med mera.

• Frågeformulär, handbok, checkbok och check-
lista för elevvården och socialtjänsten. Det 
är skriftlig information, tips och råd vid ned-
stämdhetsproblematik som innehåller aktivi-
tetsscheman, problemlösningsmodell och mat-
dagbok.

• Handledning från BUP representanter till elev-
vården och socialtjänsten i att använda mate-
rialet. 

• Träffar mellan berörda personer från elev-
vården, socialtjänsten och representanter från 
BUP.

• Webbplats riktad i första hand till ungdomar, 
men även till deras föräldrar och personal som 

möter ungdomarna. Den innehåller bland 
annat information, möjlighet att ställa frågor, 
relevanta länkar och adresser samt tips och råd 
vid nedstämdhet, oro, stress och självskadande 
beteende. På webbplatsen finns också möj-
lighet att lyssna och träna avslappnings- och 
mindfulnessövningar18 och dataspel för trä-
ning i att övervinna oro och ångest.

• Föreläsning och föräldrautbildning för föräld-
rar till ungdomar med nedstämdhet och oro i 
samarbete mellan socialtjänsten och represen-
tanter från BUP. Föreläsningen om nedstämd-
het och oro håller man i storgrupp, därefter får 
deltagarna tips, råd, diskussion och träning av 
konkreta färdigheter i mindre grupper.

Strategier och metoder i Snorkel bygger på evi-
densbaserade metoder vid depression, ångest och 
självskadande beteende, kognitiv beteendeterapi 
och dialektisk beteendeterapi. Enskilda före-
läsningar och utbildningar är utvärderade men 
Snorkelmodellen som metod är ännu inte utvär-
derad (M. Torsner, utvecklingsledare för Snorkel, 
personlig kommunikation, 27 maj 2009). 
Webbplats: www.snorkel.se 

Social emotionell träning (Set) 
Syftet med Social emotionell träning (SET) är att 
utveckla barns och ungdomars sociala och emo-
tionella förmåga, vilket i sin tur främjar psykisk 
hälsa och förebygger exempelvis alkohol- och 
droganvändning genom att stärka skyddsfakto-
rer för individer och grupper. Programansvarig 
för SET i Sverige är Birgitta Kimber och program-
met genomförs av lämpade pedagoger och per-
sonal från elevhälsan. SET är manualbaserat för 
att systematiskt lära elever självkännedom, moti-
vation, empati, social kompetens och att hantera 
sina känslor. Dessa färdigheter tränas regelbun-
det med stigande svårighetsgrad. Programmet 
genomförs 60 minuter per vecka under hela 
skolperioden. Upp till skolår fem genomförs pro-
grammet två gånger i veckan, därefter en gång i 
veckan (Statens folkhälsoinstitut). 

18  Mindfulness är en mångtusenårig lära med rötterna i yogisk och buddistisk tradition. I dag har mindfulness blivit beteck-
ningen på såväl ett förhållningssätt som strukturerade program, som syftar till ökad hälsa och välbefinnande, mindfulness 
lär oss att uppleva och relatera till det som händer i livet här och nu. Metoderna har i forskning visat goda effekter på sömn, 
immunförsvar, smärta, oro och andra stressrelaterade besvär.

http://www.snorkel.se
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En utvärdering, upplagd som ett fält (kvasi) expe-
riment19 har genomförts i Botkyrka kommun med 
uppföljning efter två respektive fem år. Resultaten 
har publicerats internationellt och visar att de 
unga fått bättre självbild, blivit mindre aggres-
siva, mobbar mindre och dricker mindre alkohol 
i försöksskolorna än i kontrollskolorna (Kimber, 
Sandell, & Bremberg, 2008). Skolverket har 
inlett ett arbete med att utvärdera programmet 
i en kvantitativ och kvalitativ effektstudie inom 
ramen för ett regeringsuppdrag om förebyggande 
åtgärder mot mobbning (U2007/1205/). En för-
sta delrapport har tagits fram (Skolverket, 2009) 
och slutrapporten kommer i november 2010. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger har 107 
kommuner angett att man arbetade med SET år 
2008, året innan var det 78 (Statens folkhälsoin-
stitut, 2009a).
Webbplats: www.birgittakimber.se 

Steg för steg 
Steg för Steg grundar sig på det amerikanska pro-
grammet The Strengthening Families Program 
10–14 och har i Sverige utvecklats och kulturan-
passats av Eva Skärstrand och Jörgen Larsson vid 
Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem 
(Stad) (Statens folkhälsoinstitut). 

Steg för steg är utformat för att förebygga 
användning av tobak, alkohol och droger bland 
tonåringar samt stärka familjebanden. Steg 
för steg vänder sig till föräldrar och ungdomar 
i åldern 11–14 år (årskurs 5–7). Programmet 
består av tolv träffar (steg) och varje träff är 
cirka två timmar. Ungdomarnas träffar äger rum 
på dagtid i skolan, medan föräldrarna träffas på 
kvällstid, oftast i skolan. Ungdomsprogrammet 
leds av en klasslärare och en anlitad gruppledare, 
föräldraprogrammet leds oftast av samma grupp-
ledare. Ungdomsprogrammet tar upp teman som 
drömmar och mål, uppskattning av föräldrar, 
stresshantering och kompistryck. Det centrala 
hjälpmedlet vid föräldraträffarna är videofilmer 
som lägger grunden för sammankomsterna. Det 

finns länkar mellan ungdomarna och föräldrarna, 
bland annat i form av hemövningar. Den sjunde 
och tolfte träffen är familjekvällar där föräldrar 
och ungdomar möts tillsammans (Statens folk-
hälsoinstitut). 

Den amerikanska förlagan till programmet har 
utvärderats i en amerikansk kontrollerad studie. 
Den visar på tydliga skillnader mellan försöks-
gruppen och kontrollgruppen i användningen av 
tobak, alkohol och narkotika även sex år efter 
programmets införande (Spoth, Redmond, Shin, 
& Azevedo, 2004). 

Steg för steg har utvärderats i en svensk ran-
domiserad kontrollerad studie av Eva Skärstrand 
vid Stad. Resultatet av utvärderingen visar att 
inga signifikanta skillnader finns i användningen 
av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller 
i annat normbrytande beteende mellan interven-
tionsgruppen och kontrollgruppen. Slutsatsen av 
utvärderingen blir att Steg för steg, i den svenska 
versionen, inte har någon effekt på ungdomars 
alkohol- och drogbeteende (Stockholm förebyg-
ger alkohol- och drogproblem [STAD]).

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger angav 16 
kommuner att man arbetade med metoden 2008, 
vilket är samma antal som föregående år (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a). Enligt uppgifter från 
Stad används metoden i ett fyrtiotal kommuner 
(Stockholm förebygger alkohol- och drogpro-
blem [STAD]). 
Webbplats: www.prevochinfo.se

Stegvis
Stegvis är en översättning och bearbetning av det 
amerikanska programmet Second Step och ges ut 
av den danska ideella föreningen Center for Social 
og Emotionell Laering (CESEL). Implementering 
och utbildningar i Sverige organiseras genom 
Björn Gíslason och Lars Löwenborg. Stegvis syf-
tar till att främja elevernas sociala och emotio-
nella kompetens och motverka våld. Programmet 
riktar sig till pedagoger som arbetar med barn i 
åldrarna 4–15 år. Fokus ligger på empati, pro-

19 Ett fältexperiment är ett experiment i en naturlig miljö till skillnad från ett laboratorieexperiment. Ett kvasiexperiment är ett 
experiment där undersökningsledningen saknar full kontroll över exponeringen.

http://www.birgittakimber.se
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blemlösning och självkontroll (Statens folkhälso-
institut). 

Programmet genomförs 30–40 minuter 
per vecka på förskolor, fritidshem och skolor. 
Pedagoger, lärare eller fritidspedagoger genomför 
träffarna som är anpassade för olika åldersgrup-
per. Barn i åldrarna 4–11 år får till exempel träna 
på att läsa av och tolka personer och situationer 
via fotografier, värdera olika problemlösnings-
förslag och försöka finna goda lösningar, samt 
pröva färdigheter och problemlösningsstrategier 
i rollspel. En viktig del av programmet är också 
att tillämpa färdigheter i vardagssituationer. Det 
är viktigt att pedagogen följer upp och förstärker 
positivt och önskvärt beteende hos barnen. I arbe-
tet med tonåringar (12–15 år) bygger arbetssättet 
mycket på aktiviteter, uppgifter och övningar. 
Eleverna får diskutera olika frågeställningar, 
spela rollspel i mindre grupper och se dilemmasi-
tuationer på film (Statens folkhälsoinstitut). 

Stegvis är väl beprövat i en rad olika länder och 
har utvärderats i flera studier . I Norge anses pro-
grammet ge bra effekt med anmärkningen att det 
inte finns tillräckligt med dokumenterade resultat 
i Norge (B. Gislason, personlig kommunikation, 
september 2008 och maj 2009). 

Skolverket har inlett ett arbete med att utvär-
dera programmet i en kvantitativ och kvalitativ 
effektstudie inom ramen för ett regeringsupp-
drag om förebyggande åtgärder mot mobbning 
(U2007/1205/). En första delrapport har tagits 
fram (Skolverket, 2009) och slutrapporten kom-
mer i november 2010. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger har 27 
kommuner angett att man arbetade med metoden 
år 2008, 2007 var det 18 (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2009a). Enligt uppgifter från Björn Gíslason 
är det 100 kommuner (maj 2009) som arbetar 
med metoden. I många kommuner sker arbetet 
inom förskolan (åldersgruppen 4–6 år). Under 
2009 har det kommit ett nytt kompletterande 
material som heter Start och är utvecklat av Lars 
Löwenborg och Björn Gíslason. Det vänder sig 
till barn i åldrarna 1–3 år (B. Gislason, personlig 
kommunikation, maj 2009). 
Webbplats: www.gislasonlowenborg.com

Stop it 
Stop it är ett arbetssätt som startade på 
Brantingskolan i Uppsala för att komma till rätta 
med motsättningar mellan elever med olika kul-
turell bakgrund. Syftet med Stop it är att arbeta 
för att alla ska bemöta varandra med respekt och 
tolerans (Uppsala kommun, 2005). 

I september 2002 började tolv vuxna på 
Brantingsskolan att träffas på håltimmar och 
dela med sig av erfarenheter från tidigare inte-
grationsarbeten. Träffarna ledde fram till en 
handlingsplan och man beslutade att kalla verk-
samheten för Stop it. Därefter kallade man till 
två öppna möten med elever, ett för elever med 
invandrarbakgrund och ett för de svenska elev-
erna, där alla som ville arbeta för en förändring 
erbjöds delta. Fritidspedagogen inbjöd de elever 
som på något sätt varit inblandade i olika kon-
flikter och dessa tog i sin tur kontakt med andra 
elever och spred på så sätt inbjudan. På detta 
sätt formerades två grupper med cirka 20 elever 
i varje. Eleverna fick vid möten berätta hur de 
upplevde situationen på skolan utan att de vuxna 
värderade vad de sade. Från början införde man 
regeln att när mötesdeltagare efter mötet träf-
far andra kamrater som undrar över vad som 
avhandlats på Stop it-mötena så får man bara 
berätta vad man själv sagt och inte vad andra 
yttrat (Uppsala kommun, 2005). 

Nästa steg var att bilda smågrupper för lite dju-
pare diskussioner. På elevernas förslag togs ämnen 
som symboler, kläder, musik, klotter, fula ord 
och gängbildningar upp. Varje liten grupp hade 
ett möte för att förbereda träffen med den andra 
lilla gruppen. Man bildade också två smågrupper 
med enbart flickor och dessa två grupper hade 
ett gemensamt möte under våren. Man fortsatte 
även att träffas i storgrupperna som senare ombil-
dades till en gemensam Stop it-grupp med cirka 
60 elever. Gruppens uppgift blev att arbeta för en 
fortsatt god stämning mellan alla i skolan, det vill 
säga att motverka mobbning och våld och främja 
medmänsklighet. Bland annat presenterade de 
gruppen för de nya elever som börjat sjuan och 
berättade om det förebyggande arbetet man ville 
bedriva på skolan (Uppsala kommun, 2005).

Föräldrarna informerades om Stop it på hös-
ten via skolans månadsblad och under våren 
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2003 bjöd man per post in till två föräldramöten. 
Ungdomarna bildade en trivselkommitté med sex 
elever valda av sina kamrater i storgrupperna. 

Verksamheten har sedan dess fortsatt att 
utvecklas med olika gruppkonstellationer, värde-
ringsövningar, samtal i grupper om 2–3 elever om 
en konflikt uppstår, samtal med enskilda elever 
och även medarbetare på skolan om de uttryckt 
sig vårdslöst och använt ett ord som upplevts som 
kränkande av enskilda eller av en grupp av elever. 
Samtal har också förekommit med föräldrar där 
man har klargjort vad Stop it står för (Uppsala 
kommun, 2005). 

I slutet av höstterminen 2002 var det flera 
gruppmedlemmar som tyckte att allt blivit mycket 
bättre och hösten 2003 gjorde man två utvärde-
ringar av Stop it, en för vuxna och en för elever. 
Resultatet var mycket positivt. I utvärderingarna 
framkom att arbetsmiljön för både vuxna och 
ungdomar hade blivit bättre och man önskade en 
fortsättning på verksamheten (Uppsala kommun, 
2005). 

tobaksfri duo 
Metoden Tobaksfri duo har arbetats fram av 
Västerbottens läns landsting. Folktandvårdens 
specialutbildade personal genomför klassbesök 
hos alla elever i årskurs sex. Man berättar om alla 
fördelar med att vara tobaksfri, pratar om toba-
kens skador och konsekvenser samt ger ett etiskt 
perspektiv på tobaksfrågan. Därefter erbjuds 
ungdomarna att bilda en duo tillsammans med en 
tobaksfri vuxen, som de själva väljer och skriva 
ett kontrakt. Duon lovar varandra att vara helt 
rök- och snusfria till skolavslutningen i årskurs 
nio. Eleven blir medlem i Tobaksfri duo och får ett 
medlemskort som berättigar till rabatter och möj-
lighet att delta i utlottningar och aktiviteter. En 
elev som bryter kontraktet måste återlämna sitt 
medlemskort och mister därmed sina förmåner. 
Om den vuxna bryter avtalet får eleven välja en 
ny partner (Västerbottens läns landsting, 2005). 

Skolan har fortsättningsvis ett ansvar under 
årskurs 7–9 för aktiviteter och för att förmedla de 
arrangemang, utbildningar och material som kom-
mer från landstinget centralt. Skolan har en egen 
kontaktperson och arbetsgrupp för arbetet och 
utser ofta klassrepresentanter som ingår i en lokal 

Tobaksfri duo-grupp. Medlemskapet i Tobaksfri 
duo följs på olika sätt upp. Vuxenpartnern i duon 
har huvudansvaret för regelbunden uppföljning, 
skolan har ansvar för utvecklingssamtalet och 
olika aktiviteter, Folktandvården följer upp vid 
alla besök och närsamhället belönar med olika 
förmåner och aktiviteter. Varje år följs det treår-
iga kontraktet upp via en försäkran där ungdo-
men tillsammans med sin vuxenpartner intygar 
sin tobaksfrihet, en försäkran som blir till en lott-
sedel i ett stort lotteri som administreras centralt 
av landstinget (Y. Wiklund, Västerbottens läns 
landsting, personlig kommunikation, juni 2009).

Tobaksfri duo är utvärderad med internationell 
publicering i en doktorsavhandling (M. Nilsson, 
2009). I avhandlingen finns två artiklar som byg-
ger på de enkätstudier som är genomförda årligen 
under perioden 1994–1999 och därefter vartan-
nat år. I en artikel (M. Nilsson, et al., 2006) redo-
görs för resultaten från en studie där man jämfört 
ett interventionsområde (Västerbottens län) med 
ett nationellt urval. Andelen rökare bland pojkar 
och flickor hade nästan halverats i både skolår 
åtta och nio. I en annan artikel framgår vidare att 
närmare 25 procent av de vuxna, oftast föräldern, 
slutar att använda tobak för att bli vuxenpart-
ner i duon till sitt barn (M. Nilsson, Stenlund, 
Bergström, Weinehall, & Janlert, 2009). I Statens 
folkhälsoinstituts årliga kartläggning om kom-
munernas förebyggande arbete med alkohol och 
droger rapporterade 35 kommuner att man arbe-
tade enligt metoden 2008, vilket är fyra fler än 
förra året (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 
Webbplats: www.tobaksfri.se 

triaden 
Texten nedan bygger på information från webb-
platsen för Triaden ("Triaden,") och kompletter-
ingar i form av personlig kommunikation under 
juni 2009 med Steve Olsson Kruse som är pro-
jektledare för Triaden. Triaden är ett program 
för att förebygga brott och drogbruk som riktar 
sig till ungdomar och deras föräldrar i årskurs 
4–6. Tanken med Triaden är att samtliga elever 
på mellanstadiet i de kommuner programmet 
används ska få insikt om vilka problem ett liv 
som brottsling eller missbrukare kan ge så att de 
ska undvika det.

http://www.tobaksfri.se


DeT DRoGFöReByGGANDe ARBeTeT I  SveRIGe 2008 177 

Triaden består av fyra program och varje klass är 
ett lag. Följande aktiviteter erbjöds:
• 4Trampen, som är en trafikutbildning för 

ungdomar i årskurs fyra.
• 5kampen som är en utbildning mot brott och 

mobbing för årskurs fem.
• Drogfighten, en utbildning för årskurs sex om 

alkohol, narkotika och tobak.
• Föräldrakampen där föräldrarna följer sina 

ungdomar via www.triaden.eu och får upp-
gifter om projekten som de ska lösa tillsam-
mans.

4-Trampen är en utbildning för samtliga årskurs 
4 elever om trafiksäkerhet. I utbildningen ingår 
trafikregler, hjälmutbildning, säker cykel, trafik-
märkesutbildning med mera. Efter kursen gör 
varje klass ett prov och pris utdelas till den klass 
som lyckats bäst.

5-kampen är en tävling för samtliga klasser i 
årskurs fem. Utbildning, filmvisning och lekfulla 
prov genomförs i de olika delmomenten: 
1. Etik och moral 
2. Stöld och snatteri 
3. Mobbning 
4. Våld 
5. Skadegörelse. 

Priser delas ut till klassen som vinner. 
Drogfighten ska leda till god sammanhållning 

i klassen, då man tävlar klassvis. God samarbets-
förmåga och olika typer av begåvningar behövs 
för att lyckas i de olika tävlingsmomenten.

Föräldrakampen är en internetbaserad tävling 
för elevernas föräldrar. Under årets lopp får de 
olika uppgifter på Triadens webbplats som de 
ska lösa tillsammans med sina barn. Barnen får 
kunskapen i skolan genom Triadenutbildningen 
och föräldrarna späder på med sina värde-
ringar och sin livserfarenhet. Tanken är att de 
tillsammans når en samsyn på problemen som 
Triadenprojekten tar fram. Åtta föräldrar vinner 
en hemlig resa.

Efter varje avslutad omgång får elever, lärare 
och föräldrar utvärderingsfrågor. Resultaten 
ligger till grund för omarbetning av projekten. 
Utvärderingar har också gjorts bland ungdo-
mar som genomgått utbildningarna för några år 
sedan. Den övervägande delen av svaren pekar 

på att ungdomarna genom utbildningen fått en 
sådan kunskap att de klarat av grupptrycket i ton-
åren, och att utbildningen även minskar mångas 
nyfikenhet på att testa droger.

Triaden fanns under 2008 i Bromölla, 
Olofström, Sölvesborg och under hösten 2009 
startar man i Torsås och Karlskrona.
Webbplats: http://www.triaden.eu/index.php

Ung och kung 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) 
har tillsammans med IOGT-NTO tagit fram 
materialet Ung och kung för studiecirklar för för-
äldrar. Materialet är baserat på fakta, värderingar 
och erfarenheter som leder till diskussioner mel-
lan föräldrarna (Nykterhetsrörelsens bildnings-
verksamhet [NBV]). Målet är ökad kunskap hos 
föräldrarna och nätverksskapande för att före-
bygga droganvändning och andra destruktiva 
beteenden bland ungdomarna.

Ung och kung är uppbyggt på 3–7 träffar, mate-
rialet består av en handledarpärm och en mapp 
med sju blad som tar upp följande områden:

Alkohol: Vad finns det för risker med en tidig 
alkoholdebut? Folköl – lätt att få tag på. Vuxnas 
bjudvanor – hur påverkar de tonåringarna? 

Narkotika: Hur ser du om din tonåring har tes-
tat droger? Och vad gör du då? Fakta om olika 
preparat, tecken och symptom på droganvänd-
ning. 

Internet och medier: Vad finns på internet? Hur 
påverkas vi av reklam och medier? 

Tobak: Trots dagens riskmedvetenhet bör-
jar många tonåringar att röka. Är rökningen en 
inkörsport till andra droger? Vilka vänder sig 
tobaksreklamen till? Information om tobaksla-
gen och tillgängligheten.

Föräldrarollen: Betydelsen av vuxnas attityder 
och värderingar. Fasta gränser och trygga rela-
tioner – hur gör man? Diskussion om fickpengar, 
hur länge ungdomarna får vara ute på kvällen 
och märkeskläder. 

Mobbning och utanförskap: Det finns de som 
väljer att vara annorlunda och de som betraktas 
av andra som att de inte passar in. Diskussion om 
grupptryck och om viljan att bli sedd, bekräftad 
och accepterad för den man är. 
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Ungdomskultur: Tatueringar, piercing, mode, 
film, musik, fester och ravepartyn – vad betyder 
det för ungdomarna? 

Rasism, Nazism och extremism: Tillhör 
extrema åsikter ungdomstiden och är det något 
som man växer ifrån? Hur vet man om ungdo-
marna har kontakt med extrema grupper? 

Statens folkhälsoinstitut saknar uppgifter om 
spridningen av Ung och kung och om dess effek-
ter på ungas beteende. Vid Örebro universitet 
har man via enkäter till föräldrar som deltagit 
i en Ung och kung-cirkel bland annat studerat 
deras attityder och förhållningssätt gentemot 
barnen och ungdomarna samt vad de tycker om 
Ung och kung (Pettersson, Eriksson, Geidne, & 
Sigfridsson).
Webbplats: www.nbv.se/ungochkung 

vara vettig vuxen 
Vara vettig vuxen började som ett samarbete 
mellan organisationen Hela människan och 
Fryshuset i Stockholm. Under 2002 utökades 
verksamheten till en nationell satsning i Hela 
människans regi. Vara vettig vuxen ska skapa 
nätverk av vuxna för barn och ungdomar som 
lever i eller nära en missbrukarfamilj. För att 
åstadkomma detta genomförs utbildningar för 
vuxna i barns närhet med föreläsningar och 
gruppövningar under fem kvällar. Ämnen som 
tas upp är samhällets relation till alkohol, hur 
drogberoende utvecklas och vilka konsekvenser 
det får, barn- och ungdomspsykologi, socialtjäns-
tens roll samt de vuxnas egna motiv, mandat och 
behörighet (Hela människan, personlig kom-
munikation med företrädare, september 2008) 
(Hela människan). Kursen Vara vettig vuxen har 
utvärderats i en C-uppsats vid Ersta-Sköndal 
högskola utifrån om den uppfyllt sina kursmål 
och om de deltagande anser att kursen varit till 
användning (Lundin, 2005). Enkäter gick ut till 
115 deltagare varav 55 svarade. Av dessa tyckte 
en majoritet att kursens mål uppfyllts på ett bra 
eller mycket bra sätt, att de absolut fått använd-
ning av kursen och att den varit till stor hjälp 
för att i framtiden bättre kunna identifiera barn 
till missbrukare samt att de skulle tveka min-
dre inför att agera till dessa barns hjälp. Kursen 
Vara vettig vuxen har genomförts i 70 kommu-

ner (Hela människan, personlig kommunikation 
med företrädare, september 2008).
Webbplats: www.helamanniskan.se/verksamhet/  

vara-vettig-vuxen

våga 
Våga-programmet är en metod som med hjälp 
av ett elevmaterial, en lärarhandledning och 
samverkan mellan flera aktörer ska minska dro-
ganvändningen och våldet bland elever i årskurs 
sju (Ungdomens Nykterhetsförbund). Den första 
versionen av Våga kom till Sverige 1993, och var 
då en översättning av det amerikanska D.A.R.E-
programmet. Sedan 1997 är det IOGT-NTO 
och Ungdomens nykterhetsförbund/UNF som 
är huvudmän för Våga. I samband med överta-
gandet av programmet tillsattes en referensgrupp 
av lärare, poliser och konsulenter från IOGT-
NTO/UNF. Tillsammans med författarna anpas-
sade och omarbetade dessa Våga-programmet 
efter svenska förhållanden. Vid omarbetningen 
tog man också hänsyn till en utvärdering av det 
ursprungliga Våga-programmet. Målet med Våga 
är att elever ska bearbeta sina värderingar och 
stärka det naturliga avståndstagandet till droger 
och våld. 

Våga-programmet är ett samverkansprogram  
för skolan, polisen, IOGT-NTO-rörelsen och 
andra lokala intressenter, och föräldrarna. 
Programmet för skoleleverna omfattar nio till 
arton lektioner om lag och rätt, kamratskap, 
tobak, alkohol, övriga droger och påverkan.

Under 2008 har man arbetat med Våga i ett 
tiotal skolor i åtta län. Efter vårterminen 2009 
upphör UNF att arbeta med Våga (T. Tengström, 
Våga-koordinator UNF, personlig kommunika-
tion, juni 2009). 

Individfaktorer
acceptance and commitment therapy/
training – act
Acceptance and Commitment Therapy/Training 
(ACT) är en metod som används för att före-
bygga psykiska problem (Statens folkhälsoinsti-
tut, 2009b). Metoden hör till en grupp av nya 
psykoterapier där bland annat kognitiv bete-
endeterapi och mindfulnessbaserad kognitiv 
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terapi20 ingår. Avsikten är att utveckla ett för-
hållningssätt där känslor accepteras, utan att 
de begränsar individen. Individen utvecklas av 
att genomföra det hon eller han uppfattar vara 
viktigt. ACT erbjuds ungdomar i gymnasiesko-
lan och försök har genomförts med tre sessioner 
om vardera tre timmar. Centralt i metoden är 
att utveckla individens förmåga att handla trots 
besvärade känslor.

En svensk kontrollerad studie visar att de ung-
domar som deltagit i ACT i gruppbaserad form 
får mindre ångest och fungerar bättre inom områ-
den de uppfattar som problematiska (F. Livheim, 
2004). Effekter kvarstår efter två år (Jakobsson & 
Wellin, 2006; F Livheim, 2006). Det finns således 
stöd för att ACT förebygger psykiska problem. 

Statens folkhälsoinstitut saknar uppgift om 
metodens spridning. 

aggression replacement training – art
Aggression Replacement Training (ART) är ett 
manualbaserat träningsprogram för ungdo-
mar med beteendeproblem. ART utvecklades 
i USA men används i Sverige sedan 1990-talet. 
Metoden utvecklades på en institution för poj-
kar dömda för våldsbrott. I Sverige förekommer 
metoden i en rad miljöer och används för en bred 
målgrupp, metoden används både i förebyggande 
och behandlande syfte. Syftet med ART är att 
minska aggressiviteten, öka de sociala färdighe-
terna och utveckla moralen, vilket i sin tur ska 
förhindra att ungdomar återfaller i normbry-
tande beteende. Metoden bygger på principer om 
att minska oönskade beteenden och ersätta dem 
med önskade genom kognitiv beteendeterapi. 
Träningen genomförs i grupp (5–7 ungdomar 
enligt manualen) av två utbildade ART-tränare. 
Metoden innehåller tre delar:

Social färdighetsträning innebär att tränaren 
lär ut önskvärda beteenden. Målet är att ungdo-
marna ska förbättra sin förmåga att hantera olika 
typer av sociala situationer.

Ilskekontroll innebär att ungdomarna lär sig att 
identifiera vilka situationer som brukar leda till 
aggressiva utbrott, känna igen tecken på att en 
sådan situation är på väg, och olika tekniker att 
hantera ilska.

Moralisk utveckling innebär att moraliska 
förmågan ska utvecklas med hjälp av mora-
liska dilemman som presenteras och diskuteras. 
Ungdomarna tränas på så sätt i förmågan att 
fatta mogna beslut i sociala situationer, till exem-
pel vikten av att hålla löften, tala sanning och att 
hjälpa andra. 

ART-metoden saknar varumärkesskydd vil-
ket bland annat innebär att ingen licens behövs. 
Det innebär också att ingen har ansvar för hur 
och var metoden används. ART- utbildningarna 
kan därför se mycket olika ut. Det finns inga for-
mella krav för att få genomgå ART-utbildning 
(Holmqvist, Hill, & Lang, 2005; Socialstyrelsen). 
Studier från USA visar visst stöd för ART men 
det saknas kontrollerad forskning om hur väl 
ART fungerar i Sverige (Institutet för utveckling 
av metoder i socialt arbete [IMS] Socialstyrelsen, 
2008).

I en inventering av metoder i socialtjänstens 
öppna verksamheter för barn och unga som 
Socialstyrelsen presenterade 2009 rapporteras 
ART användas i 30 procent av kommunerna och 
kommundelarna (Socialstyrelsen, 2009b). 

alkoholhjälpen.se 
Under 2007 tog Alkoholkommittén fram 
Alkoholhjälpen.se som är ett självhjälpsma-
terial för personer som vill minska sin alko-
holkonsumtion (Alkoholkommittén, 2007).21 
Alkoholhjälpen riktar sig även till anhöriga som 
tycker att närstående dricker för mycket. Syftet är 
att tillhandahålla ett självhjälpsmaterial på web-
ben för att ge människor möjlighet att själva ta 
ansvar och förändra sin riskkonsumtion. Genom 
Alkoholhjälpen.se kan användaren få stöd att 
utvärdera, fatta beslut och förändra sin egen 
alkoholkonsumtion eller sitt förhållningssätt till 

20 Mindfulnessbaserad kognitiv terapi är är en kombination av kognitiv terapi och mindfulnessmeditation. Mindfulness har 
rötter i yogisk och buddistisk tradition och lär oss att uppleva och relatera till det som händer i livet här och nu. Kognitiv 
terapi syftar till att belysa hur en människas medvetandemekanismer påverkar dennes tankar och känslor.

21 Sedan januari 2008 drivs Alkoholhjälpen av Statens folkhälsoinstitut.
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en närståendes konsumtion. Materialet ska vara 
ett komplement till traditionell behandling eller 
självhjälpsgrupper. Alkoholhjälpen har utvecklats 
med utgångspunkt i de självhjälpsprogram som 
har vetenskapligt stöd. Studier av liknande nät-
baserade självhjälpsprogram visar att insatserna 
har effekt och att man bör vidareutveckla denna 
metod (Hester & Miller, 2006). Alkoholhjälpen 
utvärderas för närvarande i en randomiserad22 
kontrollerad studie vid Karolinska institutet 
(Statens folkhälsoinstitut). 
Webbplats: www.alkoholhjalpen.se

Disa 
Programmet Disa (Depression In Swedish 
Adolescents) riktar sig till tonårsflickor som har 
depressiva symtom. Programmet kommer från 
USA men har anpassats till svenska förhållan-
den. Personal inom Centrum för folkhälsa vid 
Stockholms läns landsting har översatt Gregory 
Clarkes och Peter M. Lewinsohns program till 
svenska. Efter samråd mellan representant från 
Centrum för folkhälsa, psykologen Lene Lindberg 
och Gregory Clarke har en förkortad gruppledar-
manual och elevhandbok utarbetats, översatts 
och anpassats för svenska förhållanden. Eftersom 
depressiva symtom är vanligare hos flickor än 
pojkar riktas programmet till tonårsflickor. 

Det svenska programmet består av tio grupp-
träffar som genomförs en gång i veckan under 
en timme. Personal som utbildats i lärprogram-
met leder grupperna. Deltagarna får en arbets-
pärm, med övningar och hemuppgifter som kan 
användas även sedan gruppövningarna avslutats. 
Träffarna följer en agenda och innehållet bygger 
på kognitiva beteendetekniker för att förändra 
negativa tankemönster, kommunikationsträ-
ning och olika problemlösningsstrategier samt 
övningar för att stärka det sociala nätverket. 
Gruppledarna arbetar utifrån en manual med 
olika teman för varje träff, exempelvis att han-
tera stress, ändra negativt tänkande, undersöka 
ursprung till negativt tänkande och kommunika-
tionsträning. 

I programmet ingår ett självskattningsformulär 
”The Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale” (CES-D) som mäter depressiva symtom. 
Detta formulär får flickorna fylla i vid första och 
sista träffen. Resultatet är det bara den enskilda 
flickan samt, efter hennes tillstånd, gruppledarna 
som får ta del av. De kan genom att räkna sam-
man poängen på detta självskattningsinstrument 
mäta om kursen haft någon omedelbar effekt på 
flickans sinnestämning (Treutiger, 2006). 

En systematisk forskningsöversikt visar starkt 
vetenskapligt stöd för att KBT-metoder har före-
byggande effekt på riskgrupper med barn och 
ungdomar (Merry, McDowell, Hetrick, & Bir, 
2004). Det har inte påvisats effekter på normal-
grupper och det är ännu oklart om effekterna 
kvarstår efter en tid. De riskgrupper som stude-
rats har bland annat bestått av ungdomar med 
depression, barn och tonåringar till föräldrar 
med depressiv sjukdom och ungdomar som upp-
lever att de har mycket konflikter med sina för-
äldrar. Forskningsöversikten behandlar flera pro-
gram, bland andra The Adolescent Coping with 
Depression Course (Clarke, et al., 2001 ), The 
Penn Resiliency Program och The Penn Optimism 
Program. Av dessa har Clarkes program haft 
störst effekt (Center for Health Research). 
En utvärdering av Disa tyder på gynnsamma 
effekter men utvärderingen har inte publicerats 
vetenskapligt (Treutiger, 2006). 

Personal på ungdomsmottagningar i Stock-
holms län som har utbildats till Disa-gruppledare. 
Fram till och med 2005 har 28 personer vid 14 
av länets 38 ungdomsmottagningar i Stockholm 
utbildats till Disa-gruppledare (Treutiger, 2006).
Webbplats: www.disa-metoden.com

gruppverksamhet för barn i missbruksmiljö 
Verksamheter som vänder sig till barn vars för-
äldrar missbrukar har funnits i Sverige sedan 
slutet av 1980-talet då Ersta – Vändpunkten i 
Stockholm började använda Anonyma alkoho-
listers anhörigprogram Children Are People too 
(CAP) (Lindstein, 2001). De flesta program som 

22 Att randomisera innebär att man slumpmässigt fördelar de individer som ingår i undersökningen till undersökningsgrupp 
(den grupp som exponeras för interventionen – i det här fallet självhjälpsprogrammet Alkoholhjälpen.se) respektive kontroll-
grupp (som inte får del av interventionen).

http://www.alkoholhjalpen.se
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sedan utvecklats har liknande grundtankar, men 
kan skilja sig åt exempelvis när det gäller hur 
man samtalar om alkoholism och beroende och 
orsaker till det. CAP och det amerikanska pro-
grammet Teenage Power Program (TAPP) har vid 
Vändpunkten bearbetats för att passa svenska 
förhållanden. Även Rädda barnen utvecklade i 
början av 1990-talet ett material med ursprung 
i den så kallade Lidingö-modellen (Arnell & 
Ekbom, 1995). 

Under 1990-talet växte ett stort antal verksam-
heter fram och nu beräknas de flesta kommuner i 
Sverige ha sådana verksamheter, eller åtminstone 
erbjuda gruppverksamhet i den egna eller annan 
kommun. Centralt i stödgruppernas arbete är 
att de unga får träffa andra i samma situation 
och förstå att de inte är ensamma, får kunskap 
om beroende och medberoende samt hjälp att 
hitta strategier för sin egen situation. I dag finns 
stödgruppsverksamheter för familjeproblema-
tik som våld i hemmet, barn i vårdnadstvister 
och barn till psykiskt sjuka föräldrar (Forinder 
& Hagborg, 2008; Statens folkhälsoinstitut, 
2008b). Verksamheterna kan vara organiserade 
av Svenska kyrkan, frivilligorganisationer, privata 
aktörer, socialtjänsten eller någon annan kommu-
nal förvaltning. Gemensamt för programmen är 
regelbundna träffar med återkommande moment 
som inledande övning, fika och avslutning med 
lekuppgift, samt särskilda teman för de olika träf-
farna. Temana är likartade i de olika program-
men och tar exempelvis upp känslor, familj och 
alkoholism eller annat beroende. Antalet träffar 
varierar mellan olika program men oftast är det 
en gång i veckan under en termin.

Stödgruppsverksamheter för barn i missbruks-
miljö bygger på en rad teorier om hur människan 
fungerar individuellt och i grupp, hur missbruk 
uppkommer och påverkar missbrukare och när-
stående, samt vilka faktorer som är viktiga för att 
förebygga en negativ utveckling och ohälsa hos 
anhöriga (Forinder & Hagborg, 2008; Lindstein, 
2001). Den mest ambitiösa utvärderingen som 
gjorts av stödgruppsverksamheter i Sverige är 
Thomas Lindsteins studie där man över tid följt 

barn som deltog i Ersta – Vändpunktens grupp-
verksamhet i början av 1990-talet. Studien är 
gjord genom deltagande observationer, enkäter 
till cirka 270 barn och djupintervjuer med ett 
60-tal barn. Uppföljningarna har gjorts efter fem 
och tio år och visar på att deltagarna upplevt 
verksamheten som positiv och att den gett dem 
redskap att hantera sin vardag (Lindstein, 2001). 

I ett metodutvecklingsprojekt i Uppsala län 
har man sökt ta fram, instrument för att löpande 
utvärdera gruppverksamheter för barn i dys-
funktionella familjer, exempelvis familjer med 
missbruk, våld eller psykisk ohälsa (Skjerfving, 
2009). Projektet inleddes med en inventering av 
mätinstrument och frågeformulär som använts i 
liknande sammanhang, i Sverige och andra länder. 
De instrument som sedan valdes för att utvärdera 
olika verksamheter var Livsstegen, SDQ23, Kasam 
13 och Barnkasam. Instrumenten sammanställ-
des i olika kombinationer beroende på barnens 
ålder till en utvärderingsmodell. Mätningar gjor-
des vid tre tillfällen i varje testomgång – före och 
efter gruppverksamheten samt efter sex månader. 
Datainsamlingen gjordes av gruppledarna i res-
pektive grupp. Sammanlagt deltog 90 barn och 
ungdomar i åldern 6–21 år i mätningarna. 

Utvärderingen som genomfördes för att pröva 
frågeformulären visade att insatsen hade haft posi-
tiv effekt. De flesta av barnen och ungdomarna 
(som alltså kom från olika typer av dysfunktio-
nella familjemiljöer) fick minskade psykiska – 
särskilt emotionella – problem. Deras känsla av 
hoppfullhet och framtidstro och känsla av sam-
manhang hade ökat. Sammantaget visar resulta-
ten att barnens och ungdomarnas förutsättningar 
för en positiv utvecklig hade blivit större genom 
gruppdeltagandet. Dataunderlaget var otillräck-
ligt för att ge signifikanta resultat för undergrup-
per utifrån ålder, kön och verksamhetstyp.

En rad examensuppsatser pekar mot positiva 
effekter av stödgruppsverksamheter för barn till 
missbrukare. Ett exempel är en C-uppsats vid 
Göteborgs universitet där man jämförde ungdo-
mar med alkohol- eller drogberoende förälder som 
gått på gruppverksamheten Bona Via i Göteborg 

23  SDQ-The Strengths and Difficulties Questionnaire
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och ungdomar i samma situation som inte gått 
där. I uppsatsen studerades även en tredje grupp 
av ungdomar utan känt beroende hos föräld-
rarna. I uppsatsen drogs slutsatsen att Bona Vias 
verksamhet ökat ungdomarnas känsla av sam-
manhang (Alfredsson & Pons Sahlstedt, 2004).

År 2008 beräknades ungefär 2 700 barn under 
det senaste året ha deltagit i stödgruppsverksam-
het för barn till missbrukare, vilket är den högsta 
siffran som uppmätts av IOGT-NTO:s junior-
förbund sedan 2004 (Statens folkhälsoinstitut, 
2008b). 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger har 65 pro-
cent av kommunerna uppgett att man har grupp-
verksamhet för barn till missbrukare (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009a).

kognitiv beteendeterapi – kBt 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av 
psykoterapi som grundar sig på forskning och 
teoribildning inom inlärningspsykologi, kogni-
tionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet 
kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger 
på samspelet mellan individen och omgivningen 
(Beteendeterapeutiska föreningen [BTF]). 

De psykoterapeutiska metoder och tekniker 
som tagits fram utifrån detta synsätt inom res-
pektive område har visat sig effektiva och ibland 
mycket effektiva för behandling av psykiska pro-
blem. Kognitiv beteendeterapi är en av de främsta 
metoderna för behandling av depression (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2004). En central tanke är att känslor utlöses av 
tankar och föreställningar och vid exempelvis 
depression leder olika vanföreställningar till nega-
tiva känslor. Med hjälp av KBT kan en individ 
lära sig att tänka i nya banor och bete sig på nya 
sätt. KBT används för att komma till rätta med 
en rad olika symtom och har visat sig ha effekt 
på bland annat sociala fobier, paniksyndrom, 
tvångssyndrom, ätstörningar och alkoholmiss-
bruk och annat beroende (Beteendeterapeutiska 
föreningen [BTF]).

En systematisk forskningsöversikt visar starkt 
vetenskapliga stöd för att KBT-metoder även har 
förebyggande effekt på riskgrupper av barn och 

ungdomar (Merry, et al., 2004). Effekter har inte 
påvisats på normalgrupper och det är ännu oklart 
om effekterna blir bestående. De riskgrupper som 
studerats har bland andra varit ungdomar med 
förhöjda värden på självrapporterade depres-
sionsskalor, barn och tonåringar till föräldrar med 
depressiv sjukdom och ungdomar som upplever 
att de har mycket konflikter med sina föräldrar.

Motiverande samtal – Mi 
Motiverande samtal (MI) har sitt ursprung i erfa-
renheter inom alkoholbehandling och beskrevs för 
första gången i början av 1980-talet av William 
R. Miller (Statens folkhälsoinstitut). Metoden 
har under året spridits i Sverige av olika aktö-
rer, bland andra Statens folkhälsoinstitut genom 
Riskbruksprojektet och Skolan förebygger. MI 
används främst för att hjälpa den som behöver 
förändra sin livsstil att utforska och undanröja 
sin ambivalens inför en förändring samt komma 
med egna synpunkter, tankar och lösningar på 
sina problem (Statens folkhälsoinstitut).
MI 
• ger terapeuten möjlighet att bygga upp en god 

relation med klienten
• ökar klientens motivation för förändring
• hjälper klienten att ta steg vidare på vägen mot 

förändring
• hjälper klienten att bearbeta tveksamhet och 

hinder.

Metoden har visat sig vara effektiv främst inom 
områden som rör levnadsvanor, som alkohol, 
droger, tobak, mat och motion, men kan även 
tillämpas på många andra problem där den som 
har problemet fortfarande har ett val. I en stor 
metastudie om effekten av motiverande sam-
tal är den samlade bilden att MI har god effekt 
på olika problembeteenden (Hettema, Steele, & 
Miller, 2005). Inom ramen för Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
förebyggande arbete med alkohol och droger har 
108 kommuner angett att man arbetade med MI 
inom elevhälsan 2008, 2007 var det 74 kommu-
ner (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). Institutet 
saknar information om i vilken utsträckning 
andra målgrupperna nås. 
Webbplats: www.fhi.se/mi 

http://www.fhi.se/mi
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repulse 
Repulse är en träningsmetod för personer som 
har problem med att kontrollera sina impulser. 
Metoden är en utveckling av ART (Aggression 
replacement training) (G. Dobrin, personlig 
kommunikation, 29 maj 2009). Bakom Repulse 
står Gunilla Dobrin, som i många år arbetat 
terapeutiskt med främst unga människor som 
har problem med impulsstyrda beteenden. Ett 
kognitivt förhållningssätt ligger till grund för 
den arbetsmetod som hjälper människor att 
hantera sina impulser. Utgångspunkten är att 
problem med impulskontroll beror på att perso-
nen ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt 
beteende och saknar alternativa sätt att hantera 
situationen. Målet med metoden är att få perso-
nens tankar, känslor och beteende att samverka 
så hon eller han kan gå från ett okontrollerat 
destruktivt beteende till ett kontrollerat och 
klokt agerande.

Repulse är uppbyggd utifrån en triad med de 
tre hörnstenarna reflect, react och relearn:
•	 Man ifrågasätter tankarna och letar efter tan-

kefällorna som styr det impulsiva agerandet – 
reflect.

•	 Man undersöker vilka känslor som tankefäl-
lorna skapat och vilka känsloreaktioner de 
utlöst – react.

•	 Man söker nya sätt att hantera känslorna och 
agera konstruktivt i situationen – relearn.

Träningen utgår från individen och vad som lig-
ger bakom det destruktiva beteendet för tillfäl-
let. Det styr till vilket av de tre hörnen träningen 
inriktas i första hand (G. Dobrin, personlig kom-
munikation, 29 maj 2009). 

Någon effektstudie av metoden har inte 
genomförts. Kursutvärderingar från klienter 
visar att deltagarna i stor utsträckning tycker sig 
ha nytta av kursen och att de gärna skulle rekom-
mendera den till en kamrat. Uppskattningsvis har 
3 500 personer inom socialtjänsten, barn- och 
ungdomspsykiatrin och skolan utbildats i meto-
den i Sverige. Repulse är även spridd i Norge har 

introducerats i Nicaragua (G. Dobrin, personlig 
kommunikation, 29 maj 2009). 
Webbplats: www.dobrin-art.se

Screening och rådgivning i förebyggande 
arbete med alkohol och tobak
Inom hälso- och sjukvården försöker man identi-
fiera personer med förhöjda och riskabla alkohol-
vanor och personer som riskerar att utveckla ett 
alkoholmissbruk eller beroende (Statens folkhäl-
soinstitut). Statens folkhälsoinstitut har inom den 
nationella satsningen Riskbruksprojektet arbetat 
för att frågor om alkoholvanor ska få en självklar 
plats i hälso- och sjukvården. Frågeformuläret 
AUDIT24 och blodprovet CDT25 är exempel på 
effektiva redskap för att undersöka riskbruk 
av alkohol. Genom att personer som kommer 
i kontakt med hälso- och sjukvården via fråge-
formulär får reflektera över sina vanor så kan de 
bedöma om det finns anledning att förändra dem. 
I en översiktsstudie av 32 kontrollerade studier 
beskrev forskare vissa centrala kriterier som är 
framgångsrika i samtal om alkohol med patienter 
(Bien, Miller, & Tonigan, 1994). 
F = (Feedback) Man informerar om alkohol i 
relation till patientens besvär och symtom.
R = (Responsibility) Man betonar patientens eget 
ansvar för att minska sitt drickande. 
A = (Advice) Man ger tydliga råd om förändring.
M = (Menue) Man visar alternativa förändrings-
strategier och mål för att minska drickandet.
E = (Empathy) Man gör insatserna på ett varmt, 
reflekterande, empatiskt och förstående sätt.
S = (Self-efficacy) Man uppmuntrar och förstär-
ker patientens tilltro till sin förmåga att förändra 
sig själv. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas förebyg-
gande arbete med alkohol och droger uppger 
135 kommuner att man 2008 hade rutiner för 
samtal om alkoholvanor och rådgivning i möd-
rahälsovården (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 
Motsvarande rutiner för tobaksvanor rapporte-
rades av 124 kommuner. I primärvården var det 

24 Alcohol Use Disorders Identification Test.
25 Carbohydrate-Deficient Transferrin. Ett förhöjt CDT-värde kan användas som en tillförlitlig biokemisk indikator på risk-

konsumtion av alkohol.
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96 respektive 91 kommuner som hade rutiner 
för samtal om alkohol och tobak och rådgivning 
kring detta. I minst 99 kommuner finns enligt 
kartläggningen rutinerna för både alkohol och 
tobak även på ungdomsmottagningar. När det 
gäller företagshälsovården rapporterade 79 kom-
muner att det fanns rutiner för samtal om alko-
holvanor och rådgivning, medan 71 kommuner 
rapporterade motsvarande för tobaksvanor.

vägvalet 
Vägvalet vänder sig till ungdomar som dömts 
till ungdomstjänst och gäller både dem som inte 
begått så allvarliga brott och dem som ägnar sig 
åt en mer avancerad kriminalitet. Även föräld-
rar erbjuds att medverka i vissa avsnitt av pro-
grammet. Vägvalet bygger på kognitivt inriktade 
insatser som är utformade för att utmana de 
kriminella tankemönstren hos ungdomarna och 
finna bättre sätt att tänka på. Målsättningen med 
programmet är att ungdomen ska se drivkrafter 
och mönster i sin kriminalitet samt hitta strate-
gier för att inte hamna i kriminella situationer i 
framtiden (Stockholms stad, 2009). 

Programmet är en manualbaserad samtals-
modell med kognitiv inriktning (Socialstyrelsen, 
2008). I samtalen tar man upp olika teman såsom 
fritid, spänning, skola, familj och vänner, själv-
uppfattning och andra personliga förhållanden. 
Det aktuella brottet diskuteras och man under-
söker den ungas livssituation (Stockholms stad, 
2009).

Programmet utvärderas i Stockholms stad uti-
från hur många unga lagöverträdare som begår 
fler brott. Deltagarna i studien delas upp slumpvis 
på programmen Vägvalet och Bekymringssamtal. 
Utvärderingen väntas vara slutförd 2010 
(Socialstyrelsen, 2008).
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Den här rapporten handlar om det drogförebyggande arbetet i Sverige 
under 2008. Rapporten inleds med översiktliga beskrivningar av hur 
konsumtion och skador av alkohol, narkotika, tobak och dopnings
preparat utvecklats fram till och med 2008. Sedan följer en genomgång 
av aktuell policy inom drogområdet på internationell, nationell, regional 
och lokal nivå. Rapportens sista del är den mest centrala och handlar om 
insatser som görs för att förebygga drogproblem i Sverige. 

Under de gångna åren har det förebyggande arbetet utvecklats starkt och 
en effektiv struktur har skapats. I denna ingår nationella resurser för 
forskning, utveckling och metodspridning, regional samordning och 
lokala insatser. Kunskapsnivån har höjts, fler kommuner har antagit 
drogförebyggande program och inrättat tjänster för samordnare och 
alltfler kommuner använder sig av effektiva förebyggande metoder.

Det här är den tredje rapporten i en serie av årliga rapporter om det 
drogförebyggande arbetet från Statens folkhälsoinstitut. Nyheter i årets 
utgåva är att dopning tagits med som ett eget avsnitt och att kapitlen om 
det drogförebyggande arbetet utökats. Rapporten vänder sig till alla som 
har ett intresse av att följa och utveckla det drogförebyggande arbetet 

– exempelvis beslutsfattare inom kommun och landsting, frivilligorganisa
tioner, massmedier och studenter.
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