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Det drogförebyggande 
arbetet i Sverige 2007
Rapport om det förebyggande arbetet mot 
alkohol-, narkotika- och tobaksproblem  
i Sverige under 2007

Den här rapporten handlar om det förebyggande arbetet mot problem 
med alkohol, narkotika och tobak under 2007. Rapporten inleds med 
översiktliga beskrivningar av hur konsumtion och skador har utvecklats. 
Trots att konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak inte ökade under 
2007 fortsatte de flesta skadorna att öka, till exempel såg vi en dramatisk 
ökning av antalet unga vårdade för alkoholförgiftning.

Det lokala förebyggande arbetet utvecklades och antalet aktiviteter på 
alkohol- och narkotikaområdet växte under 2007. Inom tobaksområdet 
var aktiviteterna ändå relativt få. De flesta insatserna riktades till barn och 
ungdomar inom skolan och syftade främst till att minska efterfrågan på 
alkohol och narkotika. Men de tillgänglighetsbegränsande insatserna 
ökade genom till exempel spridningen av metoden Ansvarsfull alkohol-
servering i Sveriges kommuner.

Rapporten vänder sig till alla som har ett intresse av att följa och utveckla 
det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och tobak – exempelvis 
beslutsfattare inom kommun och landsting, frivilligorganisationer, mass-
medier och studenter.

Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som ansvarar för att följa  
upp och utvärdera insatser inom folkhälsoområdet samt utövar tillsyn inom 
alkohol-, narkotika- och tobaksområdet. Institutet är också ett nationellt 
kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet.
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Under de senaste åren har Sverige ställts inför en 
stor folkhälsopolitisk utmaning främst på alko-
holområdet genom den anpassning av alkoholpo-
litiken som medlemskapet i Europeiska unionen 
krävt. Men även narkotikapolitiken är utsatt för 
svåra utmaningar genom ökat resande, och inter-
nethandel. I syfte att begränsa befarade ökningar 
av konsumtion och skador har riksdagen antagit 
nationella alkohol-, narkotika- och tobakshand-
lingsplaner. Statens folkhälsoinstitut har uppdra-
get att följa upp dessa.

Statens folkhälsoinstitut har ett nationellt sta-
tistikansvar på alkohol- och narkotikaområdet. 
En årlig uppföljning av utvecklingen på dessa 
områden är viktig både för att kunna bedöma 
effekten av gjorda insatser och få en uppfattning 
om behovet av nya åtgärder. Denna skrift är den 
andra i en serie av årliga rapporter. Fokus läggs 
på vad som görs för att förebygga problem med 

alkohol, narkotika och tobak. Rapporten kom-
pletterar andra dokument, i första hand den 
årliga livsstilsrapporten som också innehåller för-
slag till nya åtgärder på ANTD-området.

Arbetet med 2007 års rapport har letts av Nils 
Stenström, enhetschef inom Alkohol- och nar-
kotikaavdelningen vid Statens folkhälsoinstitut, 
i samarbete med Ulrika Owen, som samordnat 
arbetet. Utredarna Louise Malmgren, Annika 
Frykholm, Helena Löfgren och Mattias Jansson 
har medverkat som skribenter. Sven Andréasson, 
avdelningschef på Alkohol- och narkotikaavdel-
ningen, har skrivit diskussionen. Tony Nilsson, 
Erica Brostedt och Gunilla Eriksson har tagit 
fram statistiken, Pia Kvillemo har haft huvudan-
svaret för beskrivningen av preventionsinsatser 
i bilagan medan Kerstin Stenius, Preben Bendt-
sen och Håkan Källmén granskat manuset och 
bidragit med många värdefulla synpunkter.

Förord

Östersund, december 2008

Gunnar Ågren

f.d. generaldirektör
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UNDER 2007 FORTSATTE tillgängligheten till alko-
hol och narkotika att öka i Sverige. Den totala 
konsumtionen av alkohol stabiliserades under 
året och jämfört med 2006 var det små föränd-
ringar. Försäljningen från Systembolaget ökade 
medan resandeinförseln, smugglingen och inter-
nethandeln minskade något.

Narkotikabruket minskade i huvudsak. Men 
bland niondeklassare i Stockholm noteras en 
oroande ökning i användningen av framför allt 
cannabis. Sammantaget avviker Sverige påtagligt 
från trenden i Europa som går mot ökat bruk av 
alla narkotiska substanser. 

Däremot ökade de flesta typerna av skador. 
Akuta alkoholskador, främst alkoholförgift-
ningar men även trafikdödsfall och misshandel 
fortsatte att öka under 2007. De kroniska ska-
dorna, som leversjukdomar, ökade i långsam-
mare takt. Den narkotikarelaterade dödligheten 
ökade relativt dramatiskt under 2007 efter en 
längre period med sjunkande dödstal. Uppgifter 
om antalet personer som vårdats för narkotikadi-
agnoser pekar mot små förändringar. Men smitt-
samma infektioner som hänger samman med 
intravenöst narkotikamissbruk – som hepatit och 
hiv – ökade under 2007.

Konsumtionen av tobak har minskat kraftigt i 
Sverige sedan början av 1980-talet, men tobaks-
bruk är ändå vårt enskilt största folkhälsopro-
blem. Tobaksbruk är också en av de främsta orsa-
kerna till skillnader i hälsa i samhället eftersom 
socioekonomiskt mindre gynnade grupper röker 
och snusar i betydligt högre grad än andra. Under 
2007 fortsatte konsumtionen av tobak generellt 
att minska, men bland kvinnor och ungdomar 
påvisas en viss ökning. 

Den förebyggande aktiviteten mot bruket av 
framför allt alkohol- och narkotika har ökat 

kontinuerligt under en följd av år efter 2000, och 
fortsatte att öka under 2007. I stor utsträckning 
har detta sin grund i de statsbidrag som utgått till 
kommunerna genom länsstyrelserna. Därutöver 
har frivilligorganisationerna fått ökat utrymme 
för förebyggande insatser genom stöd från Soci-
alstyrelsen. Fler kommuner har utvecklat sin 
organisation för det förebyggande arbetet; exem-
pelvis har fler samordnare för det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet fått fasta tjänster och 
kommunernas alkohol- och narkotikapolitiska 
handlingsplaner har förbättrats. Samarbetet med 
andra aktörer som sjukvård, polis, frivilligorga-
nisationer och näringsliv har också utvecklats 
och fler förebyggande aktiviteter har genomförts. 
I jämförelse med arbetet mot alkohol och narko-
tika är insatserna inom tobaksområdet anmärk-
ningsvärt få. Glädjande är dock en ökad aktivitet 
bland landets kommuner när det gäller tobakspo-
licyer. Sammantaget ger insatserna under perio-
den efter millennieskiftet bilden av en bred natio-
nell mobilisering, där så gott som alla kommuner 
och ett stort antal frivilligorganisationer deltagit.

De ökade insatserna har i första hand syftat till 
att minska efterfrågan på alkohol och narkotika, 
med ungdomar som främsta målgrupp. Däremot 
var det under perioden 2000–2007 ingen påtaglig 
satsning på tillgänglighetsbegränsning.

Stödet bland svenskarna för en restriktiv poli-
tik kring alkohol, narkotika och tobak ökade 
under 2007. Det lokala förebyggande arbetet 
utvecklades och växte. Men samarbetet mellan 
den offentliga sektorn och frivilligsektorn var 
fortfarande svagt utvecklat. De flesta insatserna 
var riktade till barn och ungdomar, särskilt inom 
skolan. Vi kan också se en ökning av tillgänglig-
hetsbegränsande insatser, liksom en ökning av 
preventiva insatser inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattning
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Drug prevention work  
in Sweden in 2007

Report on preventive work to combat  
alcohol, narcotics and tobacco related  
problems in Sweden during 2007.

The availability of alcohol and narcotics conti-
nued to increase in Sweden in 2007. The total 
consumption of alcohol levelled out over the year 
and only minor changes were noted compared to 
2006. Sales by Systembolaget (the Swedish Alco-
hol Retail Monopoly) increased while private 
imports by travellers, smuggling, and internet 
sales showed a slight decrease.

On the whole, use of narcotics has decreased. 
A worrying increase in the use of primarily canna-
bis has however been noted among ninth-graders 
in Stockholm. All in all, Sweden deviates noticea-
bly from the trend in the rest of Europe which 
is moving towards increased use of all narcotic 
substances.

On the other hand, most types of harm 
increased. Acute alcohol-related harm, prima-
rily alcohol poisoning but also traffic fatalities 
and assaults continued to increase during 2007. 
Chronic injuries such as liver damage increased at 
a slower rate. Narcotics related deaths increased 
relatively dramatically during 2007 after a long 
period of declining mortality rates. The number 
of narcotics related hospital admissions seems 
to indicate small changes. Contagious infections 
related to intravenous narcotics use, for example 
hepatitis and HIV, increased however in 2007.

Tobacco consumption in Sweden has decreased 
significantly in Sweden since the beginning of the 
1980s, even though tobacco use remains our 
largest single public health problem. Tobacco 
use is one of the main reasons for differences in 
health in society because socio-economically dis-

advantaged groups smoke and use wet snuff to 
a considerably greater degree than other groups. 
Tobacco consumption continued to decline in 
general during 2007, but use by women and 
young people is showing an increase. 

Preventive activities aimed primarily at alcohol 
and narcotics have increased continuously over 
the years since 2000, and continued to increase 
during 2007. This is due to a large extent to the 
government grants paid to the municipalities 
through the county administrative boards. In 
addition, voluntary organisations have also been 
able to do more thanks to support provided by 
the National Board of Health and Welfare. More 
municipalities have developed their organisation 
for preventive work; for example, more full-time 
alcohol and drug coordinators are now employed 
and the municipalities’ alcohol and drug policy 
action plans have been improved. Cooperation 
with other actors such as the healthcare services, 
the police, voluntary organisations and trade and 
industry has also been developed and more pre-
ventive activities have been carried out. In com-
parison to the preventive work done with regard 
to alcohol and drugs, there are remarkably few 
initiatives concerning tobacco. It is, however, 
gratifying to see increased activity on the part 
of the municipalities as regards tobacco policies. 
All in all, the work carried out since 2000 show 
a picture of broad national mobilisation, where 
almost all municipalities and a great many volun-
tary organisations participated. 

The increase in activity has chiefly been aimed 
at reducing the demand for alcohol and narcotics, 
with young people as the main target group. On 
the other hand, there was no noticeable effort to 
reduce availability during the 2000-2007 period.

Public support for a restrictive policy on alco-
hol, narcotics and tobacco grew in 2007. Preven-
tive work at the local level was developed and 

Summary
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expanded, but cooperation between the public 
sector and the voluntary sector is still weak. Most 
initiatives were aimed at children and young 
people, in particular in schools. We can also see 
an increase in activities to restrict availability and 
in preventive measures in the healthcare sector. 
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DENNA RAPPORT HANDLAR om det förebyggande 
arbetet mot problem med alkohol, narkotika och 
tobak i Sverige under 2007. Rapporten är den 
andra i en serie årliga rapporter från Statens folk-
hälsoinstitut. I den första – som alltså avspeglar 
situationen 2006 – berördes dock inte tobak. 

Rapporten har fokus på de åtgärder som vid-
tagits för att förebygga problem med alkohol, 
narkotika och tobak. Rapporten riktar sig till 
beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter 
på nationell, regional och lokal nivå och inom 
frivilligorganisationer, till preventionspraktiker, 
exempelvis hälsoplanerare och ungdomsledare, 
samt till studerande och massmedier.

Rapporten har tre delar. Den första delen 
beskriver översiktligt konsumtions- och skade-
utvecklingen inom alkohol-, narkotika- och 
tobaksområdena. Den andra delen beskriver 
insatser som görs på nationell och internationell 
nivå. Det handlar här om beslut i regering och 
riksdag om bland annat ny eller ändrad lagstift-
ning, men också om nationella insatser för att sti-
mulera och stödja det lokala och regionala arbe-
tet. Den tredje delen, som är rapportens kärna, 
beskriver det förebyggande arbetet med utgångs-
punkt från de faktorer som påverkar problem 
med alkohol, narkotika och tobak. 

Bestämningsfaktorer är sådant som förklarar 
både konsumtionen och problemen den leder till, 
och de är indelade i fem grupper. Dessa är pris, 
fysisk tillgänglighet, normer och attityder, sociala 
faktorer och individfaktorer. Under dessa fem 
huvudrubriker beskriver vi dels utgångsläget för 
respektive bestämningsfaktor, dels vilka åtgärder 
som vidtagits i förebyggande syfte. Denna indel-
ning i bestämningsfaktorer baseras på preven-
tionsvetenskaplig 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 och tobak 
och de problem som konsumtionen 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, sensationssö-
kande personlighet och tilltro till den egna förmå-
gan att lösa problem.

Pris, fysisk tillgänglighet och normer och atti-
tyder 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.

De sociala faktorerna delas upp i fyra huvud-
områden: familj, skola, arbetsliv och fritid. De 
individfaktorer som diskuteras är fosterskador, 
barn i utsatta miljöer, barn med neuropsykia-

Inledning
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triska störningar, ungdomar med skolmisslyck-
anden, psykisk sjukdom, arbetslöshet och yrkes-
grupper med hög exponering för alkohol eller 
narkotika. Syftet med denna indelning i bestäm-
ningsfaktorer är att skapa en tydligare struktur 
för redovisningen av det förebyggande arbetet. 
Rapporten innehåller även en omfattande bilaga 
där exempel på förebyggande arbete beskrivs 
med utgångspunkt i bestämningsfaktorer.

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 finns för 
konsumtion av alkohol, tobaks och narkotika 
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 alkohol- och narkotikapolitik, men även 
tobakspolitik, att skadorna kan begränsas.

Definitioner 
Att definiera olika slags konsumtion av alkohol 
och narkotika är nödvändigt för att vi ska veta 
vad vi talar om och vilka människor det gäller. 
I praktiken är det svårt att formulera dessa defi-
nitioner 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 konsumtionsmönster, alltså 
hur ofta, hur mycket och på vilket sätt alkohol 
och narkotika konsumeras men också konse-
kvenser av användandet. Beroende är framför allt 
en medicinsk term och avspeglar i regel konse-
kvenser av en omfattande konsumtion. 

Narkotikaanvändare benämns ofta som miss-
brukare, vilket kan ha juridiska och medicinska 
utgångspunkter. Eftersom konsumtionen rör kri-
minaliserade preparat enligt narkotikastrafflagen 
blir den juridiska kopplingen påtaglig. Termen 
missbruk i medicinsk mening sammanhänger med 
system för klassifikation av patienter med nar-
kotikarelaterade diagnoser. Under senare år har 
beteckningen narkotikabrukare blivit allt vanli-
gare, 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 strävat efter att använda 
begreppen bruk och skadligt bruk av alkohol och 
narkotika. Ibland har det inte varit möjligt, främst 
eftersom rapporten i stor utsträckning bygger på 
vetenskapliga undersökningar där upphovsmän-
nen använt olika definitioner. Där det finns risk 
för sammanblandning och oklarheter har vi som 
regel lagt in korta klargöranden.  
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I DET HÄR KAPITLET presenterar vi den tillgängliga 
statistiken för alkoholkonsumtionens utveckling 
fram till och med 2007. Vi beskriver alkohol-
konsumtionen generellt i befolkningen utifrån 
självrapporterade uppgifter samt redogör för sta-
tistik från Systembolaget och restaurangförsälj-
ningen som indikatorer på alkoholkonsumtion. 
För att få en mer heltäckande bild av svenskars 
dryckesvanor beskriver vi även utvecklingen för 
resandeinförsel, smuggling och olaglig tillverk-
ning – den del av alkoholkonsumtionen som inte 
registreras genom Systembolagets försäljning och 
restaurangstatistiken. Vi följer upp konsumtions-
utvecklingen med en genomgång av skadeutveck-
lingen för 2007 där vi tittar på dödlighet, sjuklig-
het, unga vårdade för alkoholförgiftning, brott, 

rattfylleri och misshandel. Här följer en kort sam-
manfattning av kapitlet.

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har 
ökat med över 20 procent sedan mitten av 1990-
talet och fram till 2004. Ökningen av den totala 
alkoholkonsumtionen beror framför allt på att 
reglerna för införsel av alkohol i samband med 
utlandsresor ändrats, vilket resulterat i en ökning 
av införseln med över 300 procent mellan 1993 
och 2004. Under 2005–2007 minskade den totala 
alkoholkonsumtionen något men ligger fortfa-
rande väsentligt över 1990-talets nivåer. 

Enligt Folkhälsoinstitutets nationella folkhäl-
soenkät har den riskabla alkoholkonsumtionen 
varit relativt stabil mellan 2004 och 2007, 17 
procent av männen och 10 procent av kvinnorna 

Alkoholen i Sverige
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bedöms ha riskabla alkoholvanor. Resultaten 
från en studie av tolv kommuner visar däremot 
att riskdrickandet ökat markant mellan 2006 och 
2007. Bland ungdomar karaktäriseras utveck-
lingen av alltmer utjämnade dryckesvanor mel-
lan könen. I åldersgruppen 15–19 år har andelen 
unga kvinnor och män som vårdats för alkohol-
förgiftning under de senaste tio åren ökat oro-
väckande. Det är betydligt vanligare att män dör 
till följd av alkoholbruk än att kvinnor gör det. 
Den här utvecklingen har varit stabil, men varie-
rar desto mer mellan olika åldersgrupper. När 
det gäller alkohol och brott har en mängd stu-
dier visat att det finns ett samband – ökad alko-
holkonsumtion leder till fler våldsbrott. Antalet 
bilförare som konstaterats alkoholpåverkade har 
också ökat påtagligt under perioden 1997–2007.

Konsumtionsutvecklingen
Alkoholkonsumtionens utveckling i Sverige följs 
bland annat genom statistik som redovisar försälj-
ning 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 resandeinför-
sel och smuggling) eller alkohol som hemtillver-
kats legalt eller illegalt. För att få en uppfattning 
om den icke registrerade konsumtionen i Sverige 
genomförs frågeundersökningar om hur man 
införskaffar alkohol. Beräkningen av den totala 
alkoholkonsumtionen i Sverige är alltså baserad 
på den registrerade alkoholförsäljningen och på 
intervjuer om den icke registrerade konsumtio-
nen. Omkring två tredjedelar av all alkohol som 
konsumeras i Sverige kommer från registrerad 
försäljning genom Systembolaget, livsmedelsbu-
tiker och serveringar medan konsumtionen av 
oregistrerad alkohol via resandeinförsel, smugg-
ling och hemtillverkning tillsammans beräknas 
stå för knappt en tredjedel av den totala alkohol-
konsumtionen (1).

För att få en uppfattning om den totala kon-
sumtionen i Sverige genomfördes det så kallade 
KALK-projektet 1996–1998. I projektet försökte 
man med hjälp av telefonintervjuer få fram så bra 

data som möjligt om konsumtionen genom att 
försäljningsstatistiken kompletterades med upp-
gifter om den icke registrerade konsumtionen. 
Sedan dess har man gjort ytterligare beräkningar 
av den totala alkoholkonsumtionen. Vid Cen-
trum för socialvetenskaplig alkohol- och drog-
forskning (SoRAD) vid Stockholms universitet 
följer man sedan juni 2000 den totala alkohol-
konsumtionen genom intervjuundersökningar 
med självrapporteringar från ett slumpmässigt 
urval av befolkningen. Eftersom uppgifterna är 
självrapporterade finns en viss osäkerhet i upp-
skattningarna av konsumtionen.

Som framgår av diagrammet har den totala 
alkoholkonsumtionen ökat kraftigt sedan mit-
ten av 1990-talet. Under de senaste 10 åren 
(1998–2007) har konsumtionen ökat med 1,7 
liter hundraprocentig alkohol per invånare som 
är 15 år och äldre, vilket innebär en ökning med 
drygt 20 procent. Det är främst den oregistrerade 
konsumtionen som ökar, genom en ökad resan-
deinförsel som följd av ändrade införselkvoter.

Mellan 2006 och 2007 var den totala alkohol-
konsumtionen i stort sett oförändrad, och uppgår 
till 9,8 liter ren alkohol per person. Försäljningen 
via Systembolaget ökade medan restaurang-
försäljningen var oförändrad och resandeinför-
seln, hemtillverkningen, folkölsförsäljningen och 
smugglingen minskade något. Även internethan-
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Figur 1. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 1996–

2007 (undantaget 1997 och 1999) fördelad efter dryck i liter 

hundraprocentig alkohol per invånare 15 år och äldre (1, 2). 
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1. För införselkvoter se www.eu-upplysningen.se

deln med alkohol minskade mellan 2006 och 
2007 (1). Vi presenterar detaljerade uppgifter om 
utbudet av registrerad och oregistrerad alkohol i 
följande avsnitt.

Systembolagets försäljning
Försäljningen av spritdrycker har minskat något 
sedan mitten av 1990-talet, medan vin- och stark-
ölsförsäljningen ökat kraftigt. Detta kan ha att 
göra med att den svenska dryckeskulturen blivit 
alltmer påverkad av Väst- och Sydeuropa, där 
man framför allt dricker öl och vin (3). Alla tre 
dryckestyperna har ökat något i försäljningsvo-
lym mellan 2006 och 2007 – vin och starköl med 
cirka fem procent och sprit med två procent (4).

Restaurangförsäljning
Under 2007 utgjorde spritdrycker drygt 3 procent, 
vin 23 procent och starköl knappt 74 procent av 
restaurangernas totala alkoholförsäljning. Under 
det senaste decenniet har vinförsäljningen ökat 
på restauranger, medan starkölsförsäljningen 
minskat något. 

Resandeinförsel
En del av den icke statistikförda konsumtionen 
som SoRAD redovisar uppskattas på grundval av 
resandeinförseln. Mellan 1993 och 2004 ökade 
införseln av alkohol med knappt 300 procent, 
från 0,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och 
äldre till 2,7 liter. Kulmen nåddes under 2004 då 
införselkvoterna i praktiken avskaffades och fler 
svenskar än någonsin tidigare tog med alkohol 
från utlandet och dessutom större mängd per 
resa än tidigare (6). 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 tillfäl-
liga. Möjligen kan minskningen mellan 2004 och 
2007 avspegla en viss avmattning i intresset för 
privat resandeinförsel, jämfört med när de nya 
införselkvoterna infördes1. Alternativt kan den 
minskade resandeinförseln bero på att de svenska 
alkoholskatterna inte har ökat i takt med inflatio-
nen (7). De ekonomiska motiven för att åka över 
landsgränsen för att köpa alkohol minskar alltså 
i betydelse (6). 

0

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

Starköl Vin Sprit

-07-05-03-01-99-97-95

10
00

 li
te

r

10
00

 li
te

r

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Starköl Vin Sprit

-07-05-03-01-99-97-95

Figur 2. Systembolagets försäljning av alkoholdrycker (inklusive 

cider och blanddrycker som återfinns under den kategori som 

utgör basen i drycken) i 1 000 liter, 1995–2007 (4).

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, 1995−2006 (4). 
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åren. Medan konsumtionen av smuggelsprit ökat 
bland ungdomar under senare år, har konsum-
tionen av hembränt minskat. Andelen ungdomar 
som dricker hembränd sprit är störst i landets 
norra och mellersta delar (10).

Skadeindikatorer
De skadliga effekterna av alkohol avgörs av hur 
mycket man dricker, hur och när man dricker, den 
sociala situationen samt åldern och könet. 

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 
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, brott och 
sjukfrånvaro. De alkoholrelaterade brott som här 
tas upp är rattfylleri och misshandel. På grund av 

De nedåtgående siffrorna sedan 2004 kan tala 
för hypotesen om ”nyhetens behag”, det vill säga 
att det i samband med de nya kvoterna skedde 
en uppgång i resandeinförsel som för vissa grup-
per blev en engångshändelse. Först när man har 
längre tidsserier blir det möjligt att värdera ned-
gången – om den var början på en längre nedåt-
gående trend, en stabilisering av alkoholkonsum-
tionen i Sverige eller en tillfällighet. (6).

Smuggling
Smugglingen av alkohol till Sverige har enligt 
SoRAD blivit större sedan EU-inträdet. Mellan 
2002 och 2005 ökade mängden insmugglad alko-
hol mätt i ren alkohol, från 0,6 liter till 1 liter per 
person (16–81 år) (8). Smugglingen av alkohol 
har alltså ökat under den första delen av 2000-
talet för att sedan minska något fram till 2007. 
Detta skulle kunna avspegla samma mättnad som 
tidigare visats för resandeinförseln. De senaste 
årens minskning skulle också kunna bero på 
förändrade insatser från tullen för att upptäcka 
smugglingen. Smuggelsprit når inte bara den 
vuxna befolkningen utan även ungdomar. Under-
sökningar från Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) av ungdomars alko-
holkonsumtion visar på att tillgängligheten till 
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 16 procent 
för pojkarna och 13 procent för flickorna 2007, 
vilket indikerar en drastisk ökning av den här 
typen av alkoholdistribution till ungdomar (8). 

Olaglig tillverkning
Hemtillverkad alkohol har blivit mindre vanlig 
i Sverige under den senaste tioårsperioden. År 
2007 beräknades den hemtillverkade alkoholen 
stå för drygt 0,2 liter ren alkohol per person 15 
år eller äldre (1). 21 procent av pojkarna och 17 
procent av flickorna i årskurs 9 rapporterade att 
det var mycket lätt att få tag på hembränd sprit 
1998 medan motsvarande andelar minskade till 
11 procent bland pojkarna och 8 procent av flick-
orna 2007. Andelen ungdomar som uppger att 
hemtillverkad alkohol är mycket lätt tillgänglig 
har alltså i stort sett halverats under de senaste tio 
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eftersläpningar i statistiken kan data för dödlig-
het endast presenteras fram till och med 2006.

För vissa typer av skador kan det dröja flera 
år mellan konsumtionsförändringar och skador. 
Generellt sett brukar de akuta skadorna, som 
misshandel, minska omgående när konsumtio-
nen sjunker medan de kroniska kan ta längre tid 
(11).

Var går gränsen?
Det finns många olika termer och mätmetoder för 
att definiera vad som är hög alkoholkonsumtion 
och var gränsen går för när konsumtionen kan 
leda till skador på hälsan och föra med sig nega-
tiva sociala konsekvenser. Dessutom påverkas 
nivån för vad som är problematisk konsumtion 
av personens kön, ålder, sociala situation och all-
männa hälsotillstånd.

Sedan 2004 har Statens folkhälsoinstitut 
genomfört den nationella folkhälsoenkäten där 
man bland annat följt utvecklingen av riskabla 
alkoholvanor. Resultaten från enkäten tyder 
på en relativt stabil utveckling fram till 2007. I 
den senaste undersökningen hade 17 procent av 
männen och 10 procent av kvinnorna, i åldrarna 
16–84 år, riskabla alkoholvanor3 (14). 

Resultaten visar att riskabla alkoholvanor är 
vanligare bland män än bland kvinnor. Unga hade 
riskabla alkoholvanor i betydligt större utsträck-
ning än äldre. Även utbildning och yrke påver-
kar alkoholkonsumtionen. Det var vanligare 
med riskabla alkoholvanor bland män och kvin-
nor med lägre inkomstnivåer än bland dem med 
högre. Bland män och kvinnor födda i Norden 
var andelen med riskabla alkoholvanor större än 
bland dem födda utanför Norden (15).

Figur 4 visar att riskabla alkoholvanor var van-
ligare bland kvinnor i Stockholm jämfört med 
bland kvinnor i övriga Sverige. Män i Västernorr-
land och Kalmar samt kvinnor i Västmanland och 
Norrbotten ligger under genomsnittet för andel 
personer med riskabla alkoholvanor (15).
En nyligen publicerad rapport om ett utveck-
lingsarbete i sex kommuner initierat av Alkohol-
kommittén, Mobilisering mot narkotika (MOB) 
och Statens folkhälsoinstitut visar dock på andra 
resultat när det gäller riskabel alkoholkonsum-
tion. Här har man observerat att riskdrickandet 
ökat kraftigt mellan 2006 och 2007 i de tolv kom-
muner som ingick i studien. Resultaten avviker 
från resultaten i den nationella folkhälsoenkäten 
där man såg stabila siffror för riskabla alkoholva-
nor mellan 2004 och 2007 (17). 

BEGREPP OcH DEFINITIONER

Riskbruk
För vuxna anses ett riskbruk av alkohol föreligga om 
ett av följande två kriterier är uppfyllda:

Konsumtionen överstiger 14 standardglas1. 2 alko-
hol i veckan för män och 9 standardglas för kvin-
nor (12). 
Om man dricker en större mängd alkohol vid ett 2. 
och samma tillfälle (5 eller fler standardglas för 
män, 4 eller fler standardglas för kvinnor).

Skadligt bruk
Med skadligt bruk avses bruk av psykoaktiva sub-
stanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadligt 
bruk av alkohol är alkoholkonsumtion som medför 
psykisk eller kroppslig skada, utan att beroende 
samtidigt föreligger (13).

Alkoholberoende
Alkoholberoende anses föreligga om minst tre av 
följande sex kriterier är uppfyllda under den senas-
te 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 och/eller • 
psykiska skador (13).

2. Ett standardglas motsvarar antingen 120 ml vin, 350 ml starköl eller 4 cl 40-procentig sprit. 
3. Den nationella folkhälsoenkäten definierar riskabla alkoholvanor utifrån indexpoäng, (8-12 för män och 6-12 för kvinnor) 

på alkoholfrågorna eller utifrån att man druckit sig berusad 2-3 gånger i månaden eller oftare.
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Socialstyrelsen har tagit fram ett alkoholindex 
som innefattar alla underliggande eller bidragande 
dödsorsaksdiagnoser där ordet alkohol ingår. Här 
presenterar vi den alkoholrelaterade dödligheten 
med hjälp av detta alkoholindex och andra diag-
noser som är relaterade till alkoholkonsumtion. 
Som figur 5 visar står män för en betydligt större 
del än kvinnor av de alkoholrelaterade dödsfallen. 

Dödlighet
Vi följer utvecklingen av alkoholrelaterade döds-
fall med data från dödsorsaksregistret som finns 
hos Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Social-
styrelsen. Dödsorsaksregistret omfattar 99 pro-
cent av alla dödsfall och koderna i registret följer 
en standardiserad internationell klassificering.
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Figur 4. Andel (procent) med riskabla alkoholvanor, efter län/region, 2004–2007. Åldersstandardiserade värden (16).
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Figur 5. Dödsfall till följd av diagnoser enligt alkoholindex, underliggande eller bidragande dödsorsak4 antal per 100 000 män 

och kvinnor 1987–2006 åldersstandardiserat (vilket innebär att man tagit hänsyn till ålderstrukturen i befolkningen) (18). 

4. 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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5. Dödsfall på grund av alkoholrelaterade leversjukdomar samt annan icke specificerad levercirros (sjuklig förändring i ett 
organ på grund av nybildning av bindväv istället 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.

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 höjning 
för kvinnor.

Dödsfall i alkoholrelaterad leversjukdom
I figur 6 redovisas utvecklingen av dödlighet för 
alkoholrelaterade leversjukdomar samt annan 
och icke specificerad levercirros. Dödsfall i alko-
holrelaterad leversjukdom är betydligt vanligare 
bland män än kvinnor. Från 1998 fram till 2006 
har antalet dödsfall i alkoholrelaterad leversjuk-
dom ökat något hos både män och kvinnor.

Sjuklighet och slutenvård
Antalet personer som vårdas i slutenvård för lever-
sjukdom och alkoholförgiftning är båda indikato-
rer som kan ge en bild av alkoholskadeutvecklingen. 
En ökning i antalet rapporterade skador kan emel-

lertid också hänga ihop med ändrad praxis, alltså 
att man i större utsträckning hamnar på sjukhus 
därför att till exempel polisen kontaktar ambulans 
i stället för att köra hem personen. (11).

Men det är inte säkert att förändringar av anta-
let patienter i slutenvård visar på utvecklingen 
när det gäller alkoholskador, särskilt som anta-
let slutenvårdsplatser dragits ned kraftigt sedan 
1990-talet.

Antalet som vårdas för alkoholförgiftning har 
ökat sedan slutet av 1990-talet och fram till 2007. 
För kvinnorna var ökningen nästan 70 procent 
medan den för män var knappt 45 procent, men 
betydligt fler män än kvinnor vårdas under båda 
dessa diagnoser.

Unga vårdade för alkoholförgiftning
Antalet vårdade för alkoholförgiftning i de yngre 
åldersgrupperna har ökat sedan 1998 bland 
både pojkar och flickor, men flickornas ökning 
är betydligt större. Under de senaste tio åren, 
1998–2007, har antalet vårdade unga kvinnor i 
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Figur 6. Dödsfall på grund av alkoholrelaterade lever-

sjukdomar samt annan icke specificerad levercirros5. 

Underliggande (u) respektive underliggande eller bidrag-

ande (u.b) dödsorsak, antal per 100 000 invånare, 1998–

2006 ålderstandardiserat (18).

Figur 7. Vårdade i slutenvård med alkoholrelaterad lever-

sjukdom respektive alkoholförgiftning som huvud- eller 

bidiagnos, antal per 100 000, män respektive kvinnor, 

ålderstandardiserade värden, 1998–2007 (19). 
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6. Intensivkonsumtion definieras här som att dricka alkohol motsvarande minst en ”kvarting” sprit (35 cl) eller en hel flaska 
vin (75 cl) eller motsvarande vid ett och samma tillfälle.

7. 34 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna i årskurs 9 svarade år 2007 att de inte dricker alkohol.

slutenvård ökat med 68 procent. Ökningen för 
unga män under samma period var 37 procent.

Den här utvecklingen avspeglar i viss mån för-
ändringar av berusningsdrickandet, där flickor i 
årskurs 9 börjar närma sig samma nivå för inten-
sivkonsumtion som pojkar (9, 10). Nästan en 
fjärdedel av alla pojkar och flickor i nionde klass 
uppger att de intensivkonsumerar6 alkohol minst 
en gång i månaden. 

I årskurs 2 på gymnasiet svarade drygt hälf-
ten av pojkarna och 44 procent av flickorna att 
de intensivkonsumerar alkohol minst en gång i 
månaden (9, 10).

Men det är inte så att alla ungdomar dricker 
alkohol. För att klassificeras som alkoholkonsu-
ment räcker det att ”en gång om året eller mer säl-
lan” dricka antingen ett glas öl, cider eller alkoläsk, 
2 cl vin eller 2 cl sprit. Att definition är så vid bör 
man ha i åtanke när man tolkar resultaten. Nästan 
en tredjedel av både pojkarna och flickorna i års-
kurs 9 anger att de inte dricker alkohol alls7.

I årskurs 2 på gymnasiet däremot är det färre 
som inte dricker, 12 procent av pojkarna och 10 
procent av flickorna svarade 2007 att de inte 
dricker alkohol (10).

Brott
Ett antal studier har visat att det finns ett sam-
band mellan alkohol och våld. Inom den krimi-
nologiska forskningen framgår detta samband på 
tre sätt:

Vid misshandelsbrott var 70–80 procent av 1. 
gärningsmännen och 40–50 procent av offren 
alkoholpåverkade vid brottstillfället.
 De polisanmälda våldsbrotten är fler de dagar 2. 
alkoholkonsumtionen är hög.
 Alkoholkonsumtionen per invånare varierar 3. 
systematiskt med den polisanmälda misshan-
delsbrottsligheten och i ännu högre grad med 
det polisanmälda dödliga våldet (20).

Samtidigt kan det ifrågasättas om anmälningssta-
tistiken alltid speglar den faktiska utvecklingen. 

Kopplingen mellan alkohol och våld är gene-
rellt starkare i länder som har en kultur med 
berusningsdrickande jämfört med länder som 
inte har det (21).

När det gäller alkoholens inverkan på 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 
relationer i Sverige är knappt hälften av gärnings-
männen alkoholpåverkade vid brottstillfället, vil-
ket är mindre än vid dödligt våld i övrigt (22). 

Det finns flera teorier om varför alkoholen 
utlöser våld. En teori är att när vi är påverkade av 
alkohol anses vi inte vara fullt ansvariga för våra 
handlingar och kan därför bete oss på ett sätt som 
vi inte skulle göra annars. Vi tar paus från ansva-
ret och kan skylla på alkoholen. En annan teori 
är att alkoholen minskar självkontrollen och att 
det därför ligger närmare till hands att ta till våld 
i situationer som upplevs som provocerande, 
jämfört med någon som inte har druckit alkohol. 
Ytterligare en teori är att alkoholen gör att vålds-
verkaren upplever konfliktsituationer som mer 
frustrerande och förödmjukande (21). 
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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 (23).

Individer som konsumerar alkohol påverkas 
både fysiskt och psykologiskt. Personen blir min-
dre uppmärksam och tappar omdömet, självkriti-
ken minskar liksom förmågan att göra realistiska 

riskbedömningar. Det är bevisat att alkoholkon-
sumtion i samband med motortrafik medför en 
ökad risk för olyckor (20).

Vägverket uppskattar att det dagligen är 15 000 
– 20 000 onyktra förare ute på vägarna (24). De 
rattfylleribrott som registrerades under hela 2007 
var ungefär 18 100. Antalet anmälda rattfylleri-
brott (inklusive grovt rattfylleri) har ökat mellan 
1998 och 2007. År 1998 anmäldes 135 fall per 
100 000 invånare jämfört med 198 per 100 000 
invånare 2007 (25). En viktig delförklaring till 
den kraftiga ökningen mellan 1998 och 2000 är 
en skärpt lagstiftning mot drograttfylleri 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 alko-
holrelaterade, enligt Vägverket, 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 (23). Polisen har inte alltid haft möjlighet 
att kontrollera alla inblandade förare. Och den 
andel av rattfylleristerna som polisen faktiskt 
upptäcker är relativt liten (23). 

Vilka är det då som kör onyktra? Det har 
visat sig vara yngre och medelålders män som 
dominerar bland rattfyllerister. Ungefär 10 pro-
cent av rattfylleristerna är kvinnor, men andelen 
ökar. Det finns i huvudsak två kategorier av ratt-
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fyllerister, dels de som är alkoholberoende eller 
alkoholmissbrukare, dels de som någon gång 
kör rattfulla (23).

Misshandel
Samband mellan misshandelsbrottsligheten och 
det svenska berusningsdrickandet är starkt. 
Studier av personer som är lagförda för miss-
handel visar att 70–80 procent var påverkade 
av alkohol vid brottet och att 40–50 procent av 
offren också var det (26).

Antalet anmälningar om misshandel har ökat 
mellan 1997 och 2007. År 1997 gjordes 623 
anmälningar per 100 000 invånare, år 2007 
var motsvarande antal 899 vilket motsvarar en 
ökning på nästan 45 procent (25). 

Sjukfrånvaro
Viss forskning har dessutom visat på ett samband 
mellan ökad totalkonsumtion av alkohol i sam-
hället och ökad sjukfrånvaro. År 2006 publice-
rades en studie av Thor Norström som visade att 
en ökning av alkoholkonsumtionen med en liter 
per person i Sverige ger en ökning av sjukfrånva-
ron med 13 procent för män och 6 procent för 
kvinnor (resultatet för kvinnorna var dock inte 
signifikant) (27).

Internationell policy
I ett internationellt perspektiv är EU den region i 
världen där mest alkohol konsumeras. Inom EU 
är medelkonsumtionen cirka 11 liter ren alkohol 
per vuxen och år. Alkoholkonsumtionen inom 
EU är mer än två och en halv gång högre än med-
elkonsumtionen i resten av världen (28).

Från år 2000 och fram till 2007 har en rad 
alkoholpolitiska frågor och policyförändringar 
bearbetats i EU och globalt. Införsel av alkohol 
för privat bruk är ett exempel på en het alkohol-
politisk fråga i Sverige och EU med anledning av 
EU:s princip om fri rörlighet för varor. Sverige 
har fram till 2007 haft förbud mot att handla 
alkohol på distans genom internet, vilket ändra-
des genom domen i det så kallade Rosengrenmå-
let (C-170/04) i juni 2007 (29). EG-domstolen 
slog då fast att det svenska förbudet mot distans-
handel med alkohol över internet är en handels-
restriktion som inskränker principen om fri rör-
lighet för varor. Efter domen blev det möjligt för 
privatpersoner att beställa alkohol för eget bruk 
från ett annat land via internet. Det svenska för-
budet motiverades tidigare med att det skyddar 
människors liv och hälsa. Genom att förbjuda 
handel med alkohol över internet begränsades 
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alkoholkonsumtionen i Sverige och därigenom 
skyddades ungdomar mot skadeverkningar från 
alkohol, löd motiveringen. EG-domstolen hänvi-
sade till den så kallade proportionalitetsprincipen, 
vilken innebär att inskränkningarna i den fria han-
deln inte får vara större än vad skyddet för folkhäl-
san kräver. Med domen följde ett antal oklarheter 
om tillämpningen av de nya reglerna, bland annat 
i vilket land alkoholskatten ska betalas och hur 
beskattningen ska kontrolleras. I november 2006 
fastslog EG-domstolen i det så kallade Joustra-målet 
(C-5/05) att varor som privatpersoner köpt för eget 
bruk och själva transporterat ska vara befriade från 
punktskatt i importlandet, det vill säga i köparens 
hemland (30). Det skulle kunna hota den svenska 
alkoholpolitiken eftersom alkoholbeskattningen 
syftar till att begränsa tillgängligheten. Svensk skatt 
ska däremot betalas om kunden inte själv fraktar 
varan utan anlitar en transportör. 

I slutet av 2006 enades EU-kommissionen om 
en gemensam strategi för att minska alkoholska-
dorna. 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 (31).

Vissa alkoholpolitiska frågor som man diskuterar 
i EU berörs dock inte i strategin. Exempelvis har 
alkoholskatter, generella tillgänglighetsbegrän-
sande åtgärder och införselkvoter utelämnats. 
Till stor del består insatserna av information och 
upplysning. Sommaren 2007 inrättades Forum 
för alkohol och hälsa, vilket består av represen-
tanter från frivilligorganisationer, företag och 
branschorganisationer inom alkoholindustrin. I 
forumet ska det alkoholpreventiva arbetet i med-
lemsländerna följas upp med start 2007. Även 

Världshälsoorganisationen (WHO) inom FN 
arbetade under 2007 med att utforma en alko-
holstrategi för medlemsländerna, efter ett reso-
lutionsförslag som Sverige, Norge och Finland, 
presenterade 2005. Resolutionen utformades 
som en global strategi för att minska de alkohol-
relaterade problem, som de flesta höginkomstlän-
der är drabbade av och som förmodas kunna bli 
lika stora i länder med en växande alkoholkon-
sumerande medelklass. Resolutionen mötte fram 
till 2007 motstånd från ett antal medlemsländer, 
som ansåg att alkoholindustrin borde involveras i 
utformningen av strategin. Annan kritik riktades 
mot relevansen i att arbeta med en global strategi 
i länder som är långt mer drabbade av andra pro-
blem som AIDS, malaria och TBC. Under Världs-
hälsoförsamlingens årsmöte 2007 antogs därför 
inte resolutionen, men arbetet fortsatte trots mot-
sättningarna och under 2008 antogs slutligen en 
global alkoholstrategi.

Nationell policy
Alkohollagen reglerar var och hur alkohol-
drycker får säljas och serveras. Lagen är till för att 
begränsa tillgängligheten till alkohol, i synnerhet 
tillgänglighet som kan medföra skadligt berus-
ningsdrickande och en för tidig alkoholdebut. 
För att skydda ungdomar finns bestämmelser om 
åldersgränser och för att minska berusningsdrick-
andet finns krav på ordning och nykterhet samt 
återhållsam servering. Den som serverar minder-
åriga eller någon som är märkbart påverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel är personligt 
straffansvarig och kan dömas för olovlig dryckes-
hantering. Ett annat syfte med alkohollagen är att 
förhindra illegal hantering, vilket regleras genom 
krav på tillstånd för tillverkning av sprit och sprit-
drycker (2 kap. 1 §). Den som olovligen tillverkar 
sprit eller spritdrycker kan dömas till böter eller 
fängelse (10 kap. 1 §). Bestämmelser om ansvar 
för olovlig införsel och utförsel av alkoholdrycker 
finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
(10 kap. 10 §). Här ska vi redogöra för några cen-
trala utgångspunkter i alkohollagen. En översyn 
av alkohollagsstiftningen påbörjades under 2007 
och förväntas bli klar i december 2008.
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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 
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 
öl får inte säljas till den som inte har fyllt 18 år. 
Inte heller får alkohol säljas till personer som är 
märkbart påverkade av alkohol eller annat berus-
ningsmedel eller om alkoholen ska överlämnas 
olovligt genom langning (3 kap. 8 §).

Öl (också kallat folköl) är den enda alkohol-
dryck som får säljas i andra butiker än System-
bolagets. Enligt bestämmelserna för detaljhandel 
med öl ska det i samma lokal bedrivas försäljning 
av livsmedel. Den som säljer öl är dels skyldig att 
anmäla detta till kommunen, dels skyldig att själv 
ha tillsyn över försäljningen. Åldersgränsen för 
att få sälja öl är 20 år och den som köper öl måste 
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ha fyllt 18 år. Om bestämmelserna kring försälj-
ningen 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 serveringstill-
stånd (7 §). För att sälja alkohol måste serverings-
stället ha ett kök och kunna erbjuda allsidig mat 
(8 §). Kravet på ordning och nykterhet är centralt 
i lagstiftningen (3 kap. 4 §, 6 kap. 2 §). Om det 
finns risk för problem med ordning och nykterhet 
kan tillståndet vägras (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 
sidorna 58–63.

Nationella handlingsplaner  
och folkhälsomål
Som central tillsynsmyndighet på alkoholområdet 
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 allvarligt hot mot två 
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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 volym-
procent 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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av alkoholpolitikens viktigaste instrument: pris-
politiken och detaljhandelsmonopolet genom Sys-
tembolaget. Handlingsplanens stora utmaning var 
att i möjligaste mån upprätthålla den restriktiva 
svenska alkoholpolitiken, trots den internationella 
utvecklingen på alkoholområdet.

År 2006 avrapporterade Statens folkhälsoinsti-
tut uppföljningen av den nationella handlingspla-
nen och konstaterade att både alkoholkonsumtio-
nen och alkoholskadorna ökat under femårspe-
rioden 2001–2005. Utvecklingen var dock mindre 
negativ än befarat. Insatserna enligt handlingspla-
nen hade ökat aktiviteterna och förbättrat struk-
turen i det förebyggande arbetet i kommunerna, 
vilket också har fortsatt under 2007 (11).

En ny handlingsplan för alkoholpolitiken har 
antagits av riksdagen för perioden 2006–2010 
(32). Planen bygger vidare på den tidigare pla-
nen och slår fast att det långsiktiga förebyggande 
arbetet på lokal nivå måste fortsätta, samtidigt 
som det internationella samarbetet bör förstärkas 
eftersom Sverige starkt påverkas av förändringar 
utanför landets gränser. I den nya handlingspla-
nen är barn till föräldrar med missbruksproblem, 
unga vuxna, samt insatser inom arbetslivet sär-
skilt prioriterade målgrupper och områden. 

Regional och lokal policy
Uppdraget att ta fram en policy för arbetet med 
alkohol och narkotika kan komma från kom-
munfullmäktige, som resultat av en motion, från 
kommunstyrelsen eller en facknämnd. Hur arbe-
tet sedan organiseras kan variera, men oftast får 
en preventionssamordnare uppdraget. 

Ett framgångsrikt förebyggande arbete förutsät-
ter att man på ledningsnivå fattar beslut om tjäns-
ter, budget, organisation, ansvar och uppföljning. 

En kommunal policy för alkohol och narko-
tika bör ha

•	 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 insat-•	
ser som begränsar tillgängligheten och efter-
frågan (33). 

Resultaten från länsrapporten 2007 visar att drygt 
80 procent av kommunerna har ett alkohol- och 
drogpolitiskt program. Förutsättningarna för att 
programmen ska fungera som styrmedel varie-
rar emellertid. Viktiga kvalitetsaspekter finns i 
de flesta program, men ett flertal komponenter 
saknas också på många håll. Mätbara mål, och 
planer för att införa och följa upp programmen 
finns i hälften av kommunerna. Särskilda medel 
för programmens aktiviteter har avsatts i knappt 
en tredjedel av kommunerna. Bilden är i princip 
oförändrad jämfört med föregående år. 

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 
länsrapporten 2007 visade att drygt 90 procent 
av kommunerna uppger att man som arbetsgi-
vare har en alkohol- och drogpolicy. En policy 
för alkoholförtäring på offentliga platser och en 
policy för alkohol- och drogförebyggande arbete 
i skolan finns i drygt hälften av kommunerna. 
Drygt en tredjedel av kommunerna har krav på 
att föreningarna ska ha en policy för alkohol och 
droger för att få bidrag.

Länssamordnare
I varje län fanns under 2007 en länssamordnare, 
som hade till uppgift att samordna det regionala 
förebyggande arbetet med alkohol och narko-
tika. Fram till 2007 ansvarade Alkoholkommit-
tén tillsammans med Mobilisering mot narkotika 
för samordningen av länssamordnarna. Man 
anordnade kontinuerliga träffar för information, 
erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser.

Alkoholkommittén tog tillsammans med läns-
samordnarna fram en definition av länssamord-
narrollen: 

•	 Genomföra	 de	 nationella	 handlingsplanerna	
för alkohol och narkotika och att fungera som 
länken mellan nationell, regional och lokal 
nivå. 
Fånga upp lokala och regionala behov och för-•	
medla dem till regional och nationell nivå.
Bidra med uppbyggnaden av en hållbar och •	
effektiv struktur.
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Driva på arbetet för utveckling och förändring •	
genom kunskapsförmedling och handledning.

Länssamordnarna ska inte arbeta med tillsyn, 
handläggning av utvecklingsmedel eller arbeta 
inom vård och behandling (34).

Från och med år 2008 har Folkhälsoinstitutet 
övertagit ansvaret för samordningen av länssam-
ordnarna.

Kommunala samordnare
Resultaten från länsrapporten 2007 visade att 
ungefär 80 procent av de totalt 231 kommunerna 
som svarat hade en särskild person utsedd för att 
samordna det förebyggande arbetet med alkohol 
och narkotika under 2007. Motsvarande andel för 
det tobaksförebyggande arbetet var 60 procent. 

Kommunerna finansierar främst det alkohol- 
och drogförebyggande arbetet själva. Drygt 70 
procent av kommunerna anger att de helt eller 
till stor del finansierar arbetet med kommunala 
medel. Så var det även 2006 och 2005. Länssty-
relsen finansierar arbetet helt eller till stor del i en 
femtedel av kommunerna medan landstingen gör 
så i en tiondel av kommunerna. Ungefär 40 pro-
cent av kommunerna använder också medel som 
inte kommer från kommunen, länsstyrelsen eller 
landstinget. Dessa medel kommer bland annat 
från Alkoholkommittén, Mobilisering mot nar-
kotika och Statens folkhälsoinstitut. Sponsring 
nämns av sex kommuner (35).
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I DET HÄR avsnittet presenterar vi statistik för 
narkotikaanvändningen till och med 2007. Vi 
beskriver narkotikakonsumtionen generellt i 
befolkningen samt specifikt bland ungdomar 
och unga vuxna. Dessutom behandlar vi tungt 
missbruk och sociala skillnader i narkotika-
användandet och jämför utvecklingen i Sverige 
med andra länder. Detta följs av en genomgång av 
narkotikarelaterad sjuklighet, dödlighet och kri-
minalitet, variabler som tillsammans kan belysa 
utvecklingen inom narkotikaområdet. Här följer 
en kort sammanfattning av avsnittet.

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 (36). Därefter 
verkar andelen i befolkningen som använt canna-
bis varit stabil. Bland skolelever i årskurs nio har 
det tillfälliga bruket av narkotika minskat under 
2000-talet (10). Sett i ett internationellt perspek-
tiv är det få som använder narkotika i Sverige. År 
2003 uppgav 8 procent av svenska niondeklas-
sare att de provat narkotika medan motsvarande 
andel för övriga västeuropeiska länder var 20 
procent (36). För andelen narkotikaberoende lig-
ger Sverige också under genomsnittet i Europa, 
även om skillnaden här är mindre.

Både sjukligheten och dödligheten bland narko-
tikamissbrukare är mångfalt större än för normal-
befolkningen i motsvarande åldrar. Fram till början 
av 2000-talet ökade dödligheten till följd av narko-

Narkotikan i Sverige
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tikabruk men har sedan dess minskat. Den trenden 
har nu brutits av 2007 års resultat. Uppgifter om 
antalet personer som vårdats för narkotikadiagno-
ser inom sjukvården pekar mot små förändringar. 
Men smittsamma infektioner som hänger samman 
med intravenöst narkotikamissbruk – som hepatit 
C och hiv – ökade under 2007.

Konsumtionsutvecklingen
Det är svårt att ge en precis och entydig bild av 
narkotikaproblemets omfattning i Sverige. Detta 
beror bland annat på att all ickemedicinsk befatt-
ning med narkotika är kriminaliserad och att nar-
kotikaanvändningen kan vara allt från konsumtion 
vid enstaka tillfällen till regelbunden användning 
och tungt dagligt missbruk. En rad myndigheter 
presenterar dock återkommande rapporter och 
statistik som belyser frågan ur skilda perspektiv. 

I folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som 
Statens folkhälsoinstitut ansvarar för kan man 
jämföra narkotikakonsumtionen med bak-
grundsvariabler som sysselsättning, socioeko-
nomiska förhållanden, utbildning och etnicitet. 
Folkhälsoenkäten distribueras till ett urval på 
70 000 personer mellan 18 och 84 år och har hit-
tills genomförts fem gånger, senast 2008.

Grunddata kring narkotikautvecklingen finns 
även i rapporten Drogutvecklingen i Sverige som 
Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning (CAN) sammanställer varje år. Den 
omfattar alkohol, narkotika och andra droger. 
CAN ansvarar även för genomförandet av årliga 
drogvaneundersökningar i skolan och samordnar 
de skolundersökningar som genomförs i en lång 
rad europeiska länder i det så kallade ESPAD-
projektet (37). Dessa undersökningar genomförs 
med några års mellanrum. 

Att definiera narkotika och narkotikakonsu-
menter är betydelsefullt för att vi ska veta vad och 
vilka vi talar om. Begreppet narkotika anspelar i 
allmänhet på definitionen i narkotikastrafflagens 
åttonde paragraf. Här sägs att narkotika är läke-
medel eller hälsofarlig vara med beroendefram-

kallande eller euforiserande egenskaper. Varan 
ska också vara upptagen i någon av de internatio-
nella narkotikaförteckningar som Sverige skrivit 
under eller på Läkemedelverkets lista över prepa-
rat som regeringen förklarat som narkotika. All 
ickemedicinsk befattning med narkotika är kri-
minaliserad enligt narkotikastrafflagen (38).

Att hitta heltäckande definitioner för narkoti-
kakonsumtion och narkotikaanvändare är svå-
rare, bland annat eftersom både konsumtionen 
och användarna kan se väldigt olika ut. 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 narkotika konsume-
ras men också konsekvenser av användandet, som 
social marginalisering. Beroende är framför allt en 
medicinsk term och avspeglar i regel konsekvenser 
av en omfattande narkotikakonsumtion. I den här 
rapporten använder vi mestadels begreppen bruk 
och skadligt bruk av narkotika. För att öka läs-
barheten används emellanåt begreppen narkotika-
bruk och narkotikaanvändning för någon form av 
narkotikakonsumtion oavsett omfattning. 

Konsumtion
Ett antal regelbundet återkommande undersök-
ningar 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 nar-
kotika a) någon gång i livet, b) under de senaste 
12 månaderna, c) under de senaste 30 dagarna. 
Bruk någon gång i livet definierar vi i rapporten 
som tillfällig eller experimentell användning. 
Frekvensen under de senaste 30 dagarna anses 
vara ett tecken på mer regelbunden narkotika-
användning. Årligen genomförs undersökningar 
i årskurs 9 och sedan 2004 även i årskurs 2 på 
gymnasiet samt vartannat år i årskurs 6. Under-
sökningar bland unga män, som mönstrar för 
värnplikt, har tidigare gjorts årligen men upp-
hörde 20078. Utöver dessa finns åtskilliga tillfäl-

8. Sista året för mönstringsundersökningen var 2006. Skälet till detta är att mönstringsverksamheten förändrats och färre personer 
mönstrar. De mönstrande har dessutom selekterats via olika urvalskriterier vilket ger en försämrad representativitet. Detta med-
för att resultaten inte blir giltiga för hela gruppen unga män 17-18-år och inte går att jämföra med tidigare undersökningsår.
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liga, lokala eller mer oregelbundet genomförda 
undersökningar.

Narkotikaerfarenhet generellt i befolkningen
Sedan 2004 har Statens folkhälsoinstitut årligen 
studerat cannabisanvändning i befolkningen. 
Folkhälsoenkäten från 2007 redovisar att 10 pro-
cent av den vuxna befolkningen mellan 16 och 
84 år anger att de provat cannabis någon gång. 
Andelen män som svarat att de testat cannabis är 
dubbelt så stor som andelen kvinnor, 14 procent 
av männen och 7 procent av kvinnorna angav 
att de hade provat 2007. Detta ligger i linje med 
könsfördelningen i andra undersökningar (16).

Under 1990-talet genomförde Temo och Sifo 
riksrepresentativa undersökningar om canna-
biserfarenhet bland vuxna. Resultaten från dessa 
redovisas tillsammans med resultaten från Folk-
hälsoenkäten i diagrammet i figur 11. Undersök-
ningarna har genomförts på delvis annorlunda 
sätt och jämförelser mellan resultaten måste där-
för tolkas med försiktighet. I Temos och Sifos 
undersökningar ställdes frågor om narkotika-
användning medan respondenterna i Folkhäl-
soenkäten svarat på frågor om cannabis. Men i 
de allra flesta fall gällde erfarenheten cannabis, 
runt 1–2 procent uppgav att de provat amfetamin 

respektive kokain medan övriga narkotikasorter 
förekom i ännu mindre utsträckning (9).

Den experimentella användningen av cannabis 
har med stor sannolikhet ökat under 1990-talet 
till början av 2000-talet. Däremot pekar resulta-
ten från Folkhälsoenkäten på att cannabiskon-
sumtionen i befolkningen varit stabil de senaste 
åren. Det mer regelbundna bruket är betydligt 
ovanligare än det experimentella. Av männen och 
kvinnorna mellan 16 och 84 år är det två respek-
tive en procent som anger att de har använt can-
nabis det senaste året (16).

I flera undersökningar kan man se tydliga 
regionala skillnader i drogvanorna. Erfarenhet 
av narkotika är i allmänhet dubbelt så vanligt i 
storstadsområden som på mindre orter och i gles-
bygden. En jämförelse av konsumtionen under de 
senaste 12 månaderna efter H-region9 visade att 
det är betydligt vanligare att ha använt cannabis 
om man bor i Stockholmsområdet än om man 
bor i glesbygd. Detta gäller såväl skolungdomar 
som vuxna (se figur 13) (16). 

Narkotikaanvändning  
bland ungdomar och unga vuxna
CAN har undersökt narkotikaanvändningen bland 
skolelever sedan början av 1970-talet. Resultaten 
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Figur 11. Andelen män och andelen kvinnor i befolkningen som uppger att de någon gång provat narkotika (1988–2000)  

och cannabis (2004–2007) enligt två olika riksrepresentativa undersökningar (9) (16).

9. H-regioner delas in efter kategorierna storstadsområde (Stockholm, Göteborg och Malmö), större städer, mellanbygd, tät-
bygd och glesbygd.
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Figur 13. Andelen av befolkningen (16–84 år) som brukat 

cannabis senaste året fördelat på H-region 2004–2007 (16).
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Figur 12. Andelen män och andelen kvinnor i befolkningen 

som uppger att de provat cannabis (2004–2007) senaste 

året respektive senaste 30 dagarna (16).

visar att andelen ungdomar i årskurs 9 som provat 
narkotika var högst i början av 1970-talet (se figur 
14). År 1971 svarade 14 procent av pojkarna och 
16 procent av flickorna att de någon gång provat 
narkotika. År 2007 var motsvarande andelar 6 
procent av pojkarna och 5 procent av flickorna i 
årskurs 9. Av de svarande uppger mellan 3 och 4 
procent att de använder narkotika regelbundet och 
denna andel har inte sjunkit under 2000-talet trots 
att det tillfälliga bruket har minskat under samma 
period. 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 (10). Även om data 
för 2007 visar på en fortsatt nedåtgående trend så 
tyder den senaste skolundersökningen i Stockholm 
på en viss ökning av det experimentella narkotika-
bruket. Den gradvisa nedgången i användningen av 
narkotika i Stockholm har alltså brutits, men det 
är ännu för tidigt att säga om det också innebär att 
den långsiktiga trenden vänt (39).

I figur 14 kan vi också se att bland mönstrande 
pojkar i 18-årsåldern har erfarenhet av narkotika 
minskat sedan 2002. Under 2006 uppgav 13 pro-
cent att de använt narkotika, vilket kan jämföras 

med 2002 då nästan 18 procent sade sig ha provat 
narkotika (40). Undersökningen upphörde 2007 
eftersom mönstringsverksamheten nu omfattar 
betydligt färre individer och inte längre kan antas 
återspegla mönster bland unga män i 16–17-års-
åldern.

Uppgifterna från värnpliktsundersökningen 
kan jämföras med data från gymnasiets årskurs 
två. Under 2007 uppgav 17 procent av pojkarna 
och 13 procent av flickorna att de provat narko-
tika. Uppgifter om narkotikavanor bland gymna-
sister började samlas in 2004 och situationen har 
inte förändrats i någon större utsträckning sedan 
dess. Bland gymnasieeleverna uppger cirka 4 pro-
cent av pojkarna och 2 procent av flickorna att de 
använder narkotika regelbundet (10).

I både undersökningen av mönstrande och av 
skolelever är andelen narkotikaanvändare störst i 
storstadslänen och särskilt i storstadskommunerna, 
en trend som varit stabil ända sedan 1970-talet. 

Även bland universitetsstudenter har narko-
tikaanvändningen undersökts. I en studie som 
genomfördes vid fyra högskolor/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 
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gjort det under de senaste 12 månaderna. Även 
här dominerar cannabisbruket helt (41). Några 
år senare genomfördes också en mindre under-
sökning om högskolestudenters cannabisbruk. 
Studien gjordes i anslutning till en första delut-
värdering av Alkoholkommitténs satsning på 
fyra utvecklingshögskolor. Studien påbörjades 
höstterminen 2006 och 5 648 (41 procents svars-
frekvens) nyantagna programstudenter tillfråga-
des om sina drogvanor (i första hand innehöll 
enkäten frågor om alkoholkonsumtion). Sex pro-
cent av de studenter som besvarat enkäten höst-
terminen 2006 uppgav att de provat cannabis. 
Cirka en procent av studenterna svarade att de 
använder cannabis varje månad och hälften av 
denna grupp, svarade att de använder cannabis 
varje vecka eller varje dag (42). Den här under-
sökningen visar på betydligt lägre cannabisbruk 
bland studenter än andra undersökningar. Möjli-
gen kan resultatet ha påverkats av ett stort bort-
fall. En annan möjlig förklaring är att enkäten 
riktades till elever som precis påbörjat ett nytt 
utbildningsprogram och avspeglar därför eventu-
ellt en yngre åldersgrupp än genomsnittet bland 
studenter.

Någon senare undersökning om just universitets-
studenters narkotikaerfarenhet har ännu inte pre-
senterats, men utifrån Statens folkhälsoinstituts 
årliga folkhälsoenkät för gruppen 20–24-åringar 
som provat cannabis det senaste året ligger resul-
taten i linje med universitetsundersökningen från 
2003. Mellan åren 2004 och 2007 har andelen 
som provat cannabis det senaste året i genomsnitt 
legat på 10 procent för män och 6 procent för 
kvinnor i åldersgruppen 20–24 (16).

Tungt missbruk
Någon entydig definition av begreppet tungt nar-
kotikamissbruk finns inte i Sverige. Personer med 
ett missbruk som skulle kunna kategoriseras som 
tungt är i allmänhet också svåra att nå via enkät-
undersökningar, vilket gör det svårt att uppskatta 
utvecklingen av detta missbruk. För att få en mer 
tillförlitlig bedömning av utvecklingen har riks-
täckande kartläggningar genomförts i Sverige vid 
tre tillfällen, åren 1979, 1992 och 1998. I dessa 
undersökningar har data samlats in med hjälp av 
personer som i sin yrkesutövning träffar männis-
kor med missbruksproblem, framför allt inom 
socialtjänsten, sjukvården, polisen, kriminalvår-
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Figur 14. Andel (procent) som har uppgett att de någon gång använt narkotika bland elever i årskurs 9, gymnasiet årskurs 2 

samt bland mönstrande 1971-2006/07 (10, 40).
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Tabell 1. Uppskattning av det totala antalet tunga narkotikamissbrukare i Sverige mellan 1998 och 2004, korrigerat för 

mörkertal (48).

År 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

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” (43). I kartläggning-
arna har man även försökt uppskatta antalet per-
soner med ett tungt missbruk som inte är kända 
av myndigheterna. År 1979 beräknades antalet 
tunga missbrukare i landet till cirka 15 000 perso-
ner, 1992 till cirka 19 000 personer och 1998 till 
cirka 26 000 personer (43, 44). Med utgångspunkt 
i de här beräkningarna ökade antalet tunga narko-
tikamissbrukare med 25–30 procent mellan 1979 
och 1992 och mellan 1992 och 1998 var ökningen 
35–40 procent (45). Enligt CAN har nyrekryte-
ringen varit förhållandevis omfattande under hela 
1990-talet samtidigt som andelen personer som 
använt narkotika under lång tid också ökat.  

Koncentrationen av tungt narkotikamissbruk 
till storstadskommunerna är påtaglig. Cirka en 
tredjedel av samtliga tunga narkotikamissbrukare 
som rapporterats till kartläggningen 1998 hörde 
hemma i Stockholm, Göteborg eller Malmö (46). 
Vid alla tre tillfällen som kartläggningarna genom-
förts utgjorde kvinnor omkring 25 procent av per-
sonerna med tungt missbruk. I undersökningen 
1998 gjordes också en speciell analys av kvinnor-
nas situation. Analysen visade att kvinnorna ofta 
hade en sämre social situation än männen (47). 
Från samma undersökning kan man också dra 
slutsatsen att männen begår fler brott och att kvin-
norna ofta hamnar i slutenvård (9).

Som alternativ till nationella case finding-under-
sökningar görs årliga uppskattningar av utveck-
lingen med hjälp av olika indikatorer som antas 
ha samband med tungt narkotikamissbruk. Dessa 

är narkotikarelaterade dödsfall, narkotikarelate-
rade skador samt utvecklingen av den narkotika-
relaterade brottsligheten. I nästa kapitel redogör 
vi för utvecklingen för dessa indikatorer. Här kan 
vi nämna att data från patientregistret över sluten-
vårdade pekar mot en viss minskning av det tunga 
narkotikamissbruket sedan topp åren i början av 
2000-talet (se tabell 1) (48–50). Det bör ändå fram-
hållas att slutenvårdsdata som ensam indikator på 
tungt missbruk är vanskligt eftersom förändringar 
inom vårdutbudet kan påverka statistiken. 

 Med syftet att öka kunskaperna om det tunga 
narkotikamissbruket i Sverige genomför Statens 
folkhälsoinstitut för närvarande två delprojekt 
inom ramen för det så kallade prevalensprojek-
tet. Resultaten från dessa undersökningar kom-
mer att presenteras under 2009. 

Sociala skillnader bland narkotikaanvändare
Flera kartläggningar och undersökningar pekar 
på att det finns sociala skillnader i narkotikaan-
vändandet. Sociala skillnader finns både bland 
dem som har använt narkotika ett begränsat 
antal gånger och bland dem som kategoriseras 
som tunga missbrukare. I en rapport från BRÅ 
1985 konstaterar man att de som har en osäker 
uppväxtmiljö, kommer från socialgrupp tre och 
tidigt registrerats för kriminalitet är överrepresen-
terade bland missbrukare (51). Även den svenske 
forskaren Ted Goldberg konstaterar att den 
lägsta socialgruppen är klart överrepresenterad 
bland tunga missbrukare (52). Tungt narkotika-
missbruk tycks alltså enligt flera undersökningar 
hänga ihop med en socialt problematisk bak-
grund. Enligt en studie av injektionsmissbrukare 
som besöker sprutbytesmottagningen i Malmö 
hade också de besökare som var mest involverade 
i missbruket mer omfattande problem under upp-
växten än de mer socialt integrerade besökarna 
(46). Resonemanget innebär inte att majoriteten 
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av alla som provat narkotika någon gång nöd-
vändigtvis har en problemtyngd bakgrund, men 
studier pekar på sociala skillnader även mellan 
dem som är mer tillfälliga användare av narko-
tika och den grupp som aldrig provat narkotika. 
Resultat från Folkhälsoenkäten som Statens folk-
hälsoinstitut genomfört årligen sedan 2004 visar 
på sociala skillnader i narkotikaanvändningen. 
Uppgifterna från 2007 är inte statistiskt säkra 
men pekar i samma riktning som resultaten från 
tidigare år. Bland dem som använt narkotika var 
medelinkomsten lägre jämfört med dem som 
aldrig använt narkotika. För män med kort eller 
mellanlång utbildning var det dessutom vanligare 
att ha använt cannabis det senaste året (2007) än 
bland dem med lång utbildning. 

Sammanfattningsvis pekar de olika undersök-
ningarna på att socialt utsatta personer använder 
mer narkotika och att de oftare har ett skadligt 
bruk av narkotika (53). 

Internationellt perspektiv
I ett internationellt perspektiv är utbredningen av 
narkotikaanvändningen i Sverige blygsam. Den 
ökade globaliseringen och Sveriges inträde i EU 
(1995) tycks inte ha fört med sig ett ökat narko-
tikabruk i Sverige, vilket många befarat. Förenta 
nationernas narkotika- och brottsbekämpningsor-
gan (UNODC) konstaterar i en rapport att såväl det 
tillfälliga som regelbundna bruket av narkotika är 
avsevärt lägre i Sverige än i resten av Europa. Man 
hänvisar 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 västeurope-
iska länder medan motsvarande andel för Sverige 
var drygt 2 procent (54). Bland ungdomar och 
unga vuxna i Sverige (15 till 24 år) påvisas minsk-
ningar såväl av det tillfälliga som regelbundna nar-
kotikabruket mellan 2002 och 2004, medan det i 
övriga Europa förblivit oförändrat eller ökat (55). 

En liknande utveckling kan spåras bland skole-
lever i årskurs 9, där andelen som någon gång 
provat narkotika sjunkit i Sverige mellan 1999 
och 2003 medan den i allmänhet ökat i övriga 
Europa. År 2003 uppgav 8 procent av svenska 
niondeklassare att de provat narkotika medan 
motsvarande andel för övriga västeuropeiska 
länder var 20 procent. Efter 2003 har den nedåt-
gående trenden bland ungdomar i Sverige fortsatt 
fram till 2007. Hur utvecklingen sett ut i övriga 
europeiska länder efter 2003 är fortfarande oklart 
eftersom ny statistik från 2007 presenteras först 
under slutet av 2008. Den statistik som finns visar 
att avståndet mellan andelen svenska ungdomar 
och andelen unga i övriga Europa som använder 
narkotika möjligen ökat under 2000-talet, euro-
paintegreringen till trots. Senare rapporter från 
EMCDDA10 visar på tendenser till en europeisk 

10 EMCDDA står för European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction och har översatts med Europeiska centru-
met för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. EMCDDA är central knutpunkt för narkotikainformation i EU med 
uppgift att samla in, analysera och sprida information om narkotikafenomenet i Europa.
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stabilisering eller till och med minskning av can-
nabisbruk i några europeiska länder, särskilt i 
länder där prevalensen är hög (56).

Andelen med tungt missbruk ligger i Sverige 
något under Europagenomsnittet (0,44 procent 
av befolkningen respektive 0,52 procent) (54). I 
relation till den betydligt lägre andel som testat 
narkotika i Sverige, jämfört med andra länder, 
förefaller andelen tunga missbrukare relativt hög 
(57). Den senare jämförelsen är emellertid svår 
att göra, eftersom begreppet tunga missbrukare 
definieras olika i olika länder. Även metoderna 
att uppskatta antalet varierar kraftigt mellan de 
europeiska länderna. Av konsumtionsstatistiken 
att döma förefaller svensk narkotikapolitik effek-
tiv när det gäller att förebygga spridning av nar-
kotikaanvändning men något mindre effektiv när 
det gäller missbruket bland de mer regelbundna 
användarna. 

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 översiktligt 
data om narkotikarelaterad dödlighet och sjuk-
lighet samt kriminalitet. Dessa data kan också 
bidra till en analys av narkotikautvecklingen.

Dödlighet
Begreppet narkotikarelaterad död är ofta svårt 
både att definiera och fastställa. Dödsfallet kan vara 
direkt förorsakat av missbruket, exempelvis genom 
en överdos av det narkotiska preparatet, eller av en 
blandning av flera olika droger. Eller så kan orsaks-
sambandet vara indirekt, exempelvis som en följd 
av en organskada eller en sjukdom som i sin tur 
är en konsekvens av användningen. Andra inver-
kande faktorer kan vara olyckor och våld som har 
samband med narkotikakonsumtionen och ruset 
samt preparatens psykiska effekter, vilka kan leda 
till olyckor, impulsiva våldshandlingar eller själv-
mord (58). 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 
data11. Syftet med registret är att visa trender sna-
rare än att ange exakta tal. Registret redovisar 
dödsfall där man vid toxikologisk undersökning 
funnit narkotika i blodet hos avlidna. Fördelen 
med det här registret är att det bygger på data som 
tas fram rutinmässigt, utan tolkning eller urval, 
och att uppgifterna är aktuella när de presente-
ras. I Sverige undersöks över 90 procent av alla 
våldsamma dödsfall och förgiftningar rättsmedi-
cinskt och dessa uppgifter har varit möjliga att 
samla in sedan 1994. I registret redovisas de nar-
kotiska preparat som påvisats i blodet men också 
eventuell förekomst av läkemedel och alkohol. 
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Figur 15. Andel (%) som uppger att de prövat narkotika i 

olika delar av Europa samt i Sverige bland 15–16-åringar 

(årskurs 9), enligt ESPAD-undersökningarna 1995, 1999 

och 2003 (36).

11 Registret har skapats i ett samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum, Rättsmedi-
cinalverket och Karolinska institutet.
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Totalt antal dödsfall där narkotika påvisats i 
blodet

0

100

200

300

400

-07-06-05-04-03-02-01-00-99-98-97-96-95-94

A
nt

al
 

Figur 16. Årlig narkotikarelaterad dödlighet, trend  

1994–2007 (59).
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Figur 17. Årlig narkotikarelaterad dödlighet 1994–2006 

uppdelad på kön (60). 

Mellan 1995 och 2000 ökade antalet dödsfall där 
narkotika påvisats i blodet, men efter millennie-
skiftet sjönk dödligheten fram till 2006. För 2007 
uppvisar data däremot en tydlig ökning i dödlig-
heten, en flerårig minskning av antalet dödsfall 
har alltså brutits. Om det också är början på en 
uppåtgående trend återstår att se (59).

Det är svårt att bedöma utvecklingen av det 
tunga missbruket utifrån indikatorer. Orsakerna 
till trendbrottet när det gäller antalet personer 
som avlidit med narkotika i blodet är ännu så 
länge oklara, men att den här typen av dödsfall 
ökat så tydligt det senaste året pekar ändå mot en 
ogynnsam utveckling av det tunga missbruket. 

Som framgår av figur 17 är antalet narkotika-
relaterade dödsfall mycket högre bland män än 
bland kvinnor. Antalet narkotikadödsfall bland 
män har ökat från 1970-talet fram till 2000 var-
efter utvecklingen vänt och dödligheten sjunkit, 
för att nu ha ökat igen till 200712. För kvinnor 
har den narkotikarelaterade dödligheten varit 
relativt stabil under det senaste decenniet, och 
varierat mellan 70–100 dödsfall per år (60).

Narkotikarelaterad dödlighet  
i ett internationellt perspektiv
Narkotikarelaterad dödlighet används ofta som 
en indikator på hur omfattande narkotikamiss-
bruket är och uppgifterna rapporteras ofta inter-
nationellt, exempelvis till EU:s särskilda narkoti-
kaobservatorium, EMCDDA13. Måttet används 
sålunda även i jämförelser mellan länder. Olika 
sätt att definiera narkotikarelaterad dödlighet ger 
olika utfall, ett faktum som är extra tydligt vid 
internationella jämförelser där klassificeringen 
av orsakskategorierna görs på olika sätt i olika 
länder. Andelen dödsfall som undersöks rättsme-
dicinskt varierar också inom EU, vilket försvårar 
jämförelser av antalet narkotikarelaterade döds-
fall (61). Enligt EMCDDA har jämförbarheten 
mellan länderna förbättrats men fortfarande 
finns skillnader i rapporteringskvalitet vilket 
innebär att man bör undvika direkta jämförelser. 
Däremot kan statistiken användas för att studera 
trender. Enligt EMCDDA:s beräkningsmetod för 
narkotikarelaterad dödlighet ligger Sverige san-
nolikt på en något lägre nivå än genomsnittet i 
EU, vilket i relation till den avsevärt lägre preva-

12 Data från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister för 2007 är ännu inte tillgängliga så om även dessa visar på en ökning är ännu 
för tidigt att säga.

13 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

N
A

R
K

O
TIK

A



36  Det DRoGFöRebyGGANDe ARbetet I  SveRIGe 2007

lensen14 i Sverige, får betraktas som en relativt 
hög nivå. Den svenska dödlighetsutvecklingen 
följer samma trendlinje som övriga EU-länder, 
vilket innebär ökade dödstal under 1990-talet 
och en minskning efter millennieskiftet. Hur den 
svenska ökningen 2007 förhåller sig till utveck-
lingen för EU-länderna återstår att se (36). Det 
är inte klarlagt i vilken utsträckning höga död-
lighetssiffror 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 hälsorisker och olika kompli-
kationer till följd av missbruket är vanliga. Det är 
sedan länge känt att sjukligheten och dödligheten 
bland narkotikamissbrukare är mångfalt större 
än för normalbefolkningen i motsvarande åldrar. 
Orsakerna bakom de ökade riskerna kan delas 
in i tre kategorier: komplikationer till följd av de 
narkotiska preparatens farmakologiska effekter, 
komplikationer till följd av administrationssättet, 
det vill säga det sätt på vilket narkotikan intas, 
samt allmänna förhållanden i missbrukarnas livs-
föring. Olika undersökningar har visat att psykisk 
ohälsa, blandmissbruk, svåra levnadsförhållanden 
med risk för olyckor och våld ofta spelar större roll 
för sjukligheten än preparaten i sig (9).

Avgiftningar, vård av psykiatriska problem 
och vård av andra komplikationer som följd av 
narkotikamissbruk sker inom sjukvården. Som 
framgår av figur 18 har antalet personer som vår-
dats för narkotikadiagnoser ökat något de senaste 
åren både för män och för kvinnor. 

Resultaten från de tidigare nämnda kartlägg-
ningarna av antalet personer i så kallat tungt 
missbruk (se avsnittet ”tungt missbruk”) från 
1979, 1992 och 1998 visade vid alla tre tillfäl-
len på att andelen kvinnor med tungt missbruk 
utgjorde ungefär 25 procent. Som framgår av 
figur 18 har andelen kvinnor som vårdats för nar-
kotikadiagnoser däremot legat på mellan 35–40 
procent. Utifrån de uppgifterna är kvinnor över-

representerade i sjukvården vad gäller vård för 
narkotikadiagnoser.

Det bör framhållas att den här typen av statis-
tik 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. 

Infektionssjukdomar
Olika studier pekar mot att omkring 90 procent av 
de personer som har ett problematiskt narkotika-
bruk (tungt missbruk) injicerar narkotika. Olika 
typer av infektionssjukdomar är mycket vanliga 
bland dessa, och hepatit C är den vanligaste. I en 
undersökning av deltagarna i sprutbytesprogram-
met i Malmö visade det sig att närmare 90 pro-
cent smittats av hepatit C (46). Av alla som smit-
tades av hepatit C 1997–2006 beräknar Statens 
smittskyddsinstitut (SMI) att närmare 60 procent 
smittats genom intravenös narkotikaadministra-
tion. Antalet fall ökade dramatiskt mellan 1990 
och 1992 för att sedan stadigt minska fram till 
2006, för att därefter svagt öka igen fram till och 
med 2007 (62). Cykliska förlopp av det här slaget 
när det gäller insjuknande är välkända för hepa-
tit och många andra infektionssjukdomar. San-
nolikt beror det på att majoriteten av de smittade 
utvecklar immunitet. En ny smittvåg bryter ut när 

14 Prevalens avser här förekomsten av narkotikaanvändare
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rekryteringen av osmittade missbrukare pågått 
en tid och viruset återintroduceras i populationen 
(63). Hepatit är vanligare bland personer som 
företrädesvis injicerar amfetamin än bland heroi-
nister och smittrisken bedöms särskilt stor under 
den första tiden efter injektionsdebuten. 

Personer som injicerar narkotika löper också 
större risk att smittas av hepatit B, men den virus-
typen är i allmänhet något mindre spridd än hepa-
tit C. Andelen narkotikamissbrukare smittade 
med hepatit B har varierat men minskade kraf-
tigt efter 2003. En anledning skulle enligt Smitt-
skyddsinstitutet kunna vara den ökade tillgäng-
ligheten till hepatit B-vaccin inom kriminalvår-
den. Under 2007 ökade antalet rapporterade fall 
av hepatit B-smitta med cirka 20 procent jämfört 
med året innan. Den nedåtgående trenden under 
2–3 år bröts därmed. Däremot är antalet rappor-
terade personer som smittats genom intravenöst 
missbruk fortfarande på samma nivå, 62 rappor-
terade fall för 2007 vilket motsvarar ungefär 30 
procent av de totalt rapporterade fallen (64).

År 1988 nyanmäldes 45 injicerande narkoti-
kaanvändare som hiv-smittade till Smittskydds-
institutet. Under 1999 och 2000 anmäldes det 
lägsta antalet nya fall – 16 per år. Under perioden 
2001 till 2003 upptäcktes i genomsnitt 32 hiv-
smittade injektionsmissbrukare per år (65). Där-
efter sjönk antalet något under de följande åren. 
Under 2007 skedde dock en tydlig ökning och 61 
personer anmäldes hiv-smittade via intravenöst 
missbruk. Antalet nyregistrerade hiv-fall, obe-
roende av smittväg, ökade med cirka 40 procent 
(motsvarande 164 personer) under 2007 jämfört 
med samma period året innan (66). 

Brott
Antalet registrerade narkotikabrott påverkas i 
stor utsträckning av polisens och tullens insatser. 
Regionala skillnader i brottsligheten kan såle-
des avspegla hur polis och tull arbetar snarare 
än faktiska förhållanden. Det är därför svårt att 
göra rimligt säkra kartläggningar av den faktiska 
brottsligheten och dess förändring. 

Det är väl känt att tyngre missbrukare i högre 
grad riskerar att lagföras än till exempel cannabi-
sanvändare, eftersom tyngre missbrukare i regel 
begår fler brott än andra narkotikaanvändare 

(67). Bland de injektionsmissbrukare 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 van-
ligaste brotten är bruk och innehav. År 2006 lag-
fördes knappt 18 000 narkotikarelaterade 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 narkotikarelaterad 
brottslighet varit huvudbrottet ökat med drygt 
17 procent. Det var framförallt unga vuxna mel-
lan 21–29 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 narko-
tikabrott än män, knappt 15 procent av samtliga 
lagförda fall 2006 (68).

Om vi studerar regionala skillnader beträf-
fande antal personer per 100 000 invånare som 
anmälts för narkotikabrott under 2007 visar sta-
tistiken att Örebro, Västmanlands, Skåne, Väster-
norrlands och Stockholms län ligger högst. Lägst 
antal personer anmälda för narkotikabrott åter-
finns i Jönköpings och Kronobergs län (25). Som 
nämnts inledningsvis är det viktigt att komma 
ihåg att statistiken inte enbart är ett uttryck för 
andelen faktiska brott utan också påverkas av 
vilka satsningar som görs inom polisen och andra 
myndigheter.

Rättsmedicinalverket för statistik över antalet 
rapporterade drograttfyllerister i trafiken. Under 
perioden 2000–2007 ökade antalet personer som 
blivit anmälda för narkotikabrott i trafiken från 
cirka 300 till 11 000 (25). En av förklaringarna 
till denna markanta ökning är förändringar i lag-
stiftningen som infördes 1999 och som innebär 
en nollgräns för narkotika i trafiken (20). Bland 
narkotikapåverkade förare tycks amfetamin vara 
det vanligast preparatet, 50–60 procent av det 
totala antalet kontroller har gett utslag på amfe-
tamin, följt av cannabis 20–25 procent (69). 

Polismyndigheten i Skåne beräknar i en rap-
port hur ofta gärningsmän som i första hand 
misstänks för andra brott än narkotikabrott sam-
tidigt varit misstänkta för narkotikabrott. Av rap-
porten framgår att mellan 1998 och 2005 begicks 
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43 procent av alla brott i Skåne av gärningsmän 
som varit misstänkta för narkotikabrott under 
samma period. För bilbrott var andelen med en 
samtidig narkotikabrottsmisstanke närmare 80 
procent, för bostadsinbrott 73 procent och för 
rån 63 procent (70).

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 utmynnade 
i en deklaration där länderna åtog sig att vidta 
åtgärder för att begränsa utbudet av och efter-
frågan på narkotika. En uppföljning planeras i 
form av ett nytt extra möte i generalförsamlingen 
under 2009 (71).

De flesta EU-länder har i dag en narkotikahand-
lingsplan. Det finns också en gemensam strategi 
och handlingsplan för EU på narkotikaområdet 
och den nuvarande handlingsplanen, som är den 
tredje i ordningen, omfattar åren 2005–2008 (72). 
Målet med EU:s handlingsplan är att minska nar-
kotikamissbruket och de negativa samhälls- och 
hälsoeffekterna av missbruk av och olaglig handel 
med narkotika. EU:s handlingsplan pekar speci-
fikt på behovet av att minska efterfrågan, ge stöd 
och hjälp till dem som redan är inne i ett miss-
bruk och att minska tillgången. Sverige är nu inne 
på sin andra handlingsplan mot narkotika, vilken 
sträcker sig över perioden 2006–2010. Det finns 
på ett stort antal områden klara likheter mellan 
den svenska och den europeiska handlingsplanen 
när det gäller de övergripande målen och de mer 
preciserade förslagen till åtgärder.

I FN:s regi pågår bland annat ett samarbete 
för att utplåna odling av olagliga drogrelaterade 
grödor och för att ta fram förslag till alternativ 
utveckling i de drogproducerande länderna. Den 
svenska polisen deltar också i olika internatio-
nella samarbeten för att förhindra smuggling av 
narkotika till Sverige.

Nationell policy
Narkotika definieras i Sverige som ”läkemedel 
eller hälsofarliga varor med beroendeframkal-
lande egenskaper eller euforiserande effekter 
eller varor som med lätthet kan omvandlas till 
varor med sådana egenskaper eller effekter och 
som på sådan grund är föremål för kontroll enligt 
internationell överenskommelse som Sverige har 
biträtt, eller av regeringen förklarats vara att anse 
som narkotika enligt lagen” (38).

Syftet med lagstiftningen är att rättsligt reg-
lera ”narkotika och andra varor, som på grund 
av sina inneboende egenskaper medför fara för 
människors liv eller hälsa och som används eller 
kan antas användas i syfte att uppnå berusning 
eller annan påverkan”. Narkotika får användas 
endast för medicinskt, vetenskapligt eller annat 
samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angelä-
get (38). All annan befattning med narkotika är 
straffbar.

All narkotika förs upp på Läkemedelsverkets 
narkotikaförteckningar och endast de ämnen 
som finns på narkotikaförteckningarna är narko-
tika i lagens mening. Totalt upptar narkotikaför-
teckningarna mer än 285 ämnen samt indirekt ett 
antal arter av svampar som innehåller psilocybin 
eller psilocin (antalet sådana arter har uppskat-
tats till fler än 50). I Sverige missbrukas i prak-
tiken knappt ett 30-tal narkotikasubstanser i 
nämnvärd omfattning. Under 2007 klassificera-
des två substanser som narkotika, DOI och DOC. 
Båda substanserna tillhör gruppen hallucinogena 
amfetaminer.

I en särskild förteckning finns så kallade nar-
kotikaprekursorer listade. En narkotikaprekur-
sor är enligt lagen om kontroll av narkotika ett 
ämne som kan användas för olaglig framställning 
av narkotika (73). Regeringen tillsatte en särskild 
utredare 2006 (74) för att göra en översyn av nar-
kotikalagstiftningen. Ett skäl var de nya substan-
ser som gör entré på marknaden, vilka fungerar 
narkotikalikt eller som prekursorer, men som inte 
är klassade som narkotika (74). Utredningen ska 
vara slutförd under år 2008 och ska lämna för-
slag på författningsändringar eller andra förbätt-
ringar av nuvarande system.
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Nationella handlingsplaner 
och folkhälsomål
Den första svenska narkotikapolitiska handlings-
planen avsåg perioden år 2002 till 2005. Enligt 
propositionen var syftet att skapa en tydligare pri-
oritering av narkotikafrågan på samtliga nivåer 
i den svenska politiken. I planen tillkännagav 
regeringen också avsikten att tillsätta en nationell 
narkotikasamordnare som skulle genomföra och 
samordna insatser på narkotikaområdet (75). För 
genomförandet av den narkotikapolitiska planen 
anslog man 360 miljoner kronor.

När planen utvärderades noterades en rad 
positiva utfall, bland annat att:

•	 narkotikafrågan	har	fått	en	högre	prioritet	och	
samordningen av insatser förbättrats på natio-
nell, regional och lokal nivå
de flesta kommuner har uppgraderat sina insat-•	
ser mot narkotika 
missbrukarvården har förbättrats •	
bekämpningen av narkotikarelaterad brottlig-•	
het har intensifierats. 

I november 2005 lade regeringen fram den senaste 
nationella handlingsplanen mot narkotika, vilken 
antogs av riksdagen under våren 2006 och löper 
under perioden 2006–2010. Här fastställs bland 
annat att det övergripande målet för narkotika-
politiken – ett narkotikafritt samhälle – ska ligga 
fast samt att narkotikapolitiska insatser ska rik-
tas mot tillgången och efterfrågan på narkotika 
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•	
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förbättra metoderna att följa narkotikautveck-•	
lingen och samhällets insatser 
utveckla behandlingsperspektivet inom krimi-•	
nalvården. 

Arbetet på lokal nivå anses avgörande för fram-
gångsrika resultat och kommunernas arbete 
betonas. Samtidigt måste samarbetet inom EU 
och internationellt öka. Barn, ungdomar och för-
äldrar är särskilt prioriterade målgrupper. Reger-
ingen har avsatt nära 260 miljoner kronor per år 
2008–2010 för arbete mot alkohol och narkotika 
(76). 

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 alkohol- och 
drogpolitiskt program eller en policy. 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 2007 en länssamord-
nare, som hade till uppgift att samordna det 
förebyggande arbetet med alkohol och narkotika 
i regionen. Fram till och med 2007 ansvarade 
Alkoholkommittén tillsammans med Mobilise-
ring mot narkotika för samordningen av länssam-
ordnarna. Det anordnades kontinuerliga träffar 
för information, kompetensutveckling och erfa-
renhetsutbyte. Under 2008 har det samordnande 
ansvaret för länssamordnarna tagits över av Sta-
tens folkhälsoinstitut. 

På kommunal nivå samordnas det förebyg-
gande arbetet ofta genom kommunala drogföre-
byggare. Enligt data från Länsrapport 2007 hade 
ungefär 80 procent av kommunerna en anställd 
utsedd för att samordna det förebyggande arbetet 
med alkohol och narkotika under 2007. På lokal 
nivå sammanfattas det förebyggande arbetet 
vanligtvis i en kommunal policy för alkohol och 
narkotika. Under 2007 hade drygt 80 procent av 
kommunerna ett politiskt program för alkohol 
och droger enligt uppgifter i Länsrapport 2007 

(35). 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 narkotikapolitiska hand-
lingsplaner i kommuner och stadsdelar. Vad gäller 
förekomsten av handlingsplaner mot narkotika 
sammanfaller CAN:s resultat i hög grad med vad 
som rapporterats i Länsrapport 2007, vilket visar 
att omkring 80 procent av kommunerna har en 
handlingsplan. CAN:s kartläggning visar att pla-
nerna normalt innehåller förebyggande åtgärder 
(98 procent), tillgänglighetsbegränsning (60 pro-
cent) och vård och behandlingsinsatser (55 pro-
cent). Kommunfullmäktige har oftast beslutat om 
att ta fram handlingsplanerna och Socialtjänsten 
och skolan är de två instanser som flest rapportö-
rer uppgav ha varit med och arbetat fram hand-
lingsplanen. I arbetet med handlingsplanerna har 
en lång rad andra aktörer varit inblandade exem-
pelvis polisen, lokala brottsförebyggande råd och 
lokala folkhälsoråd. 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 (77). 

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 uppgif-
ter från 2007 års Länsrapport (35). För bekämp-
ning av den grova narkotikabrottsligheten har ett 
tiotal polismyndigheter valt att ha särskilda läns-
gemensamma narkotikaenheter. Ett antal myndig-
heter har inrättat kombinerade enheter där man 
parallellt med narkotikabekämpningen även arbe-
tar med annan verksamhet, till exempel brotts-
spaning. Vissa polismyndigheter har inrättat gatu-
langningsgrupper för att bekämpa narkotikabrott 
på gatunivå. Andra myndigheter har valt att under 
vissa perioder arbeta med riktade insatser som ett 
komplement till närpolisverksamheten (78).
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SEDAN BÖRJAN AV 1980-talet har tobaksbruket 
minskat kraftigt. Trots detta är det fortfarande 
vårt största enskilda folkhälsoproblem. Tobaks-
bruket är samtidigt en av de största orsakerna till 
skillnader i hälsa mellan olika grupper, då vissa 
grupper i samhället röker och snusar i betydligt 
högre grad än andra.

Det är en stor framgång att andelen daglig-
rökare bland vuxna är så låg som 14 procent, 
men fortfarande röker över en miljon svenskar 
och lika många snusar. Dessutom rekryteras 
uppskattningsvis 16 000 nya, unga rökare 
varje år. En siffra som är lägre än på 90-talet, 
men som ändå är oroväckande hög. Oroande 
är också det senaste årets ökade andel rökare 
bland kvinnor och ungdomar. 

Sverige befinner sig i den fjärde fasen av tobaks-
epidemin, som karakteriseras av en fallande andel 
rökare både bland män och kvinnor och även en 
minskad andel dödsfall orsakade av rökning bland 
män. Antalet dödsfall som kan relateras till rök-
ning ökar fortfarande bland kvinnor, på grund av 
deras högre rökvanor de senaste åren (79). 

I detta avsnitt presenterar vi tillgänglig statis-
tik över tobaksutvecklingen fram till 2007. Vi tit-
tar närmare på sociala och regionala skillnader 
bland rökare och snusare, skador av tobaksbruk 
och passiv rökning. Dessutom innehåller avsnittet 
en genomgång av det internationella arbetet med 
WHO:s ramkonvention om tobak samt natio-
nella handlingsplaner och folkhälsomål. Slutligen 
tas det regionala och lokala arbetet upp.

Tobaken i Sverige
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Konsumtions- och skadeutveckling
Under de senaste årtiondena har rökningen mins-
kat både bland män och kvinnor (16, 80), i syn-
nerhet bland gravida kvinnor (81), och överhu-
vudtaget hos kvinnor i fertil ålder (16, 80). Även 
bland ungdomar har tobaksanvändningen mins-
kat de senaste tio åren (10, 82). Under 2007 har 
dock en tendens till ökad rökning hos kvinnor 
och ungdomar observerats (16, 82). Rökningen 
är en bidragande orsak till ojämlikhet i hälsa 
genom att den förblir utbredd i socioekonomiskt 
mindre gynnade grupper. 

Snusning är vanligast bland män i åldrarna 
16–44 år. De två senaste åren har andelen daglig-
snusare minskat bland män men ökat något bland 
kvinnor mellan 2005 och 2006 för att sedan ligga 
oförändrad i den senaste mätningen (16). Utveck-
lingen av andelen dagligsnusare bland ungdomar 
pekar på en viss minskning under 2007 (16, 82).

Omkring 6 400 svenskar dör i förtid varje år 
av sin rökning. Ytterligare cirka 500 människor 
avlider till följd av passiv rökning (83).

Konsumtion – de som röker mest
God statistik över svenskarnas rökvanor finns 
från Statistiska centralbyrån (SCB) för åren 1980–
2003, och för 2004–2007 från Folkhälsoinstitutets 
folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. 1980 rökte 
36 procent av männen och 29 procent av kvin-
norna (80), men andelen rökare har sedan dess 
minskat kraftigt. Den nedåtgående trenden har 
varit stadig alltsedan mätningarna startade och 
2007 rökte 12 procent av männen och 16 pro-
cent av kvinnorna. Mellan 2006 och 2007 ökade 
andelen kvinnliga rökare med en procentenhet, 
och framför allt var det kvinnor över 45 år som i 
större utsträckning än 2006 svarade att de rökte 
dagligen (16).

Även om andelen rökare i Sverige totalt sett 
är låg, finns det stora regionala skillnader. Statis-
tiskt säkerställt är att männen i Skåne rökte mest 
2004–2007. För kvinnornas del fanns det samma 
period störst andel rökare i Södermanland och 
Skåne. Figur 21 visar en översikt av fördelningen 
manliga och kvinnliga dagligrökare per län (16).
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Figur 19. En teoretisk modell över tobaksepidemins fyra faser och hur långt den kommit i olika delar av världen. 
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Sociala ojämlikheter och riskfaktorer
De sociala ojämlikheterna i hälsa är mer eller 
mindre genomgående inom alla levnadsvanor 
(dagligrökning, riskkonsumtion av alkohol, 
fetma, stillasittande fritid och litet intag av frukt 
och grönsaker). Tobaksbruket är i dag vanligare 
bland arbetare och korttidsutbildade, till skillnad 
från 1960- och 1970-talet då rökning var vanli-
gare bland högutbildade (16, 84).

Det är i dag drygt tre gånger vanligare att kort-
tidsutbildade män röker varje dag än att män 
med lång utbildning gör det. Drygt var femte 
kvinna med kort utbildning röker varje dag 
jämfört med var tionde kvinna med lång utbild-
ning. Det är också mer än dubbelt så vanligt att 
både kvinnliga och manliga arbetare röker varje 
dag jämfört med tjänstemän på mellannivå eller 
högre nivå. Rökning förblir således en av de 
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Figur 20. Andel (procent) vuxna dagligrökare 18-84 år, 1980–2007. Åldersstandardiserade värden (16, 80). 

Figur 21. Andel (procent) vuxna dagligrökare, efter län eller region15, 2004–2007. Åldersstandardiserade värden (16). 

15 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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Figur 23. Andel (procent) vuxna dagligsnusare, efter län eller region16, 2004–2007. Åldersstandardiserade värden (16). 

största orsakerna till skillnader i hälsa mellan 
olika befolkningsgrupper (16, 85).

De stora grupper som röker varje dag är 
arbetslösa, förtidspensionerade 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 kvinnliga rökare 
är det de långtidssjukskrivna och de med sjuk- 
eller aktivitetsersättning som röker mest, och 
bland manliga rökare är det de som varit i ekono-
misk kris och de som är födda i Europa, utanför 
Norden, som röker mest (16).

Konsumtion  
– de som snusar mest
Snusarna var förr främst äldre kroppsarbetande 
män, bosatta framför allt på landsbygden. I dag är 
det allt vanligare att även tjänstemän och personer 
med lång utbildning snusar, även om korttidsutbil-
dade fortfarande snusar i dubbelt så stor utsträck-
ning. Snuset tycks alltjämt främst attrahera män 
men andelen snusande kvinnor har ökat något de 
senaste åren, medan män och pojkar minskat sitt 
snusbruk (16, 84).

År 2007 snusade cirka 19 procent av männen och 
4 procent av kvinnorna varje dag. Det innebär 
att det i Sverige finns drygt en miljon snusare. 
Den största andelen snusare är män och kvinnor i 
åldern 16–29 år (22 respektive 5 procent) (16).
Andelen snusare varierar kraftigt mellan olika 
län och är vanligast i norra Sverige. Under 2004–
2007 har andelen snusare minskat något bland 
män och varit konstant bland kvinnor. Allra mest 
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Figur 22. Andel (procent) vuxna dagligsnusare 16-84 år, 

2004–2007. Åldersstandardiserade värden (16). 
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16 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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Figur 24. Andel (procent) vuxna dagliga tobaksbrukare, efter län eller region, 16–84 år, 2004–2007.  

Ålderstandardiserade värden (16). 

snusar männen på Gotland, i Norrbotten och 
Värmland, samt kvinnorna i Jämtland, Norrbot-
ten, Västernorrland och Dalarna. Figur 23 visar 
en översikt av fördelningen manliga och kvinn-
liga dagligsnusare fördelat på län (16).

Sociala skillnader bland snusare
Mer än dubbelt så många män med kort utbild-
ning snusar jämfört med dem med lång utbild-
ning. En betydligt större andel män födda i Sverige 
eller övriga Norden snusar varje dag jämfört med 
män födda utanför Norden. Bland kvinnorna är 
snusningen relativt jämnt fördelad utifrån utbild-
ningsnivå, sysselsättning och ursprung (6).

Konsumtion 
 – de som blandbrukar mest
Trots att rökningen minskar i Sverige är det totala 
tobaksbruket högt på grund av det höga snusbru-
ket, särskilt bland män. Slår man ihop rökning 
och snusning blir andelen tobaksbrukare betyd-
ligt högre bland män än bland kvinnor. Varje dag 
använder 31 procent av männen och 20 procent 
av kvinnorna tobak, men andelen varierar kraf-
tigt mellan länen. Den största andelen tobaks-

brukare återfinns för män i Norrbotten, Söder-
manland och på Gotland, och för kvinnor i Väs-
ternorrland. Figur 24 redovisar fördelningen av 
dagligbrukare av tobak mellan könen och länen.

Främst är det män och kvinnor i åldrarna 45–64 
år som använder tobak i Sverige. Andelen män och 
kvinnor som röker eller snusar eller gör bådadera 
varje dag har minskat sedan 2004 (16). 

Ungdomars tobaksvanor
På 1970-talet var rökning bland elever i årskurs 9 
mycket vanligare än i dag. Från början av 1970-
talet till mitten av 1980-talet minskade rök-
ningen kraftigt. Därefter ökade andelen rökare 
igen, men minskade åter under 1990-talet. Under 
2000-talet har så rökningen fortsatt att minska 
bland ungdomar, men i mätningen 2007 vände 
utvecklingen bland både flickor och pojkar. Detta 
framgår av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysnings (CAN) årliga enkäter i 
grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 
2, samt enkäter vartannat år i årskurs 6 (10). 

År 2007 uppgav 20 procent av pojkarna och 
30 procent av flickorna i årskurs 9 att de rökte. 
Det är en ökning med 1 respektive 4 procenten-
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heter sedan 2006. 6 procent av pojkarna och 10 
procent av flickorna uppger att de röker dagligen 
eller nästan dagligen. Ökningen det senaste året 
förklaras framför allt med att fler ungdomar upp-
ger att de röker ”ibland” eller ”på fest”. Snus-
ning är betydligt vanligare bland pojkar än bland 
flickor (17 procent jämfört med 5 procent), men 
andelen flickor som snusar har sedan 1997 ökat 
något. Av pojkarna uppgav 11 procent och av 
flickorna 2 procent att de snusade dagligen eller 
nästan dagligen. Till skillnad mot rökningen, så 
har andelen snusare fortsatt att minska mellan 
2006 och 2007 (10).

Sedan 2004 omfattar CAN:s undersökningar 
även gymnasiets årskurs 2. Under dessa fyra år 
ökade tobaksanvändningen bland både flickor 
och pojkar. År 2007 rökte 36 procent av poj-
karna och 41 procent av flickorna, en ökning 
med 4 respektive 3 procentenheter sedan 2004. 
11 procent av pojkarna och 16 procent av flick-
orna uppgav att de röker varje eller nästan varje 
dag. Liksom bland eleverna i årskurs nio är det 
framför allt tillfällighetsbrukarna som blivit fler. 
Snusandet minskade bland pojkarna från 32 pro-
cent 2004 till 28 procent 2007, men ökade något 
bland flickorna under samma period från 9 till 11 
procent (10). 21 procent av pojkarna respektive 4 
procent av flickorna uppgav att de snusade varje 
eller nästan varje dag.

Könsskillnaderna minskar bland tobakskon-
sumenterna, som antingen röker, snusar eller gör 
bådadera. I årskurs nio uppger 25 procent av poj-

Flickor Pojkar

Ja, men snusar bara vid 
veckoslut/fest/ibland

Ja, snusar nästan 
varje dag

Ja, snusar varje dag

Ja, men röker bara vid 
veckoslut/fest/ibland

Ja, röker nästan 
varje dag

Ja, röker varje dag

Procent
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Figur 26. Andel (procent) rökare i årskurs 9 som svarat ja 

på frågorna ”Röker du?” Snusar du?”, 2007 (10). 
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Figur 25. Andel rökare i årskurs 9 1997–2007 (10). 

TO
B

A
K



Det DRoGFöRebyGGANDe ARbetet I  SveRIGe 2007   47  

karna och 31 procent av flickorna att de använ-
der tobak. Bland gymnasieeleverna i årskurs 2 är 
andelen högre jämfört med årskurs 9 (43 procent 
pojkar och 44 procent flickor). Könsskillnaderna 
försvinner således nästan helt när man studerar 
det totala tobaksbruket bland ungdomar (10).

Mellan åren 2000 och 200617 undersökte 
CAN årligen tobaksbruket bland mönstrande 
artonåriga män. Här kan man se en marginell 
nedgång från 2000 då 42 procent svarade att de 
använde tobak i någon form, till 2006 då andelen 
var 38 procent. Av dem som rökte gjorde knappt 
en tredjedel det varje dag, medan drygt två tredje-
delar av snusarna var dagligkonsumenter (84).

Regional fördelning
Enligt sammanslagningar av CAN:s undersök-
ningar i årskurs 9 från åren 2005–2007 förefaller 
andelen rökare vara relativt jämnt fördelad mel-
lan olika regioner. Skåne utmärker sig genom att 
flickorna där röker i något mindre utsträckning 
än i övriga regioner (10). I mönstringsundersök-
ningarna var andelen rökare 2006 högst bland 
mönstrande från Norrbotten (26 procent) och 
Jämtland (25 procent) och lägst i Dalarna (15 
procent) och Örebro (17 procent) (86). 

Snusvanorna bland pojkar i årskurs 9 var lik-
som rökvanorna relativt jämnt fördelade mellan 
de olika regionerna 2005–2007. Undantaget är 
storstadsregionerna där pojkarna snusar något 
mindre än riksgenomsnittet. Bland flickorna är 
snusning mer än dubbelt så vanligt i norra Sverige 
(13 procent) som i södra Sverige (5 procent) (10). 
Bland mönstrande artonåriga män var snusning 
något vanligare 2006 i landsbygdsområdena jäm-
fört med storstadsområdena. Allra mest utbredd 
var snusningen i Värmland (38 procent) och 
Jämtland (27 procent), medan den lägsta andelen 
återfanns i Östergötland och Uppsala (båda 26 
procent) (86).

Sociala skillnader bland ungdomar
Det finns sociala skillnader mellan tobaksfria och 
tobaksbrukande ungdomar. Det visar en under-
sökning genomförd på uppdrag av Statens folk-
hälsoinstitut som bygger på tre enkätstudier om 
ungdomars vanor, kunskaper och attityder till 
tobak, gjorda 1987, 1994 och 2003 (87). Till 
exempel visar undersökningarna ett visst sam-
band mellan lägre socioekonomisk tillhörighet 
för familjen och en högre andel rökare och snu-
sare bland barnen. Resultaten tyder på att man 
redan bland ungdomar kan se tecken på de soci-
ala skillnader som är kända mellan rökande och 
icke rökande vuxna (87).

Om ungdomar röker eller inte tycks också bero 
på familjesammansättningen. Av dem som bodde 

17 Sista året för mönstringsundersökningen var 2006. Skälet till detta är att mönstringsverksamheten förändrats och färre personer 
mönstrar. De mönstrande har dessutom selekterats via olika urvalskriterier vilket ger en försämrad representativitet. Detta med-
för att resultaten inte blir giltiga för hela gruppen unga män 17–18-år och inte går att jämföra med tidigare undersökningsår.
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med båda sina föräldrar rökte 7 procent enligt 
undersökningen 2003, medan motsvarande siffra 
för dem som bodde med en förälder var 13 pro-
cent (87). En förklaring till denna skillnad kan 
vara att en större andel av de ensamstående för-
äldrarna själva är rökare, särskilt ensamstående 
mammor. Flera undersökningar, både i Sverige 
och internationellt, har konstaterat att det finns 
ett starkt samband mellan föräldrars och barns 
rökvanor. När det gäller rökning visade under-
sökningen ingen skillnad mellan ungdomar som 
var födda i Sverige och de som var födda i ett 
annat land. Det fanns inte heller någon skillnad 
i ungdomars rökvanor om föräldrarna kom från 
Sverige eller om de hade invandrat från ett annat 
land (85, 87).

Snusningen var i stort sett lika vanlig bland ung-
domar som bodde med en förälder som bland dem 
som bodde med bägge föräldrarna. När det gällde 
snusning i relation till föräldrarnas ursprung var 
barn till svenska föräldrar snusare i dubbel så stor 
utsträckning som barn till invandrade föräldrar, 
vilket delvis kan förklaras av att snus är vanligare 
i Sverige än i övriga länder (87).

Gravida och spädbarnsföräldrar
Föräldrars tobaksvanor har stor betydelse för 
barnets hälsa. Det är därför angeläget att följa 
utvecklingen av tobaksbruket under graviditeten 
och spädbarnsperioden.

I början av 1980-talet rökte ungefär var tredje 
gravid kvinna i Sverige i början av graviditeten. 
Rökning var således lika vanligt bland gravida 
som hos den övriga vuxna kvinnliga befolk-
ningen (84), medan det i dag är färre gravida 
som röker än kvinnor i allmänhet. Många kvin-
nor slutar röka i samband med själva gravidi-
tetsbeskedet, medan färre slutar under själva 
graviditeten (15). Ju yngre de gravida är, desto 
större andel är rökare. Bland mödrarna som är 
under 19 år är 27 procent rökare i början på gra-
viditeten, och bland mödrarna mellan 30 och 34 
år är andelen rökare vid samma tidpunkt i gra-
viditeten 5 procent (21). Att de yngsta mödrarna 
röker i så stor utsträckning beror sannolikt på 
att tonårsmammor generellt är en socialt utsatt 
grupp (81).

I genomsnitt mer än halveras andelen rökare 
bland kvinnor från det att de blir gravida och 
fram till inskrivningen på mödravårdscentralen. I 
genomsnitt rökte 2006 7,5 procent av de gravida 
vid inskrivningen. Västerbottens och Jämtlands 
län hade lägst andel kvinnor som rökte under 
graviditeten, medan gravida i Södermanland och 
Gävleborg rökte mest i hela landet (21). Männen 
tycks vara mindre benägna än kvinnorna att för-
ändra sina tobaksvanor när de blir pappor – 12 
procent röker när barnet är åtta månader. Deras 
rökvanor ligger i det närmaste på samma nivå (13 
procent) som rökande män i allmänhet (16, 81).

Sedan 1999 registreras även gravidas snusva-
nor. Av de gravida snusade 1,3 procent vid inskriv-
ningen på mödravårdscentralen 2006, en margi-
nell ökning jämfört med 2005. Störst andel gra-
vida som snusade under tidig graviditet fanns i 
Västerbotten och Jämtland där 4,0 respektive 6,9 
procent snusade (80). För Jämtlands del är detta en 
minskning med 1,3 procentenheter sedan 2005.

Det är inte bara mammans rökning som har 
betydelse för barnet, även i familjer där endast 
pappan röker finns en ökad risk för barnets hälsa. 
Risken ökar med graden av exponering för passiv 
rökning (88). År 2005 rökte 6 procent av mam-
morna och 11 procent av papporna under barnets 
första levnadsmånad. När barnet var åtta måna-
der rökte cirka 7 procent av mammorna, medan 
andelen rökare bland papporna var oförändrad. 
Västerbotten, Jämtland och Uppsala hade lägst 
andel kvinnor som rökte under spädbarnsperio-
den. Bland småbarnsföräldrar toppade Söder-
manlands län statistiken över rökande mammor, 
medan papporna i Skåne rökte mest (81).

Passiv rökning
När personer som inte röker utsätts för de luftför-
oreningar som bildas när andra röker talar man 
om passiv rökning eller miljötobaksrök. Den rök 
som sprids när någon röker består av drygt 4 000 
olika ämnen, som förutom att de är irriterande 
även är giftiga och cancerframkallande. Nästan 
var femte person i åldern 18–84 år utsätts varje 
dag i Sverige för passiv rökning. Minst 500 per-
soner avlider varje år i Sverige på grund av passiv 
rökning (15, 86).
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Vuxna som passiva rökare
Andelen personer som i arbetet ofrivilligt utsätts 
för passiv rökning har minskat kraftigt under de 
senaste årtiondena. Denna minskning beror till 
största delen på lagändringarna 1994 och 2005, 
som syftade till att ingen ofrivilligt ska utsättas för 
passiv rökning på arbetsplatsen. Arbetsmiljöver-
kets undersökning Arbetsmiljön 2007 presenterar 
statistik på riksnivå om självrapporterad expo-
nering för tobaksrök i arbetsmiljön (89). Även i 
Statens folkhälsoinstitut undersökning Hälsa på 
lika villkor ställs frågor om passiv rökning. Dessa 
båda undersökningar skiljer sig åt i hur och vilka 
man frågat om passiv rökning, och därför kan de 
inte direkt jämföras. Det framgår till exempel av 
Statens folkhälsoinstituts undersökning att det är 
vanligare att män utsätts för passiv rökning på 
arbetet (10 procent) än kvinnor (7 procent) (16), 
medan Arbetsmiljöverkets undersökning visar att 
det inte är någon skillnad mellan könen. Enligt 
Arbetsmiljöverket har andelen som är utsatta på 
arbetet minskat med ungefär hälften sedan början 
på 90-talet. Men mellan 2005 och 2007 har ande-
len män under 30 år som utsätts för passiv rökning 
ökat kraftigt (från 7 till 12 procent). Det är svårt 
att finna någon förklaring till detta eftersom det 
numera endast finns ett område i arbetslivet där 

rökning är tillåten, nämligen om arbetsplatsen är 
någon annans bostad (90). Även enligt Folkhälso-
institutets undersökning ökar andelen unga män 
som utsätts för passiv rökning något 2007 (16).

Samma trend gäller hela befolkningen där den 
totala andelen som utsätts för passiv rökning 
minskar för varje år, även om utvecklingen stag-
nerat i de senaste mätningarna. 

Barn som passiva rökare
Det egna hemmet är en plats där många fort-
farande utsätts för passiv rökning och särskilt 
utsatta är barn. De är samtidigt extra känsliga 
för tobaksrök, bland annat på grund av att deras 
immunförsvar inte är färdigutvecklat och att luft-
vägarna är trängre än hos vuxna. Problemet med 
passiv rökning i hemmen är svårt att lösa med 
lagstiftning, därför är det viktigt att de vuxna 
inser behovet av att skydda barnen för tobaks-
röken. Det krävs till exempel att informationsin-
satser inom mödra- och barnhälsovården följs av 
insatser i förskolan, skolan, fritidsomsorgen och 
föreningslivet (89). Enligt Socialstyrelsens Miljö-
hälsorapport utsattes 5 procent av svenska barn 
(0–14 år) för tobaksrök i hemmet varje dag 2005. 
Föräldrar till äldre barn röker något mer än för-
äldrar till yngre barn. Det finns också en tydlig 
skillnad i exponeringen för tobaksrök om man ser 
till föräldrarnas utbildningsnivå eftersom kort-
tidsutbildade röker betydligt mer. Under senare 
år har den passiva rökningen i hemmen minskat 
avsevärt, men fortfarande finns mycket kvar att 
göra för att förbättra barnens miljö (92).

Sociala skillnader bland passiva rökare
En större andel kvinnor och män som är arbets-
lösa, förtidspensionärer och långtidssjukskrivna 
är utsatta för passiv rökning jämfört med dem 
som yrkesarbetar. Ju kortare utbildning, desto 
större andel kvinnor och män är utsatta för pas-
siv rökning. Det beror sannolikt på att rökning 
är vanligare i dessa grupper. Inte oväntat är det 
även en större andel kvinnor och män som utsätts 
för passiv rökning bland dem som är i ekono-
misk kris, saknar kontantmarginal eller har låg 
inkomst (16).
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Figur 27. Andelen (procent) män och kvinnor som utsätts 

för passiv rökning på arbetet, 18–84 år, 2004–2007. 

Åldersstandardiserade värden (16). 
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Figur 28. Den årliga försäljningen av cigaretter (stycken) respektive andra tobaksvaror för rökning (cigarrer/cigariller och rök-

tobak) och snus i gram per person 15 år och äldre. 1970–2006 (9). 

18 SoRAD genomför årligen sedan 2003, telefonundersökningar inom Monitorprojektet, där frågor om resandeinförsel av 
tobaksprodukter samt inköp av lågpris- och smuggelcigaretter ingår.

Försäljning
Sedan lång tid tillbaka finns data över tobaksför-
säljningen i Sverige. I takt med att smugglingen 
och resandeinförseln ökat, och även då försälj-
ning av vissa lågpriscigaretter utgått ur statisti-
ken, har dess tillförlitlighet minskat något under 
1990-talet (93). Sedan 2003 finns uppgifter från 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforsknings (SoRAD) Monitorprojekt18 som 
kompenserar för dessa brister (94). SoRAD:s data 
tyder på att den registrerade försäljningen står för 
cirka 90 procent av den totala konsumtionen.

Som nämnts ger den svenska försäljningssta-
tistiken inte en fullständig bild av tobakskonsum-
tionen. Privat införsel och organiserad smuggling 
är ytterligare källor, liksom lågpriscigaretter som 
inte distribueras av Swedish Match.

Under perioden 1970–1995 översteg tullens 
beslag aldrig sex miljoner cigaretter årligen. Den 
senaste tioårsperioden däremot har i genomsnitt 
knappt 40 miljoner cigaretter beslagtagits varje 
år och det förefaller som om uppgången skedde 

i samband med skattehöjningen 1997. Endast tio 
miljoner cigaretter togs i beslag 2006. Beslagssta-
tistiken är svårtolkad som mått på konsumtion 
bland annat därför att mycket av den beslagtagna 
tobaken är ämnad för den utländska marknaden. 
2001 uppskattade tullen att 45 procent av besla-
gen var ämnade för den engelska marknaden (9).

I Sverige beräknas att 10 procent av tobaks-
konsumtionen kommer från oregistrerad försälj-
ning. Denna utgjordes under 2003 och 2004 till 
lika delar av smuggling respektive resandeinför-
sel. Dessa beräkningar grundas på svaren från 
SoRAD:s telefonundersökningar (Monitorpro-
jektet) om resandeinförsel respektive inköp av 
cigaretter insmugglade till Sverige (94).

Skador av rökning
Få organsystem undgår attt skadas av tobaksrök-
ning. Cigaretten är numera en mycket sofistike-
rad, högteknologisk produkt med uppemot 600 
olika kända tillsatser. I tobaksröken har identi-
fierats fler än 4 000 olika ämnen, varav fler än 
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SKADOR AV RÖKNING

Hjärt-kärlsjukdomar
Rökningen hör till de största riskfaktorerna för hjärt-
kärlsjukdomar, till exempel åderförkalkning, cerebro-
vaskulär sjukdom (till exempel slaganfall), kransar-
tärsjukdom (åderförkalkade kranskärl) och pulsåder-
bråck. Ju tidigare i livet skadan uppträder, desto oftare 
finns rökning med som bidragande faktor. Fyra av fem 
som får hjärtinfarkt före 50 års ålder är rökare (95). 

cancer
I Sverige beräknas cirka 20 procent av alla cancerfall 
kunna kopplas till rökning (96). Cancer av rökning 
hör till de mer svårbehandlade. Vanliga former är 
cancer i munhålan, luftstrupen, lungorna, matstru-
pen, magen, bukspottkörteln, njurarna, urinblåsan, 
livmoderhalsen och blodet (leukemi). Det finns ett 
samband mellan ökad cancerrisk och antalet ciga-
retter man rökt, antalet år man varit rökare och 
åldern för rökdebuten.

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 
en nedbrytning av lungvävnaden. 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. Kliniskt betydelsefull 
KOL kan man se hos cirka 25 procent av alla röka-
re, medan cirka 50 procent av rökarna får påvisbara 
förändringar (97). 

Nervsjukdomar
För Alzheimers sjukdom tycks långvarig rökning vara 
en riskfaktor och flera studier visar att sjukdomen är 
dubbelt så vanlig hos rökare (98). Detta är för när-
varande en viktigare lärdom än att alzheimersjukas 
minne tillfälligt kan förbättras av nikotintillförsel. 
Multiinfarktdemens är vanligare hos rökare (99).

Potens, fertilitet och graviditet
Rökning minskar fertiliteten hos både kvinnor och 
män (100, 101). Risken för impotens är dubbelt så stor 
för rökare (102). Särskilt allvarlig är påverkan på fostret 
under graviditeten om modern röker, och det skapar 
problem som för tidig födsel, dödfödsel, lägre födel-
sevikt och plötslig spädbarnsdöd (103). Effekterna 
är tydliga under själva graviditeten men verkar också 
kunna orsaka senare problem som till exempel min-
dre lungkapacitet (104), ökad risk för uppmärksam-
hetsstörning (ADHD) (105) och även en ökad risk för 
barnet att få cancer senare i livet (106).

50 är kända som cancerframkallande, och med 
det djupa halsblosset får man en snabb, hög och 
spridd exponering i kroppen (88). Ett fyrtiotal 
sjukdomar, varav flera dödliga, har ett direkt 
samband med rökning. Ungefär varannan rökare 
dör i förtid av sitt bruk och i genomsnitt förlorar 
rökaren cirka tio år av sin förväntade livslängd.

Passiv rökning
Tobak som inhaleras (huvudrök) förbränns vid 
en högre temperatur än den som fyller rummet 
när cigaretten glöder (sidorök). Sidoröken är 
giftigare och innehåller en högre koncentration 

av partiklar, vilket gör den farligare än den rök 
som rökaren inhalerat och filtrerat i sina lungor 
och till sist blåser ut (88). Passiv rökning är för-
knippat både med akuta besvär i näsa, ögon, hals 
och luftvägar, särskilt hos astmatiker, allergiker 
och överkänsliga, och med långvarig hälsopå-
verkan (hjärtinfarkt, lungcancer, cancer i bihå-
lorna) (107). Även kortvarig exponering kan hos 
till exempel hjärt-kärlsjuka ge allvarliga besvär 
(108). Barn är särskilt utsatta för exponering av 
passiv rökning, bland annat på grund av att deras 
lungor är små och outvecklade (88).
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19 På platsen där snuset placeras uppkommer det etsskador. Snusläsionen går från tunn vitaktig till att med tiden bli mer 
veckad, förtjockad och till slut skårad. 

Skador av snusning
Snusning är ett omdebatterat tobaksbruk där 
den vetenskapliga forskningen länge varit efter-
satt. Behovet av ytterligare forskning är fortfa-
rande stort, även om ett antal välgjorda studier 
och litteraturgenomgångar de senaste åren gör 
att vi i dag har relativt god kunskap om snusets 
skadeverkningar.

Internationell policy
På tobaksområdet förekommer ett omfattande 
internationellt samarbete såväl globalt genom 
Världshälsoorganisationen (WHO) som regio-
nalt inom WHO:s Europaregion och genom EU-
kommissionen.

Världshälsoorganisationens  
ramkonvention om tobak
Världshälsoorganisationen antog 2003 den inter-
nationella ramkonventionen om tobak. Sverige 
ratificerade den 2005 och är därmed förbunden att 
genomföra överenskommelserna i konventionen. 
Syftet med konventionen är att hjälpa alla värl-
dens länder att införa lagar mot tobak och bedriva 
en effektivare tobakspolitik. Konventionens parter 
uttrycker sin oro över de förödande konsekven-
serna som tobaksbruk och exponering för tobaks-
rök har för hälsan, samhället, ekonomin och mil-
jön i hela världen. Vidare erkänner parterna att 
den epidemiska spridningen av tobaksbruk är ett 
globalt problem med allvarliga konsekvenser för 
folkhälsan. Varje år dör nära fem miljoner män-
niskor till följd av rökning, en siffra som beräknas 
stiga till 10 miljoner om 20 år om inga effektiva 
globala motåtgärder genomförs (113).

Ramkonventionen om tobakskontroll omfat-
tar 38 artiklar. De är främst inriktade på att 
minska efterfrågan på och tillgången till tobak 
genom en rad olika strategier som innefattar alla 
delar och områden i samhället, till exempel olag-
lig handel, tobaksreklam och marknadsföring, 
tobakskontroll, tobaksindustrin, tobaksvaror 

och sponsring. I samband med att Sverige rati-
ficerade konventionen 2005 gjordes en översyn 
av tobakslagen och några förändringar genom-
fördes, bland annat skärptes reglerna om mark-
nadsföring av tobaksvaror (114).

Tobakskontroll i EU
I rapporten Tobacco or Health in the European 
Union: Past, Present and Future analyseras poli-
cyer för tobakskontroll inom EU. Rapporten 

SKADOR AV SNUSNING

Hjärt-kärlsjukdomar
Snusare har en ökad risk att dö i hjärtinfarkt och 
stroke. Snus förefaller även öka risken för högt 
blodtryck, vilket är en känd riskfaktor för hjärt-
kärlsjukdomar (109).

cancer
Forskningen har visat att snus är cancerframkal-
lande, de starkaste indicierna finns för bukspott-
körtelcancer (110). Snus kan också orsaka cancer 
i magen och matstrupen, risken för cancer i mat-
strupen var tre gånger högre än för icke tobaks-
brukare (111). Även i en gedigen vetenskaplig 
litteraturöversikt från EU konstateras att snus 
innehåller cancerogena ämnen, men att sam-
bandet med munhålecancer är oklart (112).

Tandhälsa
Den vanligaste skadan av snus i munnen är den 
så kallade snusfläcken, eller snusläsionen19 som 
drabbar de flesta snusare. Daglig användning 
eller användning av lössnus, snus med högt 
pH eller hög nikotinhalt ger allvarligare skador. 
Frilagda tandhalsar är vanligt på platsen där pril-
lan placeras, och till skillnad från snusläsionen 
är skadan obotlig. Sambandet mellan snusbruk 
och tandlossning är otillräckligt studerat men en 
svensk studie antyder ett samband, speciellt för 
blandbrukare av cigaretter och snus (110).
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innehåller ett antal rekommendationer för att 
uppmuntra till policydebatter och hjälpa till att 
fastställa framtidens europeiska tobakskontroll-
spolicy. Hälsoekonomiska kostnader för rökning 
och tobak presenteras liksom en undersökning 
av hur effektiva befintliga tobakspolicyerna är. 
Dessutom innehåller rapporten en analys av 
hur tobaksindustrin försöker underminera och 
påverka politiska beslut (115).

Nationell policy
Grundpelaren i den svenska politiken för alko-
hol, narkotika och tobak är en restriktiv lagstift-
ning. Tillgängligheten till dessa preparat har stor 
betydelse för konsumtionen och den svenska lag-
stiftningen begränsar hur och vem som får köpa 
dessa medel.

Sverige har numera en väl utvecklad tobaks-
lagstiftning. Tobakslagen innehåller bland annat 
regler om:

•	 förbud	mot	reklam	och	sponsring
varningstexter och innehållsdeklarationer på •	
cigarettpaketen
rökfria offentliga miljöer inklusive serverings-•	
miljöer
att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaks-•	
rök på arbetsplatsen
18-årsgräns för inköp av tobak•	
rökförbud på skolgårdar (116).•	

Arbetsplatser och offentliga miljöer har snabbt 
blivit rökfria och från 1 juni 2005 omfattar lagen 
även rökfria serveringar. Den 1 juli 2005 skärpte 
Sverige tobakslagen ytterligare för att kunna 
ratificera WHO:s ramkonvention om tobak, till 
exempel med regler om tydligare skyltning och 
kontroll av 18-årsgränsen, förbud mot självbe-
tjäning samt mot att sälja lösa cigaretter och 
små förpackningar. Dessutom infördes sträng-
are regler för tobakssponsring och tobaksre-
klam. I princip förbjöds all marknadsföring av 
tobaksvaror till konsumenter med undantag av 
själva saluhållningen och måttfull tobaksreklam 
inne på försäljningsställen. Lagändringen inne-
bär även att en näringsidkare som säljer tobaks-
varor ska ha tillsyn över sin försäljning och ett 
program för detta (114).

Nationella handlingsplaner  
och folkhälsomål
Tobak har till skillnad från alkohol och narko-
tika ingen nationell handlingsplan.

Riksdagen antog 2002 elva nationella folk-
hälsomål för arbetet med att förbättra folkhäl-
san. Mål 11 berör arbetet mot tobaksbruket och 
innehåller delmålen:

en tobaksfri livsstart för alla barn från 2014 1. 
(gravidas och föräldrars tobaksvanor)
en halvering till 2014 av antalet ungdomar 2. 
under 18 år som börjar röka eller snusa
en halvering till 2014 av andelen rökare bland 3. 
de grupper som röker mest
att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin 4. 
omgivning (117).

Statens folkhälsoinstitut genomför sedan 2004 en 
årlig utvärdering av arbetet inom de fyra delmå-
len. Enligt 2007 års utvärdering är rökfria miljöer 
det område där arbetet kommit längst. Utveck-
lingen beror till stor del på lagen om rökfria ser-
veringsmiljöer som infördes 2005 (85).

Figur 29 åskådliggör att det finns mycket kvar 
att göra för att nå de uppställda delmålen. För 
detta krävs ett tobakspreventivt handlingspro-
gram i flera delar riktat till såväl breda som spe-
cifika målgrupper. 
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Regional och lokal policy
Sedan början av 1990-talet driver regionala sam-
ordnarna på och koordinerar det tobaksföre-
byggande arbetet. Samordnarna bildar i sin tur 
tobakspreventiva nätverk i landsting och regio-
ner (TPLR), som träffas en gång per år för kom-
petensutveckling, strategidiskussioner och erfa-
renhetsutbyte.

Att utarbeta och anta policyer för alkohol, nar-
kotika och tobak har visat sig både kunna minska 
bruket av dessa preparat och bidra till en intensi-
fiering av det förebyggande arbetet inom området. 
Landstingen har länge varit föregångare i arbetet 
med att utarbeta tobakspolicyer och 2006 hade 
19 av 21 landsting antagit en sådan policy (118). 

Innehållet i policyerna kan variera men de flesta 
innehåller regler som rökfri eller tobaksfri arbets-
tid, förbud mot försäljning av tobak i landstingets 
lokaler, stöd till avvänjning och rökförbud även 
utomhus inom landstingets område. Glädjande 
är även att alltfler kommuner börjar anta olika 
former av tobakspolicyer. En enkätundersökning 
genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) under våren 2007 visade att 31 kommuner 
hade en tobakspolicy och att 20 kommuner infört 
eller beslutat att införa rökfri arbetstid (119). I en 
nyligen publicerad rapport från Folkhälsoinstitu-
tet visas bland annat att andelen kommuner som 
antagit en tobakspolicy nu uppgår till drygt en 
tredjedel (35). 
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SOm NÄmNTS I inledningen av denna rapport är 
bestämningsfaktorer sådana som förklarar både 
konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak 
och problemen den skapar. Bestämningsfaktorer 
delas in i fem grupper. Dessa är pris, fysisk till-
gänglighet, normer och attityder, sociala faktorer 
samt individfaktorer. Under dessa fem huvud-
rubriker beskriver vi i de följande avsnitten dels 
utgångsläget för respektive bestämningsfaktor, 
dels vilka åtgärder som vidtagits i förebyggande 
syfte under 2007. 

Pris
Priset är en betydande faktor för att minska alko-
hol- och tobakskonsumtionens omfattning och 
skadeverkningar. Beskattningsinstrumentet har 
inte enbart starkt vetenskapligt stöd för sin effek-

tivitet, det är också relativt billigt att genomföra 
och upprätthålla. 

För narkotika går det inte att säkerställa att pri-
set är en avgörande bestämningsfaktor för bruket, 
då allt bruk av narkotika är kriminaliserat i Sverige. 
Däremot finns det studier som visar att ett högt nar-
kotikapris kan ha en preventiv effekt, särskilt för 
ungdomar som är en extra priskänslig grupp.

Alkoholpris och beskattning
Priset på alkoholdrycker är en avgörande bestäm-
ningsfaktor för alkoholkonsumtionens omfatt-
ning och för de skador som en hög alkoholkon-
sumtion orsakar. Om detta grundläggande sam-
band råder det bred enighet i den internationella 
alkoholforskningen. Beskattningsinstrumentet har 
ett starkt vetenskapligt stöd för sin effektivitet 
(120). I en beräkning av effekterna av fem typer 

Åtgärder riktade mot  
bestämningsfaktorerna för konsumtion
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av insatser i EU-länderna – alkoholrådgivning i 
sjukvården, insatser mot trafikonykterhet, skat-
tehöjning, försäljningsrestriktioner och alkohol-
reklamförbud – rankas skattehöjning som de 
i särklass mest effektiva för att minska skador, 
mätt i antal förlorade år av full hälsa (disability-
adjusted life years eller DALY). Jämte reklamför-
bud och försäljningsrestriktioner rankas skatte-
höjning också som det billigaste policyverktyget. 

I den offentliga debatten om alkoholfrågor 
hävdas det ofta att storkonsumenter (eller alko-
holmissbrukare) inte påverkas av förändringar i 
alkoholpolitiken och att dessa konsumerar stora 
mängder alkohol oavsett priset. Beteendeekono-
miska studier visar däremot att alkoholberoende 
personer och storkonsumenter är lika känsliga, 
eller känsligare, för förändringar i alkoholpriset 
jämfört med måttliga konsumenter (121–126).
Billiga alkoholdrycker lockar även till sig unga. 
Studier av sambandet mellan alkoholkonsumtion 
och priset på alkoholdrycker visar att unga, som 
tenderar att ha lägre inkomst, är mer känsliga för 
prisförändringar än befolkningen i stort (127, 
128). Höga skattenivåer på alkohol ifrågasätts 
däremot 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. År 1996 var 
begränsningen för privat införsel på 1 liter sprit, 3 
liter starkvin, 5 liter vin och 15 liter öl men nu kan 
man föra in i princip obegränsade mängder med 
alkohol från andra EU-länder om det är för privat 
bruk. Resandeinförsel tas också upp i avsnittet 
om Fysisk tillgänglighet, sidorna 61–62.

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 till-
hör de högsta i Europa, förändrades inte under 
2007 (129). 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 förhållande till den disponibla 
inkomsten är billigare att köpa alkohol i dag än i 
mitten på 1980-talet (130). 

Narkotikapriset
Eftersom bruk av narkotika är kriminaliserat i 
Sverige går det inte att med samma säkerhet som 
för alkohol konstatera att pris är en avgörande 
bestämningsfaktor för narkotikaanvändningen. 
Forskningen på området är heller inte särskilt 
omfattande. Däremot finns det viss forskning 
som talar för att priset påverkar hur omfattande 
konsumtionen blir (131). I enlighet med så kallad 
situationell ansats inom brottspreventionen20, 
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Figur 30. Realprisutveckling för varugrupperna sprit, vin och starköl 1984–2007 (realprisindex, december 1984=100) (4).

20 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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kan ett högre narkotikapris förväntas ha en pre-
ventiv effekt, kanske specifikt för ungdomar som 
är en extra priskänslig grupp (132). När drogen 
blir dyrare och det krävs mer ansträngning för 
att få råd med den sjunker konsumtionen. Dro-
gernas gatuprisnivå antas, i enlighet med vederta-
gen ekonomisk teori om tillgång och efterfrågan, 
spegla förändringar i narkotikans tillgänglighet. 
Prisfluktuationer kan också antas ha olika kon-
sekvenser för olika konsumentgrupper som å ena 
sidan ungdomar med experimentellt bruk och å 
andra sidan personer med tyngre missbruk. 

Vad som påverkar den generella prissättningen 
av narkotika är osäkert, även om det finns indika-
tioner på att mängden narkotika som tas i beslag 
har en viss betydelse. En stor beslagsmängd skulle 
kunna leda till ett mindre narkotikautbud för kon-
sumenterna och på så sätt högre priser. Både poli-
sen och tullen arbetar kontinuerligt för att minska 
smugglingen av narkotika till Sverige och indirekt 
innebär deras insatser mot tillgängligheten också 
insatser för att höja narkotikapriserna. Antalet 
beslag skulle också kunna spegla förändringar i 
arbetssätt eller resurser för polisen och tullen när 
det gäller bekämpningen av narkotikasmuggling. 
Detta gör det svårt att förklara förändringar i pri-
set enbart på grundval av beslagsstatistiken.  

För att mäta priset på narkotika frågar Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) samtliga länspolismyndigheter två gånger 
årligen om uppskattningar av gatupriserna på de 
narkotiska preparaten. Priserna justeras enligt 
Statistiska centralbyråns (SCB) konsumentprisin-
dex (KPI) samt efter gällande års penningvärde. 
På detta sätt skattas priset i detaljistledet vid för-
säljning av små mängder. Detta pris räknas sedan 
om till priset per gram (133). 

Priserna på flera narkotikasorter har sjunkit 
kraftigt i Sverige sedan 1988. Prisutvecklingen mel-
lan 1996 och 2006 visar på en tioprocentig sänk-
ning av det KPI-justerade medianpriset på hasch, 
marijuana och amfetamin över tidsperioden. För 
brunt heroin (rökheroin) rapporteras även där en 
generellt nedåtgående trend med en sänkning av 
medianpriset på över 30 procent och för kokain 
en minskning med 28 procent. Lika stor är ned-

gången i KPI-justerat pris på vitt heroin men med 
den reservationen att priset varierar mer för just 
vitt heroin. År 2000 påbörjades insamlingen av 
data för studier av prisutvecklingen för ecstasy, 
kat, 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 procent respektive 21 procent. Den 
fluktuerande prisnivån på LSD mellan åren 2000 
och 2006 visar en total prissänkning på 2 procent.

Narkotikan är något billigare i storstadslä-
nen än i mindre län och det går även att geogra-
fiskt se skillnad i pris mellan de norra och södra 
delarna av Sverige, med lägst priser i söder (134). 
Regionala skillnader förklaras av storleken på de 
befolkningsgrupper som konsumerar samt var 
smugglingsvägarna går.

Tobakpris 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 konsumtio-
nen bland vuxna minskar med i genomsnitt fyra 
procent i medel- och höginkomstländer som Sve-
rige. Förutom att rökningen minskar leder höjda 
priser 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 (135, 136).

Prishöjningar på tobak i form av skattehöj-
ningar har används 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 (84). 
Effekterna av 2007 års skattehöjning på ciga-
retter och snus har ännu inte studerats. Världs-
bankens rekommendation på en årlig höjning av 
tobaksskatten med 5 procent över inflationstak-
ten, skulle garantera att priset på tobak stadigt 
ökar, med en efterföljande minskning av tobak-
sanvändningen som konsekvens (135).
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Fysisk tillgänglighet
Att begränsa den fysiska tillgängligheten till 
alkohol, narkotika och tobak är tillsammans 
med prisinstrumentet de mest effektiva verktygen 
för att minska konsumtionen. Tillgänglighet kan 
grovt delas in i ekonomisk och fysisk tillgäng-
lighet. Man begränsar tillgängligheten 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, innehav, konsumtion 
och marknadsföring. Hur insatserna behöver 
utformas skiljer sig naturligtvis åt beroende på 
om det handlar om att minska konsumtionen av 
alkohol, narkotika eller tobak. Fysisk tillgänglig-
het är alltså ett komplext begrepp och innefattar 
flera faktorer som påverkar varandra. Inte minst 
lagstiftningen spelar stor roll för tillgänglighets-
utvecklingen i ett land, men tillgången går också 
att påverka på lokal och regional nivå. 

Alkohol
Med fysisk tillgänglighet av alkohol menas hur 
lätt och bekvämt det är att köpa alkohol. För att 
minska den fysiska tillgängligheten och därmed de 
fysiska och sociala skadorna av alkoholkonsum-
tionen finns ett antal regleringar i alkohollagen för 
tillverkning, försäljning och införsel av alkohol. 
Det finns också förebyggande insatser som syftar 
till att minska ungdomars tillgång till alkohol, vil-
ket vi exemplifierar i det här avsnittet.

Tillverkning
Som ett led i uppgörelsen om alkoholpolitiken i 
EG/EU kan privata och andra intressenter numera 
tillverka alkoholhaltiga drycker i Sverige under 
förutsättning att de har ett tillstånd. Detta reg-
leras i alkohollagen och Statens folkhälsoinstitut 
beslutar om tillstånd. För att få ett tillstånd ställs 
krav att den sökande ska vara lämplig som till-
ståndshavare. Det är också upp till den sökande 
att påvisa sin lämplighet. Med lämplighet menas 
bland annat att företagets skatter och avgifter är 
betalda, att företaget i övrigt har god ekonomi 
och att bolagets företrädare inte är brottsligt 
belastade. För att tillverka vin, starköl och öl i 
hemmet för eget behov krävs inget tillstånd. Det 

här regleras i Statens folkhälsoinstituts författ-
ningssamling FHIFS 2001:1 (137) och Alkoho-
linspektionens föreskrifter AIFS 1999:3 (138).

I tillsynsarbetet ingår besök hos tillståndshava-
ren, kontroll av uppgifter från Skatteverket och 
andra myndigheter för att se om de regler som upp-
ställts när tillståndet beviljades också efterlevs. I dag 
finns det cirka 70 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 
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 ensam-
rätt till partihandeln till restaurangerna. Starköl 
var undantaget i fall där bryggerierna kunde sälja 
direkt till restaurangerna (139). Till följd av EG-
anpassningen slopades alla alkoholmonopol, utom 
Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Detaljhandel – Systembolaget
Sedan 1977 har den svenska alkoholpolitikens 
övergripande mål varit att minska den totala alko-
holkonsumtionen. Med hjälp av ett icke-vinstdri-
vande, statligt detaljhandelsmonopol på alkohol 
kan de alkoholpolitiska målen få genomslag i 
verksamheten. Tillgängligheten till alkohol kan 
generellt begränsas jämfört med om alkohol skulle 
säljas i livsmedelsbutiker, en aktiv marknadsföring 
av alkohol undviks och försäljning till minderåriga 
eller berusade personer minimeras. Försäljningen 
ska alltså bedrivas under återhållsamma former 
för att begränsa konsumtionen. Men principerna 
om skydd för folkhälsan kan ställas mot System-
bolagets intresse av att bibehålla sin legitimitet 
som detaljhandelsmonopol genom att till exempel 
upprätthålla en god service.

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 på område efter område. 
Det beror framför på de långtgående förändringar 
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som Sveriges EU-anslutning har medfört. Men 
på ett område, detaljhandeln, styr denna princip 
fortfarande genom Systembolagets monopolställ-
ning. En rad restriktioner för försäljningen har ägt 
rum under de senaste decennierna, såsom att häva 
försäljningen av mellanöl i livsmedelsbutiker, för-
bjuda alkoholreklam och att hålla Systembolags-
butikerna stängda på lördagar.

På senare år har däremot tillgängligheten till 
alkoholdrycker från Systembolaget ökat igen. 
Sedan 2001 har alla Systembolagets butiker åter 
öppet på lördagar och antalet försäljningsställen 
har ökat. Självbetjäning och rådgivning är andra 
sådana servicefunktioner som tillkommit och 
som ökar tillgängligheten.

För att hindra ungdomar under 20 år från 
att köpa alkohol genomför Systembolaget kon-
troller av legitimation genom att låta unga mel-
lan 20 och 23 år provköpa i butikerna för att se 
om reglerna efterföljs. Under 2007 genomfördes 
5 500 kontrollköp och Systembolagets anställda 
frågade om legitimation vid 85 procent av alla 
provköp (140).

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 Sys-
tembolaget (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 berusningsmedel 
eller om det finns särskild anledning att anta att 
varan är avsedd att olovligen överlåtas till någon 
genom langning. Personer över 20 år får sälja öl 
under förutsättning att 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 verk-
samheten är också skyldig att anmäla till kom-
munen att man säljer öl. 

Under 2007 gjorde knappt 70 procent (eller 
66 procent) av kommunerna tillsynsbesök. Drygt 
hälften av detaljhandelsställena fick besök av 
kommunernas alkoholhandläggare (35). Under 
2000-talet har antalet försäljningsställen för 
öl minskat jämfört med 1990-talet (från cirka 
13 000 till 8 300) vilket sannolikt har att göra 
med att antalet livsmedelsbutiker totalt sett har 
minskat (35). Det kan också ha att göra med en 
skärpning av alkohollagen som har lett till att man 
måste anmäla sin försäljning och utöva egentill-
syn. Detta har resulterat i att tillgängligheten till 
öl från detaljhandeln minskat. Vid överträdelse 
av bestämmelserna i alkohollagen, till exempel 
vid försäljning av alkohol till minderåriga, har 
kommunen möjlighet att meddela beslut om för-
bud att fortsätta verksamheten eller att utfärda 
en varning. Kommunen är, tillsammans med 
polismyndigheten, skyldig att utöva tillsyn över 
försäljningen av öl. 

Servering
Regler för servering av alkoholdrycker är en vik-
tig del av alkohollagstiftningen för att reglera 
tillgängligheten. 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.
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Figur 31 visar antalet stadigvarande och tillfäl-
liga serveringstillstånd till både allmänheten och 
slutna sällskap 1997–2007. Stadigvarande till-
stånd gäller exempelvis restauranger och tillfäl-
liga tillstånd servering vid festivaler och idrotts-
evenemang. Medan antalet stadigvarande serve-
ringstillstånd till allmänheten ökat med cirka 25 
procent sedan år 1997, har antalet stadigvarande 
tillstånd till slutna sällskap varit förhållandevis 
konstant. År 2007 fanns det drygt 12 000 sta-
digvarande serveringstillstånd, varav 10 600 till 
allmänheten och 1 611 till slutna sällskap.

Utvecklingen för tillfälliga serveringsstillstånd 
ser annorlunda ut. Mellan åren 1998 och 2002 
minskade antalet tillfälliga serveringstillstånd 
till slutna sällskap. Därefter (2002–2007) har 
andelen inte förändrats nämnvärt. År 2001 
försvann tillståndskravet för viss servering till 
slutna sällskap, vilket kan vara en del av för-
klaringen till stabiliseringen. År 2007 meddela-
des 6 212 tillfälliga serveringstillstånd till slutna 
sällskap och 2 539 tillfälliga serveringstillstånd 
till allmänheten. 

Enligt alkohollagen har kommunen och polis-
myndigheten tillsynsansvaret för de restauranger 
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 till-
synsbesök, träder polisen in i sin roll som brotts-
utredande myndighet och ska tillämpa reglerna i 
rättegångsbalken om bland annat förundersök-
ning, beslag och förhör. Polisen är också skyldig 
att informera kommunen om andra saker än alko-
holpolitiska olägenheter, till exempel kriminella 
handlingar som rör krögaren eller verksamheten.

Kommunerna har möjlighet att ta hjälp av sin 
länsstyrelse i sitt tillsynsarbete. Länsstyrelserna 
ska bland annat följa den kommunala tillämp-
ningen av alkohollagen, ge råd och stöd till kom-
munerna samt kontrollera att de fullgör sin upp-
gift på ett ändamålsenligt sätt. De senaste årens 
regleringsbrev från regeringen har särskilt tagit 
upp betydelsen av att skärpa den kommunala till-
synen enligt alkohollagen och tobakslagen samt 
att tillsynen enligt dessa lagar samordnas bättre.

Omkring 30 procent av kommunerna uppger 
att de vänt sig till sin länsstyrelse för att få råd i til-
lämpningen av alkohollagen och då har det främst 
varit frågor om prövning av ansökan om serve-
ringstillstånd, återkallelse av serveringstillstånd 
och mer allmänt om tillämpningen av alkohollagen 
(141). Länsstyrelsens rådgivande roll kan därför 
betraktas som en till stor del outnyttjad resurs.

Förutom att genom lagstiftning reglera försälj-
ningen av alkohol finns ett antal förebyggande 
insatser för att minska skadeverkningarna av 
alkohol. 

Ansvarsfull alkoholservering är en metod som 
hjälper personalen på krogar och restauranger att 
genom ökade kunskaper förbättra serveringen 
enligt de regler som finns. Syftet med metoden är 
att minska det alkoholrelaterade våldet och ska-
dorna i restaurangmiljö. Enligt alkohollagen är 
det inte tillåtet att servera gäster som är märkbart 
påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel. 
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Figur 31. Restauranger med stadigvarande och tillfälligt 

tillstånd att servera spritdrycker, vin eller starköl till allmän-

heten och slutna sällskap, år 1997–2007 (35).
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Det är heller inte tillåtet att servera minderåriga 
alkohol. Trots detta har det i kartläggningsstudier 
visat sig att restaurangernas benägenhet att ser-
vera både berusade och minderåriga är hög. Under 
2007 utfördes berusnings- och ungdomsstudier för 
att se om alkohollagen följdes vad gäller ordning 
och nykterhet samt förbud att sälja till minderår-
iga. I genomsnitt fick hälften av de personer som 
spelade kraftigt påverkade eller som var 18 år men 
som ser yngre ut köpa alkohol (142).

Metoden Ansvarsfull alkoholservering inne-
håller flera komponenter som efter vetenskaplig 
utvärdering visat sig minska antalet inrapporte-
rade våldsbrott i restaurangmiljöer (142). 

•	 Samverkan	 mellan	 kommunen,	 polisen	 och	
krogarna är grunden och en förutsättning för 
att lyckas med metoden. Som ett led i denna 
samverkan genomför man undersökningar för 
att klargöra hur väl alkohollagen efterlevs, 
främst servering till berusade och servering 
till underåriga. Ett viktigt inslag är också att 
genom mediakontakter uppmärksamma all-
mänheten på situationen.
Utbildning av personalen på restaurangen är •	
en viktig del för att öka kunskapen om gäl-
lande regler för servering samt alkoholens ska-
deverkningar. Det ska också finnas riktlinjer 
för vilka regler och ansvar som restaurangen 
har. Målsättningen är dessutom att stärka per-
sonalen i att kunna se och hantera risksituatio-
ner som kan uppstå i restaurangmiljö.
En effektiv tillsyn där polis och kommun sam-•	
verkar och har samsyn kan bli mer kraftfull.

Där serveringen inte fungerar lagenligt har kom-
munen möjlighet att ingripa och återkalla serve-
ringstillståndet. År 2007 återkallades cirka 160 
tillstånd, vilket kan ställas mot att det i dag finns 
cirka 10 000 restauranger och 2 500 årliga tillfäl-
liga serveringstillstånd för allmänheten (139). 

Tillsynsarbetet är ett fokusområde som lyfts 
allt mer i spridningen av metoden under 2007. 
Rikspolisstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut 
publicerade 2007 en handbok i tillsyn för kom-
mun och polis, alkoholhandläggare och projekt-
ledare för Ansvarsfull alkoholservering (140).

Resandeinförsel, smuggling och olaglig tillverkning
Införselkvoterna för alkohol från andra EU-län-
der till Sverige har som tidigare nämnts gradvis 
ökat under de senaste åren. EU-anpassningen 
har ökat tillgängligheten till billig alkohol genom 
legal resandeinförsel och genom olaglig vidareför-
säljning. 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 
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10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 
110 liter starköl21 (11).

I Tullverkets årsredovisningar för 2006 och 
2007 framgår att man ska ge hög prioritet åt att 
förhindra storskalig eller frekvent illegal införsel 
av bland annat alkoholvaror (144). Detta har 
man gjort dels genom beslagsarbetet, 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. Enligt 
2007 års beslagsstatistik har beslagsmängden 
minskat för såväl sprit, vin och öl, i vissa fall 
mer än 50 procent (145). 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 (146).

Det finns ett antal insatser där polisen arbetar 
tillsammans med olika myndigheter och föräldrar 
för att minska tillgången på alkohol för ungdo-
mar. Kronobergsmodellen är en sådan metod för 
att begränsa langning av alkohol till unga. Meto-
den utvecklades i mitten på 1990-talet och är en 
kombination av aktiv spaning mot organiserad 
langning, beslag av all alkohol som ungdomar 
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. Misshandelbrotten minskade också i 
Kronobergs län, i kontrast till den ökande natio-
nella trenden och andelen ungdomar vårdade på 
sjukhus för alkoholförgiftning minskade, också 
detta i kontrast till en ökande nationell trend. 
Kronobergsmodellen har under 2007 spridits 
till kommuner i bland annat Västerbotten och 
Norrbottens län. En annan metod för att minska 
tillgängligheten är Störa langningen som drevs 
av Alkoholkommittén under 2007 med Kalmar 

som pilotkommun. Syftet med projektet har dels 
varit att öka benägenheten bland vuxna att tipsa 
polisen om misstänkt langning, dels att påverka 
vuxna att inta en mer restriktiv hållning när det 
gäller att bjuda ungdomar på alkohol. Metoden 
presenterar vi mer utförligt på sidan 8 i bilagan.

Ungdomars tillgång till alkohol
Ungdomars konsumtion av alkohol påverkas 
i hög grad av hur pass tillgänglig alkoholen är. 
Det finns flera sätt för ungdomar att skaffa alko-
hol. Tillgängligheten kan i huvudsak delas in i tre 
delar: den kommersiella tillgängligheten genom 
alkohol från Systembolaget, restauranger och 
folköl i dagligvaruhandeln, den illegala tillgäng-
ligheten genom smuggling och langning och den 
sociala tillgängligheten där ungdomar får alkohol 
genom familj, släkt och kamrater. Som tidigare 
nämnts anser ungdomar att det är betydligt lät-
tare att få tag på alkohol i dag än vad man upp-
gav i motsvarande undersökning för 10 år sedan. 
Upp till var tredje ungdom anser att det är mycket 
lätt att få tag på folköl eller blanddrycker enligt 
de årliga undersökningar som görs av Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 

Örebro Preventionsprogram
Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är ett exem-
pel på en åtgärd för att minska ungdomars till-
gänglighet till alkohol. Metoden är riktad till 
föräldrar som har barn i skolår sju till nio. Syf-
tet med programmet är att via kontakt med för-
äldrarna minska tillgängligheten till alkohol för 
ungdomar. En gång varje termin, i anslutning till 
ordinarie föräldramöten får föräldrarna informa-
tion om

•	 ungdomsdrickande	 och	 vilken	 betydelse	 för-
äldrars inställning till alkohol har 
hur man som förälder kan förhålla sig till ung-•	
domsdrickande, till exempel genom att inta en 
restriktiv hållning och tydliggöra denna på ett 
konkret sätt 

21 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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vikten av att föräldrarna tillsammans sätter •	
upp gemensamma regler och normer kring 
sådant de anser vara angeläget, i synnerhet 
ungdomsdrickande.

I slutet av mötet får föräldrarna tillfälle att disku-
tera och komma överens om gemensamma för-
hållningssätt. Träffarna leds av särskilt utbildade 
föräldramötespresentatörer. 

Insatsen är utformad för att både begränsa till-
gängligheten av alkohol för ungdomar och för att 
påverka attityder och normer hos föräldrarna. 
ÖPP är en av de mest spridda drogförebyggande 
metoderna i Sverige och i minst 50 kommuner 
arbetade man under 2007 med metoden i alla 
årskurserna 6–9 (35). 

I Öckerö kommun har man arbetat framgångs-
rikt för att minska den höga alkoholkonsum-
tionen bland ungdomar. I början av 2000-talet 
hade Öckerö högst alkoholkonsumtion bland 
ungdomar i hela Västra Götaland. Sex år senare, 
2006, var situationen den omvända. Ledorden i 
arbetet mot ungdomars alkoholkonsumtion är 
Alla överens och innebörden är att alla vuxna i 
kommunen ska vara överens om att ungdomar 
under 18 år inte ska dricka alkohol. Under flera 
års tid har man inom kommunen arbetat med att 
försöka göra de vuxnas inställning mer restriktiv 
till alkoholkonsumtion bland unga. Till exempel 
kan föräldrar via e-post prenumerera på Drogfö-
rebyggarens nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller 
information om aktuella forskningsresultat, tips 
på föreläsningar och information om lokala ung-
domsfester. Cirka 700 föräldrar prenumererar på 
e-brevet. Årliga drogvaneundersökningar genom-
förs i ungdomsgruppen och resultaten från dessa 
sprids genom medierna. Den politiska ledningen 
i kommunen har också engagerats i arbetet, lik-
som föräldrar och föreningslivet.

I bilagan finns fler exempel på tillgänglighets-
begränsande metoder.

KONSUmTION OcH PRODUKTION 
AV FEm VANLIGA NARKOTIKA-
PREPARAT

cannabis – Nästan 4 procent (159 miljoner) av 
världens befolkning mellan 15 och 64 år använ-
der cannabis. Över 170 länder producerar canna-
bis, största producenten är Marocko. Marknaden 
för cannabis finns främst i västra och centrala 
Europa.

Opium och heroin – Opiater används av 0,4 
procent av världens befolkning mellan 15 och 64 
år, vilket motsvarar drygt 15 miljoner människor. 
Bland dessa använde 0,3 procent (11 miljoner) 
heroin. Världens för närvarande ledande opiat-
producent är Afghanistan, där över 90 procent 
av hela världens 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 en fördubbling skett.

Amfetamin – Knappt 25 miljoner människor 
antas använda amfetamin och efterfrågan börjar 
nu stabiliseras efter att under 1990-talet stadigt 
ha ökat. Europa står för en stor del av amfetamin-
produktionen. Särskilt Holland, Polen, den bal-
tiska regionen och Belgien är stora producenter. 
Produktion sker även i USA och i östra och syd-
östra Asien. Satsningen på kontroll av potentiella 
prekursorer (ämnen som används vid tillverkning 
av narkotika) antas i viss mån ha varit dämpande 
på det europeiska och amerikanska utbudet.

Ecstasy – Cirka 9 miljoner människor beräk-
nas använda ecstasy, vilket primärt produceras 
i Europa. De länder som producerar mest är 
Holland, Belgien, Tyskland, Polen, de baltiska 
staterna och Kanada (151).
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Narkotika
Att begränsa den fysiska tillgängligheten till 
narkotika är det främsta instrumentet för att 
minska narkotikabruket. Många studier visar att 
en minskad tillgång till narkotika har en starkt 
begränsande effekt på konsumtionen samtidigt 
som en rad undersökningar visar att om narko-
tika är lättillgänglig ökar benägenheten bland 
unga att testa (131, 147).

Tillgång är ett komplext begrepp som innefat-
tar många faktorer som påverkar varandra. Inte 
minst lagstiftningen spelar stor roll för tillgäng-
lighetsutvecklingen – en restriktiv lagstiftning 
som kriminaliserar framför allt produktion och 
försäljning men även innehav och bruk minskar 
kraftigt antalet personer som använder narkotika 
(148). För att en restriktiv lagstiftning ska vara 
effektiv krävs också effektiva kontrollåtgärder 
för att inte en illegal marknad ska uppstå, därför 
beskriver vi den svenska polisens och tullens kon-
trollarbete närmare i det här avsnittet. För att kri-
minalisering effektivt ska kunna begränsa tillgäng-
ligheten krävs också att lagstiftningen är norma-
tivt förankrad i befolkningen (läs mer om detta i 
avsnittet Normer och attityder sidorna 72–73). En 
ensidig satsning på tillgänglighetsbaserade åtgärder 
ger däremot begränsade effekter på narkotikabruk 
och narkotikaproblem och måste kombineras med 
insatser mot efterfrågan. 

Tillgängligheten till narkotika kan bedömas 
utifrån exempelvis pris och narkotikabeslag. 
Eftersom priset på narkotika beräknas ha sjunkit 
(se Narkotikapriset sidorna 56–57) samtidigt som 
antalet narkotikabeslag ökat under en 15-årspe-
riod bedöms tillgängligheten till narkotika ha ökat 
under samma period. Däremot har, enligt CAN:s 
undersökningar under 2000-talet, färre elever 
i årskurs 9 uppgett att de skulle kunna få eller 
köpa narkotika av någon person i omgivningen. 
Andra indikatorer som kan illustrera tillgänglig-
hetsutvecklingen är produktion, smuggling, den 
expanderande internethandeln och handeln på 
brukarnivå. I det följande diskuterar vi utveck-
lingen 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 

kan man också se att kokain blivit alltmer van-
ligt (149, 150). Ökningen av kokainmissbruket 
är särskilt koncentrerat till ungdomar i storstä-
derna. Rökning av cannabis och marijuana är det 
mest spridda narkotikabruket i Sverige och flera 
polismyndigheter pekar på ökat användande 
bland ungdomar. Enligt Rikskriminalpolisen 
har användandet av ecstasy avtagit något under 
senare år, från att ha varit relativt omfattande, 
särskilt bland ungdomar (149).

Åtgärder för att minska produktionen
Den narkotika som förekommer i Sverige är i 
huvudsak insmugglad. Den inhemska produk-
tionen av narkotika är begränsad och innefattar 
egentligen bara marijuana. Enligt Rikskriminal-
polisen tyder uppgifter från missbruksmarknaden 
på en ökande tillgång till marijuana som odlats i 
Sverige. Däremot har inga illegala laboratorier 
för tillverkning av syntetisk narkotika upptäckts 
mellan 2005–2007 i Sverige. Här finns ett väl 
uppbyggt kontrollsystem för kemikaliehandeln 
vilket förmodligen har inneburit ett hinder för 
etablerandet av storskalig narkotikaproduktion i 
landet. Dessutom kan ”den nationella samråds-
gruppen mot illegal användning av kemikalier 
för tillverkning av narkotika” genom sitt arbete 
ytterligare ha förhindrat uppkomsten av illegala 
laboratorier (149).

Det opium och heroin som förekommer i Sve-
rige produceras huvudsakligen i Afghanistan och 
större delen av den cannabis som förekommer i 
Sverige har sitt ursprung i Marocko. Den illegala 
produktionen av ecstasy som påverkar Europa 
sker nästan uteslutande i Nederländerna och Bel-
gien. Kokainet kommer till Sverige från Sydame-
rika 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 
(149). Eftersom det knappast förekommer någon 
illegal produktion av droger i Sverige så är heller 
inte åtgärderna mot den typen av problem omfat-
tande, däremot arbetar flera internationella orga-
nisationer med frågan.

FN hade år 1998 ett möte (General Assembly 
Special Session, UNGASS) om illegala droger. 
Bland annat lades en aktionsplan fram för inter-
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nationellt samarbete för att utplåna odling av 
olagliga drogrelaterade grödor och för förslag till 
alternativ utveckling av de då drogproducerande 
länderna. Effekterna av dessa åtgärder ska utvär-
deras under 2008 av The Commission on Narcotic 
Drugs, vilken är den ledande enheten i UNGASS. 

Skälen för de flesta producentländerna att odla 
drogråvara är fattigdom, geografisk och annan 
isolering, stridigheter och underutveckling av 
regionen, vilket i sig 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 
på uppdrag av vänner och bekanta, minskade 
mycket kraftigt.

Polisen, Tullverket och i viss mån Kustbevak-
ningen arbetar kontinuerligt för att hindra narko-
tika från att smugglas in i Sverige och deras sta-
tistik över antalet beslag och mängden narkotika 
de hittar kan vara en indikator på förändringar i 
tillgänglighet. Men viss försiktighet krävs i tolk-
ningen eftersom antalet beslag och den beslag-
tagna mängden ofta varierar kraftigt från ett år 
till ett annat. Det kan ofta vara rimligare att tolka 
sådana tillfälliga variationer som avspeglingar av 

förändrade resursförhållanden hos tull och polis 
än som förändringar av den faktiska tillgången 
på narkotika på marknaden. 

Tullverket rapporterar en markant ökning av 
antalet narkotikabeslag mellan 2006 och 2007 
från 2 400 till 3 300. Förändringarna beror på 
ökade beslag av cannabis och kat. Däremot har 
mängden beslagtagen amfetamin, heroin, kokain, 
opium, ecstasy samt flunitrazepam minskat (145). 
De fallande priserna och de ökade beslagen under 
de senaste 15 åren indikerar troligen ett ökat 
inflöde av narkotika (9). Men all narkotika som 
tas i beslag är inte avsedd för den svenska markna-
den, eftersom Sverige också fungerar som transit-
land för narkotikasmuggling till Norge och kring-
liggande EU-länder. Den mängd narkotika som 
inte är avsedd för Sverige men som ändå beslagtas 
försvårar därför uppskattningen av narkotikatill-
gängligheten 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 drog-
förebyggande. Tullverket tillhandahåller infor-
mation om droger på sin webbplats (www.tull-
verket.se) och riktar sig med den till lärare, fritids-
ledare, idrottsledare och andra som arbetar med 
barn och ungdomar. På det nationella planet age-
rar Tullverket tillsammans med andra nationella 
myndigheter i informationsutbyte och direkta 
aktioner. Förutom att tillhandahålla information 
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 som Tullverket arbetar med är Samverkan 
mot Tullbrottslighet (SMT). Inom ramen för det 
projektet kommer tull och näringsliv överens om 
gemensamma åtgärder mot narkotikasmuggling 
och andra brott mot tullagstiftningen. StairSec 
är ett annat projekt som berör logistiken i sam-
band med import. Syftet är att finna metoder för 
såväl smidighet som säkerhet i alla transportled, 
från packning till avlastning på slutdestinatio-
nen. Under 2007 har Tullverket också informerat 
allmänheten om möjligheten att tipsa verket om 
tullbrott (155). Mer om tullverkets narkotikafö-
rebyggande insatser återfinns i bilagan.
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år (157). 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 samt medlen för cannabisriktade insat-
ser har därför samlats till polismyndigheten i 
Skåne (149). Läs mer om polisens satsningar mot 
narkotikabrottsligheten i bilagan.

Internethandeln
Under senare år 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 
procent av varorna beställda via internet. Även 
Rikskriminalpolisen har noterat en dramatisk 
ökning av droghandeln via internet. Eftersom 
kunskapen om internetanvändning är störst bland 
ungdomar samtidigt som det inte förekommer 
någon kontroll av vem som beställer kan unga per-
soner relativt riskfritt beställa hem droger. Enligt 
Rikskriminalpolisen visar uppgifter på att en stor 
del av den ecstasy som förekommer i landet har 
beställts av ungdomar via internet (149).

Polisens arbete mot narkotikasmuggling under 
2007 har i huvudsak varit underrättelsebaserat 
och de flesta polismyndigheter styrs i det arbe-
tet av en operativ ledningsgrupp. Under året har 
Rikskriminalpolisen arbetat mot olika drogers 
spridning till Sverige genom huvudsakligen inter-
nationella samarbeten men också i nationella 
projekt. Mobilisering mot narkotika (MOB) har 
finansierat samarbetsprojektet Baltic Operatio-
nal Project on Drugs mellan Sverige, Estland, 
Litauen och Polen (producentländer av amfeta-
min). Arbetet har bedrivits i nära samverkan med 
svensk tull och har fokuserat på att bekämpa kri-
minella organisationer i Sverige och i de övriga 
tre länderna. Verksamheten har enligt Rikspolis-
styrelsen resulterat i att flera brottssyndikat sla-
gits ut samt flera större beslag (156). 

Under 2007 har MOB rapporterat om Natio-
nella cannabisprojektet som pågått mellan 2004 
och 2006. Polisen och tullen har samarbetat för 
att kartlägga nätverk som smugglar och säljer 
cannabis i Sverige. Samarbetet har resulterat i 140 
kartlagda nätverk, en femdubblad andel mariju-
anabeslag samt tio utslagna nätverk som hade 
kapacitet att hantera minst ett ton cannabis per 

Tabell 2. Antalet beslag av tull och polis samt mängden av de beslagtagna narkotikasorterna 2002–2007 (152–154). Mängden 

kat, cannabis, heroin, amfetamin och kokain anges i kg, ecstasy i antal tabletter, LSD i antal doser och GHB i gram/mängd ml.

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  
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Tullverket har under 2007 prioriterat att störa 
flödet av narkotika som skickas per post eftersom 
den till stor del har sitt ursprung i ungdomars 
beställningar över internet. Detta har resulterat i 
att antalet postbeslag ökade från 1 500 till 2 200 
jämfört med föregående år (158).

Både Tullverket och Polisen förordar att man 
satsar mer resurser på spanings- och underrättel-
severksamhet på internet och på samordning av 
dessa insatser. Man arbetar i huvudsak med att 
identifiera kriminella nätverk som använder inter-
net 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 marknadsför 
olika droger samt ger information om droger och 
droganvändning (149). Polisen har med hjälp av 
finansiering från MOB startat projektet Narkotika 
på Internet (NICKS-projektet), som sprider kun-
skap till svenska myndigheter och initierar opera-
tiva projekt 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. Utveck-
lingen är oroande med tanke på de allvarliga häl-
sorisker som användning av preparaten medför. 
En bedömning som nu görs av WHO är att 50 
procent av de läkemedel som köps över internet 
från oseriösa webbplatser är förfalskade. I Sve-
rige arbetar Läkemedelsverket med att kartlägga 
förekomsten av olaglig handel med läkemedel 
och läkemedelsnära produkter. Bland dessa läke-
medel återfinns ett antal narkotiska preparat. 

Handel på brukarnivå 
Tillgången på droger ökar missbrukets utbred-
ning så det är viktigt att platser där det är allmänt 
bekant att droghandel förekommer inte etableras. 
Medan tullen i huvudsak agerar utmed landets 
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. Detta hänger naturligtvis 
samman med att tullens primära uppgift är att 
kontrollera importen, medan polisen agerar nära 
missbruket. Ofta är det polisen som fångar upp 
de första signalerna på att en individ eller grupp 

har involverats i bruk av 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 polisen har en central roll i kommu-
nernas samrådsgrupper. Enligt uppgifter i 2007 
års Länsrapport är Polisen den myndighet som 
kommunerna oftast samarbetar med i det före-
byggande arbetet (35). 

Med utgångspunkt i STAD-projektet i Stock-
holm (www.stad.org) har de tre storstäderna 
sedan 2003 bedrivit ett utvecklingsarbete, Tre-
stad, där skolan och riskmiljöer som krogen varit 
ett av flera prioriterade områden. Inom skolom-
rådet har ett projekt med namnet 12 pilotskolor 
drivits, där syftet varit att öka antalet elever som 
har en negativ inställning till narkotika. Man 
hoppas på det sättet kunna vända på ”majori-
tetsmissförståndet” (uppfattningen att alla andra 
använder droger) och minska nyrekryteringen via 
kamrater. MOB har gett ut en skrift som hjälper 
kommunerna att se krogen som en arena för arbe-
tet mot narkotikan. Polisens medverkan i detta 
arbete är enligt MOB-skriften nödvändigt. Dess 
uppgift är bland annat att medverka i utbildning 
av krogpersonal och att skapa relationer med dem 
som arbetar i krogvärlden (159). Under 2007 har 
MOB vidgat kretsen av städer som får hjälp att 
arbeta mot narkotika i krog- och nöjesmiljöer 
genom en nationell krogsatsning. Under året har 
man utbildat restaurangpersonal och ordnings-
vakter, arbetat med policyer och genomfört kart-
läggningar och observationsstudier för att mäta 
effekterna av insatserna.

Social tillgänglighet för ungdomar
Att börja experimentera med narkotika och 
andra droger före 15 års ålder är en av de all-
varligaste indikatorerna på framtida skadligt 
bruk. Det är också i tonåren som många barn 
för första gången exponeras för narkotika och 
därmed försätts i situationer som ställer krav på 
eget ställningstagande. Tonårsperioden är alltså 
en utvecklingsperiod under vilken preventionsin-
satser är särskilt angelägna, kanske framför allt 
insatser för att begränsa tillgängligheten. 

I de årligen återkommande undersökningarna 
av skolelever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet har 
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eleverna tillfrågats om de känner någon som kan ge 
dem tillgång till narkotika (10). Under 1990-talet 
ökade andelen elever i årskurs 9 som ansåg att de 
skulle kunna få eller köpa narkotika av någon per-
son i omgivningen men under 2000-talet har ande-
len elever med denna information minskat och 
frågan utgick i och med 2007 års undersökning. 
Alltsedan undersökningen påbörjades 1971 har 
flickorna i årskurs 9 haft bättre kunskap om från 
vem de kan få tag i narkotika än pojkarna. Samma 
fråga har ställts till elever i gymnasiets årskurs 2 
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 i årskurs 2.

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. Allt fler kommuner rapporterar också om 
insatser mot langning till ungdomar och de flesta 
kommuner har tillgänglighetsbegränsande insat-
ser i form av exempelvis STAD-metoden (35).

Under 2007 har ett utvecklingsarbete för att 
bland annat begränsa tillgängligheten för ungdo-
mar pågått i tre län och nio kommuner. Initiativet 
till projektet, 3*3, har tagits av Alkoholkommit-
tén och Mobilisering mot narkotika. Syftet med 
3*3 är att stödja och stimulera kommunerna att 
utveckla en långsiktig och hållbar struktur för att 
minska konsumtionen av alkohol och narkotika 
bland ungdomar. Under 2007 har liknande pro-
jekt bedrivits i 21 mindre kommuner i Örebro 
och Värmlands län. Läs mer om projekten 3*3 
och 21 småkommuner i bilagan.

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 kallat 
MUMIN. Projektet utgör ett exempel på hur verk-
samheter av olika slag kan arbeta gemensamt för 
att snabbt erbjuda hjälp. MUMIN vänder sig till 
unga mellan 15 och 25 år som gripits för ringa nar-
kotikabrott. Samarbetet innebär bland annat att 
mottagningen tar emot akut när polisen har gjort 
ett omhändertagande. Den unge motiveras att ta 
emot en uppföljande kontakt tillsammans med 
föräldrarna på ungdomsmottagningen Maria Ung-
dom. Under hösten 2007 utvärderades metoden 
och numera ingår den i ordinarie verksamhet. Pro-
jektet har väckt intresse i andra städer och inspi-
rerat till andra samverkansprojekt som exempelvis 
SMADIT-UNG, ett samarbete mellan Vägverket, 
Polisen, åklagarmyndigheten, socialtjänsten, lands-
tinget och frivården. Polisen erbjuder narkotikapå-
verkade ungdomar under 20 år som stoppas i trafi-
ken vård i samarbete med Maria Ungdom (160).

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 (84, 135).

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 
(116). Detta är insatser som försvårar för framför 
allt personer med låg köpkraft att köpa tobak. 
Tyvärr respekteras 18-årsgränsen för inköp 
dåligt av många handlare och nästan hälften av 
ungdomarna i årskurs 9 uppger att de kan köpa 
sin tobak själva. Kiosker är det absolut vanligaste 
inköpsstället och den plats där efterlevnaden av 
åldersgränsen fungerar allra sämst (10).

Provköp är en metod som innebär att ungdomar 
besöker försäljningsställen på kommunens uppdrag 
och försöker köpa tobak för att se vilka handlare 
som begär att få se legitimation. Utifrån resultatet 
får sedan handlaren positiv eller negativ feedback. 

ÅT
G

Ä
R

D
ER



Det DRoGFöRebyGGANDe ARbetet I  SveRIGe 2007   69  

Provköp används olika frekvent i olika kommuner, 
och det är för 2007 inte känt hur många av kom-
munerna som använde sig av metoden.

Alltsedan det första tobakspreventiva arbetet 
i Sverige startade på 1970-talet har en av de vik-
tigaste framgångsfaktorerna sannolikt varit det 
gradvisa införandet av olika former av begrän-
sande lagstiftning, där varje ny skärpning har 
föregåtts av en intensiv samhällsdebatt (84). För-
utom begränsningar i möjligheterna för inköp 
av tobaksvaror är även utvecklandet av rökfria 
miljöer en faktor som begränsar möjligheten till 
rökning. En av hörnstenarna i den svenska tobak-
slagen är att ingen mot sin vilja ska behöva utsät-
tas för tobaksrök. Följaktligen är alla offentliga 
platser, skol- och utbildningslokaler, hälso- och 
sjukvården samt alla arbetsplatser inklusive ser-
veringsmiljöer rökfria. Trots rätten till en rökfri 
arbetsmiljö utsätts fortfarande vissa yrkesgrup-
per i Sverige för passiv rökning, exempelvis lokal-
vårdare och personal inom hemtjänst och psykia-
tri. Kriminalvården, som numera har helt rökfria 
inomhuslokaler, är i detta sammanhang ett aktu-
ellt exempel på en organisation som genom infö-
randet av en gemensam tobakspolicy på ett fram-
gångsrikt sätt löst detta arbetsmiljöproblem.

19 av 21 landsting har politiskt beslutade 
tobakspolicyer, som bland annat innehåller regler 

om tobaksfri arbetstid, tillgång till tobaksavvänj-
ning och rökfria miljöer inomhus och utomhus. 
Motsvarande andel kommuner som har en tobaks-
policy är betydligt mindre, då endast omkring en 
tredjedel av nästan 300 kommuner uppger att de 
har en politisk beslutad tobakspolicy (35).

Attityder och normer
Marknadsföringen av idéer och värden och andra 
icke-kommersiella informationsaktiviteter som 
till exempel hälsobudskap har visats kunna öka 
medvetenheten om ett visst problem men sällan 
åstadkomma långsiktiga förändringar i männis-
kors attityder och beteenden. Vid icke-kommersi-
ell marknadsföring av typen ”låt bli droger” kan 
resultatet av marknadsföringen dessutom ofta 
inte bli synligt förrän långt in i framtiden. Detta 
är en av flera svårigheter att forskningsmässigt 
fånga de långsiktiga effekterna av hälsobudskap 
om exempelvis alkohol och narkotika. En tänk-
bar effekt av informationskampanjer är möjlig-
heten att, särskilt i de yngre grupperna, få bort 
uppfattningen att alla andra röker, dricker eller 
använder droger. Dessutom kan informations-
satsningar leda till att skapa förståelse för beho-
vet av restriktioner inom alkoholområdet.

SKILLNADER I  ATTITyDER

Det finns också skillnader i attityder och dryck-
esvanor mellan olika grupper i befolkningen. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att

mäns inställning till alkohol är mer tillåtande än • 
kvinnors
de allra äldsta är överlag mer restriktiva än yngre• 
småkonsumenterna, inklusive nykteristerna, är • 
klart mest restriktiva och storkonsumenterna är 
de som är mest tillåtande
den södra delen av Sverige är mer liberal än den • 
norra
storstadsbefolkningen dricker totalt sett mer än • 
de som bor på landsbygden (3).
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Figur 32. Alkoholbranschens utgifter för reklam för alkohol-

haltiga drycker i svenska medier 2000–2007, utan hänsyn 

till rabatter (169). 
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Alkohol 
Vår inställning till alkohol förändras och påver-
kas bland annat av hur mycket och vad vi dricker, 
men också av samhällsdebatten.

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 starkare 
bland befolkningen och när ett opinionsunder-
sökningsföretag undersökte detta på uppdrag av 
Systembolaget 2007 visade det sig att nästan två 
tredjedelar (61 procent) ville behålla monopolet. 
Skälen som angavs var att man ville värna om 
folkhälsan och skydda ungdomarna (4).

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 jämfört med tidigare år (161). 
Samma resultat påträffades också i utvärderingen 
av det förebyggande arbete i sex försökskommu-
ner (17).

I en annan opinionsundersökning under 2007 
som gällde alkolås i bilar, ansåg 35 procent av de 
tillfrågade att de kunde tänka sig betala 2 000 
kronor extra för alkohollås i en ny bil. Siffran 
är betydlig lägre än i en tidigare undersökning 
(2003), då cirka 80 procent kunde tänka sig 
betala för alkohollås (162). 

Marknadsföring och reklam
Att marknadsföring påverkar attityden till och 
konsumtionen av alkohol har visats genom bland 
annat studier av totala reklamförbud. Av sådana 
studier framgår att länder med reklamförbud 
för alkohol har mellan 10 och 20 procent lägre 
totalkonsumtion och att olika typer av inskränk-
ningar av marknadsföringen kan minska alko-
holkonsumtionen med 5–8 procent i en befolk-
ning (163, 164). En senare studie pekar på att 
reklamförbud inte sänker alkoholkonsumtionen 
om en reglering slår mot en dryckessort men 
inte mot andra (165). Konsumtionsstudier som 

undersöker effekten av reklam på undergrupper 
inom en befolkning ger ofta tydligare resultat. En 
sådan studie på unga undersökte graden av expo-
nering för alkoholreklam och dess effekter på 
konsumtionen. Det visade sig att ju mer de unga 
exponerades för alkoholreklam, desto mer drack 
de (166). Unga människor förefaller alltså vara 
särskilt känsliga för marknadsföring och reklam 
för alkoholdrycker. Det har inte undgått alkoho-
lindustrin som satsar mycket på marknadsföring 
på ställen där det är mer sannolikt att nå unga 
(162). En ökning av marknadsföringen och rekla-
men för alkoholdrycker skulle sannolikt leda till 
ökad konsumtion bland unga (168). 

Konsumentverket rapporterar att utvecklingen i 
Sverige går mot en mer aggressiv marknadsföring 
av alkohol. Diagrammet i figur 32 visar att under 
2007 satsade alkoholbranschen cirka 285 miljo-
ner kronor på reklam för vin, sprit och öl i svenska 
medier (internet ej inräknat) och att siffran ökat 
markant alltsedan millennieskiftet (169).

En möjlig anledning till att alkoholindustrin 
satsar mer på marknadsföring via television som 
sänds från utlandet men når svenska tittare kan 
vara att detta media inte är lika reglerat som 
tidningar och andra tryckta medier. Alkoholin-
dustrin satsade under 2007 drygt 112 miljoner 
kronor på reklam i TV (164).

Tabell 11 ger en översikt över vad som var til-
låtet och förbjudet i Sverige 2007 för marknads-
föring av alkoholdrycker.

Mediekampanjer och övriga informationsinsatser
Under 2007 har en rad olika mediekampanjer 
bedrivits både nationellt och lokalt.

Alkoholkommittén bedrev kampanjen Störa 
langningen tillsammans med tio kommuner. Syf-
tet var att öka vuxnas benägenhet att tipsa polisen 
för att öka tillslagen mot 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 varierade antalet tips 
till polisen och tillslag på de olika orterna (34).

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 
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av annonser och TV-reklam. 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 (4).

Alkoholkommitténs skrift Tonårsparlören rik-
tar sig till tonårsföräldrar. Föräldrar med barn i 
årskurs 7 har fått skriften med posten sedan 2002. 
Parlören innehåller fakta om ungdomars alko-
holvanor och råd om hur man kan agera i olika 
situationer. En uppföljning av 2005 års upplaga 
visar bland annat att mer än hälften av föräld-
rarna läst boken några veckor efter utskicket och 
att nästan en tredjedel har diskuterat innehållet i 
parlören med någon annan vuxen (34). 

Det finns flera organisationer och myndigheter 
som driver drogförebyggande webbplatser. Cen-

tralförbundet för alkohol och narkotikaupplys-
ning (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 
droger. Det finns interaktiva övningar och verk-
tyg, liksom debattforum och länkar till CAN:s 
bibliotek. Drogportalen är ytterligare en sida som 
CAN driver tillsammans med en rad olika myn-
digheter och frivilligorganisationer. Syftet med 
portalen är att öka tillgängligheten till informa-
tion inom ANTD-området och visa upp bredden 
av kunskap och praktiskt arbete som relateras till 
alkohol, narkotika och dopning. Ett ytterligare 
syfte med portalen är att minimera dubbelarbete 
genom att driva en gemensam webbplats. Det 
finns möjligheter för mindre organisationer och 
nätverk att få sin egen webbplats via portalen via 
så kallade partnersidor (171).

Under 2007 tog Alkoholkommittén fram själv-
hjälpsmaterialet Alkoholhjälpen.se. Målgruppen 
är personer som vill minska sin alkoholkonsum-

Tabell 3. Regler kring marknadsföring av alkoholdrycker i Sverige 2007 (170).

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 
(alkoholhaltiga 
lättdrycker)

Förbud Förbud Förbud

Brott mot marknadsföringsförbudet i radio eller TV kan resultera i viten.
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tion och anhöriga som tycker att närstående 
dricker för mycket. Syftet med Alkoholhjälpen är 
att göra ett självhjälpsmaterial lättillgängligt på 
webben och ge människor alternativet att själva 
ta ansvar och förändra sin riskkonsumtion. Läs 
mer om Alkoholhjälpen och annan marknadsfö-
ring och informationsinsatser i bilagan.

Insatser för trafiksäkerhet
Sedan 2002 har Motorförarnas helnykterhets 
förbund (MHF) bedrivit trafiknykterhetsprojek-
tet Death trip med syfte att förändra skolelevers 
attityder till rattfylleri och att öka kunskapen om 
hur ungdomar ser på rattfylleri i dag. De elever 
som deltar i projektet fördjupar sig i området 
alkohol och bilkörning och ska utforma förslag 
på åtgärder och aktiviteter för att påverka attity-
derna. Hittills har 7 000 elever deltagit i projektet 
sedan starten. Läs mer om projektet och andra 
insatser för trafiksäkerhet i bilagan.

Narkotika
För att effekten av en restriktiv narkotikalagstift-
ning ska kunna upprätthållas måste politiken ha 
ett normativt stöd i befolkningen. Svensk nar-
kotikapolitik har utvecklats med stort stöd av 
nykterhetsrörelsen som i sin tur har haft en bred 
förankring i opinionen. I Sverige är också narko-
tikapolitiken väl förankrad i befolkningen, cirka 
95 procent håller med om att all befattning med 
narkotika bör vara olaglig. Attityder och normer 
är givetvis inte statiska och även om svenska fol-
ket i dag i stor utsträckning är negativt till narko-
tika så krävs ett kontinuerligt arbete för att inte 
detta ska förändras. Arbetet som genomförs med 
att stärka negativa attityder till narkotika är som 
en konsekvens av detta därför huvudsakligen 
inriktat på ungdomar. 

Insatserna för att påverka attityder och normer 
kan delas in i två huvudkategorier: information 
och opinionsbildning samt marknadsföring och 
reklam. Eftersom all befattning med narkotika är 
olaglig i Sverige blir som konsekvens även mark-
nadsföring och reklam för narkotika det också. 
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 
information om droger för ungdomar. Skolan är 
skyldig att informera om olika beroendeframkal-
lande medel och deras skadeverkningar. Även 
om effekterna av skolans traditionella faktaför-
medlande ANT-undervisning är små på ungdo-
mars beteende är kunskaper om olika drogers 
skadeverkningar på kort och lång sikt en viktig 
förutsättning för ökad förståelse för nolltolerans 
för narkotika. CAN gör årligen undersökningar 
bland skolelever och ställer då frågan om de har 
haft ANT-undervisning i skolan. Under 2007 var 
det cirka 50 procent av eleverna i årskurs 9 och 
cirka 60 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 
2 som inte fått någon drogundervisning.

Mobilisering mot narkotika (MOB) har sam-
manställt 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 ett eget bruk av narko-
tika ska vara kriminaliserat. Men studien visar 
samtidigt på en tendens till liberalisering i synen 
på narkotika, vilket förklaras med det ökade 
resandet bland unga, där möten med andra kul-
turer och andra perspektiv på narkotikaanvänd-
ning ställs mot den mer restriktiva hållningen i 
Sverige (172). En annan förklaring till den ökade 
liberaliseringen är enligt Statens folkhälsoinsti-
tut 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 vad som tidigare har 
varit fallet (173). 

MOB konstaterar också att attityderna skiljer sig 
gentemot olika typer av preparat. Cannabis anses 
vara mindre farligt och mer accepterat att använda 
i förhållande till andra preparat, men en majoritet 
av de tillfrågade avvisar samtidigt tanken på en 
legalisering. På vilket sätt och i vilken utsträckning 
ungdomarna använder narkotikan påverkar också 
hur de ser på riskerna med användningen. Gym-
nasieungdomar som aldrig har provat narkotika 
ser fler negativa effekter av narkotikaanvändning, 
såväl sociala som hälsorelaterade, jämfört med 
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de ungdomar som har använt narkotika. Flickor 
förväntar sig överlag fler negativa sociala, psyko-
logiska och hälsorelaterade effekter av narkotika-
användning än pojkar (172). 

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 
procent vissa positiva effekter, vilket de förmed-
lade till nästan alla sina kamrater. Bland dem 
som testat och upplevt en negativ påverkan var 
däremot benägenheten att sprida erfarenheten 
vidare obefintlig. Sammantaget visar det här att 
ungdomar är mycket tvetydiga i sina riskbedöm-
ningar av narkotikaanvändning och i hur de för-
håller sig till de regler och normer som omgärdar 
narkotika användningen (172). 

Mediekampanjer och övriga informationsinsatser
I Sverige har en rad informationsinsatser beträf-
fande narkotika genomförts. En större sådan 
kampanj bedrevs mellan 2003 och 2007 i MOB:s 
regi med syfte att stärka negativa attityder till 
narkotika bland unga människor. Kampanjen 
gick under namnet Knark är bajs och var en del 
av projektet Det finns många anledningar att inte 
testa knark. Kampanjen har utvärderats kontinu-
erligt och man har funnit resultat vad avser upp-
märksamhet och attitydpåverkan i målgruppen 
18–25 år. Läs mer om kampanjen i bilagan. 

CAN arbetar med ett annorlunda projekt men 
med liknande syfte. Det heter Local Hero och 
inriktar sig på ungdomar mellan 13 och 19 år. 
Den interaktiva webbplatsen Drug Smart ger 
korrekt medicinsk information om drogers nega-
tiva verkan och stimulerar med hjälp av spel, 
tävlingar, kurser, diskussionsforum med mera 
till egna aktiviteter. Bland dessa kan nämnas Jag 
brinner, en workshop vars mål är att rekrytera 
flera Local Heroes och via dem sprida ett positivt 
budskap om möjligheter att ha roligt utan droger, 
själv eller tillsammans med andra. 

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 regleringsåt-
gärder är alla åtgärder som påverkar den sociala 
acceptansen för tobaksbruk och dessutom mot-
verkar tobaksindustrins ansträngningar att göra 
tobaksbruket socialt accepterat (113, 135). 

Det målmedvetna arbetet för att minska den 
passiva rökningen har sannolikt påverkat den 
sociala acceptansen i hög grad, och andelen som 
är utsatta 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 
jämfört med 2004 (16).

A 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 mycket aktiva 
inom det tobakspreventiva arbetet är de olika 
yrkesföreningarna mot tobak22. De bedriver både 
tillsammans och var för sig ett opinionsarbete 
för att påverka tobakspolitiken. Man bedriver 

22 Yrkesföreningar mot tobak består av Farmaci, Läkare, Lärare, Psykologer, Sjuksköterskor och Tandvård mot tobak.
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även opinionsarbete gentemot allmänheten och 
genomför olika utbildningar, främst till den egna 
yrkeskåren. Man har under 2007 haft särskilt 
fokus på frågan om rökfri arbetstid och debatten 
kring tobaksförsäljningens vara eller inte vara 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 leder det till att frågan får en 
ökad tyngd och att de som vill sluta vet var det 
går att få hjälp (174). 2006 kunde endast 70 pro-
cent av landets vårdcentraler erbjuda tobaksav-
vänjning och endast sex av 21 landsting anser att 
resurserna för tobaksavvänjning är tillräckliga 
(118). Som komplement till vårdens avvänjnings-
hjälp finns Sluta röka-linjen, som är en kostnads-
fri telefontjänst för den som vill ha hjälp att sluta. 
Cirka 11 000 människor ringer årligen till linjen 
och resultatet efter 12 månader ligger på omkring 
30 procent tobaksfria (175).

Sociala faktorer
För att den generella drogpolitiken ska vara 
effektiv krävs att den kombineras med insatser 
mot efterfrågan, dit hör åtgärder för att påverka 
sociala faktorer, det vill säga åtgärder på familje-, 
skol-, fritids-, arbetslivs- och trafikområdena. 
Arbetet med att begränsa efterfrågan handlar i 
stor utsträckning om att nå fram till och engagera 
personer som spelar störst roll för människors 
attityder. Ofta är detta närstående som föräldrar, 
lärare och vänner, vilket innebär att arbetet för att 
minska efterfrågan huvudsakligen sker på lokal 
nivå. Bland hemmaboende ungdomar utgör 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 använder otyd-
liga 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 
narkotikadebut (131). 

Det drogförebyggande arbetet i skolan
Skolan har länge fungerat som den främsta arenan 
för att förebygga ungdomars drogbruk. Tidigare 
dominerade en traditionell kunskapsförmedling 
där eleverna fick undervisning om droger och dess 
skadeverkningar. Men redan på 1970-talet visade 
flera studier att denna typ av undervisning inte har 
någon effekt på drogbruk (176). Fokus har därför i 
stället flyttats från den traditionella drogundervis-
ningen till förebyggande program på skolor över 
hela Sverige. Flera studier har dock visat att inte 
heller dessa insatser gett några påtagliga positiva 
effekter. En mängd insatser och program genom-
förs dessutom i svenska skolor utan att man vet 
något om deras effekter eftersom de aldrig utvär-
derats. Med tanke på skolans stora potential är 
det mycket viktigt att det drogförebyggande arbe-
tet i skolan är evidensbaserat. Med väl genomförd 
skolundervisning som utvecklar ungdomars kom-
petenser kan fler elever klara skolgången vilket 
skyddar mot ett flertal former av ohälsa, däribland 
narkotikabruk. Viktiga framgångsfaktorer är där-
för att arbeta med att förbättra undervisningens 
kvalitet, att regelbundet följa upp elevers skolpres-
tationer och uppfattning om arbetsmiljön i skolan 
samt att ge stöd genom insatser i socialt och emo-
tionellt lärande (176).

Statens folkhälsoinstitut fick 2005 i uppdrag 
av regeringen att fram till utgången av 2007 för-
medla kunskap om hur man kan stärka grund-
skolans alkohol- och drogförebyggande arbete. 
Uppdraget, som benämts Skolan förebygger 
har bedrivits i samarbete med: Myndigheten för 
skolutveckling, Skolverket, Alkoholkommittén, 
Mobilisering mot narkotika och Sveriges kom-
muner och landsting (SKL). Ett av uppdragen 
var att föra ut kunskap till kommuner och skolor 
om verkningsfulla, kunskapsbaserade metoder 
för att stärka det alkohol- och drogförebyggande 
arbetet i skolan. 

En väl utformad skolverksamhet som är förebyg-
gande och hälsofrämjande kan förbättra skolans 
klimat och underlätta för skolan att klara av sitt 
kärnuppdrag, det vill säga att förmedla kunskap. 
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Idealet är en trygg skola som främjar utveckling 
och lärande stimuleras. I praktiken innebär det:

•	 tydligt	och	relationsfrämjande	ledarskap
få men tydliga regler som förankras hos elever•	
strategier för att hantera regelbrott•	
handlingsplan för förebyggande insatser och •	
hantering av problembeteenden
varierad undervisning•	
att eleverna är delaktiga i beslut•	
ett positivt klassrumsklimat (177).•	

SET är ett exempel på en insats för skolan som är 
relativt spridd i Sverige och bland annat ska före-
bygga drogbruk genom sociala bestämningsfak-
torer. Programmet syftar till att utveckla barns 
och ungdomars sociala och emotionella förmåga. 
Detta främjar i sin tur psykisk hälsa och gör bar-
nen mindre utsatta för alkohol och droger genom 
att skyddsfaktorerna hos individen, i gruppen och 
klassrummet stärks. SET är ett manualbaserat 
program som genomförs under ledning av perso-
nal från skolan och elevhälsan. Upp till skolår 5 
genomförs programmet två gånger i veckan, där-
efter en gång i veckan. En utvärdering av SET med 

två års uppföljningstid visar på positiva effekter 
på ungas självbild och minskad förekomst av 
aggressivitet, mobbning och alkoholkonsumtion 
i försöksskolorna jämfört med kontrollskolorna. 
Läs mer om SET i bilagan.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsteknik 
som kan användas på flera olika arenor, bland 
annat i skolan. Med hjälp av metoden kan indivi-
der hjälpas att självständigt ta ställning och för-
ändra ett visst beteende. Metoden är lämplig för 
ungdomar i högstadie- eller gymnasieålder som 
riskerar att utveckla beroendeproblem. Den kan 
också användas för elever som skolkar mycket, 
är passiva i skolan och uppvisar andra sociala 
problem (178). Under 2007 har Statens folkhäl-
soinstitut arbetat med att sprida metoden genom 
både Riskbruksprojektet och Skolan förebyg-
ger. Utbildning i MI för elevhälsans personal har 
under 2007 genomförts i en tredjedel av kommu-
nerna i Sverige, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år (35). I flera studier har MI:s effekt 
på både användningen av alkohol och droger och 
på problembeteenden kunnat konstateras (179).
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Det finns få metoder inom skolan som enbart rik-
tar in sig på att minska ungdomars tobaksbruk. 
Men en sådan metod är Tobaksfri Duo. Riksför-
bundet SMART sprider denna metod som inne-
bär att eleverna innan de lämnar skolår 6 bildar 
en tobaksfri duo med någon vuxen. De lovar 
tillsammans att vara helt rök- och snusfria i tre 
år framåt. Genom kontraktet blir duon medlem 
i Tobaksfri Duo-gruppen och får rätt till rabatter, 
får delta i utlottningar och aktiviteter. Forskning 
visar att Tobaksfri Duo bidrar till en minskning av 
rökning bland både flickor och pojkar i åldrarna 
14–15 år (180). I Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommunernas förebyggande 
arbete med alkohol och droger rapporterade 31 
kommuner att man arbetade enligt den metoden 
2007. 17 kommuner angav att alla grundskolor 
arbetar med metoden (35).

Insatser för unga vuxna
Alkoholkommittén initierade under 2006 ett 
samarbete med fyra gymnasieskolor. Skolorna 
fick utveckla sitt förebyggande arbete med alko-
hol och droger. Arbetet i skolorna baseras på en 
hearing med experter som Alkoholkommittén 
genomförde 2005 om insatser på gymnasiesko-
lan samt på en sammanställning av kunskapsba-
serade metoder som sammanställdes inför hea-
ringen. De fyra skolorna får ekonomiskt stöd för 
kompetensutveckling under två år. Skolorna har 
utarbetat en policy och en plan för vidareutbild-
ning av personalen. Utbildningsdagar med teman 
om ledarskap och förhållningssätt i klassrummet 
genomfördes för skolledningar och elevhälsor. 
Skolledarna inbjuds dessutom under några dagar 
till träffar för att diskutera utvecklingen och 
utbyta erfarenheter av arbetet. Statens folkhälso-
institut har inom ramen för sitt skoluppdrag del-
tagit i samtliga fortbildningsinsatser (181). Under 
2006 utarbetade Alkoholkommittén tillsammans 
med MOB utbildningsprogrammet Ungdomar 
vill diskutera gränser – ett material för gymna-
sieskolan om alkohol och narkotika. Det ska öka 
elevernas riskmedvetenhet, sociala färdigheter 
och förmåga att stå emot grupptryck. De första 
utbildningarna i Gränser påbörjades under 2007 
och innan årets slut hade 50 lärare utbildats i 
programmet (34).

Studier visar att konsumtionen av alkohol är 
högre under åren vid högskola och universitet 
än under någon annan period i livet. Under dessa 
år grundlägger studenterna sina alkoholvanor. 
Sedan 2006 har Alkoholkommittén tillsammans 
med fyra högskolor bedrivit ett projekt som heter 
Utvecklingshögskolor. Syftet med satsningen är 
att reducera den riskfulla alkoholkonsumtionen 
genom att skolorna utvecklar långsiktiga struk-
turer för det alkoholförebyggande arbetet. Insat-
ser 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. Läs mer om projektet 
i bilagan.

Familj
Familjen och föräldrarna är av central betydelse i 
allt arbete som syftar till att skjuta upp drogdebu-
ten och minska berusningsdrickandet bland ung-
domar. Ett bra samspel i familjen skapar trygghet 
och är en viktig förutsättning för ett hälsosamt 
liv. Föräldrar som har ro och kraft att vara just 
föräldrar och vuxna människor kan förse bar-
nen med den värme och uppmuntran som de 
behöver. Under tonåren testar ungdomar gränser 
och droger på ett sätt som kan vara skadligt för 
dem själva. Många olika samspelande risker och 
skyddsfaktorer påverkar unga. Några skyddsfak-
torer mot drogbruk, knutna till familjen, är att 

•	 föräldrar	 poängterar	 att	 tonåringar	 inte	 ska	
dricka 
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.
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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 deras barn är 
bråkiga och stökiga. Metoderna bygger på kog-
nitiv psykologi och social inlärningsteori. Studier 
visar att de nya metoderna förbättrar samspelet 
mellan barn och föräldrar och minskar risken för 
hälsoproblem. Studier visar dessutom att risken 
för beteendeproblem reduceras. I ett mer begrän-
sat antal undersökningar har författarna även 
funnit minskad risk för nedstämdhet och oro, och 
bruk av alkohol och droger (155).

Ett exempel på en föräldrastödsmetod är För-
äldrakraft som bygger på den amerikanska förla-
gan Iowa strengthening family program och syftet 
med programmet är att stärka de skyddande fak-
torerna i familjen, i synnerhet att främja positiva 
uppfostringsstrategier och att stärka familjesam-
manhållningen. Utbildningen bedrivs via modell-
inlärning, diskussioner, rollspel och hemuppgifter 
där både föräldrar och barn medverkar. Inom 

ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga kart-
läggning av kommuners drogförebyggande arbete 
uppgav 27 av 183 kommuner att de arbetade med 
Föräldrakraft (35).

Läs mer om olika föräldrastödsmetoder i 
bilagan.

IOGT-NTO har bland annat tagit fram den 
riktade föräldrautbildningen Stark och Klar, som 
vänder sig till högstadieföräldrar. I utbildningen 
möts både föräldrar och barn, var för sig och 
tillsammans. Stark och Klar riktar sig till för-
äldrar med syftet att sprida erfarenheter om hur 
man kan hjälpa sitt barn att stå emot trycket att 
röka, dricka alkohol och prova narkotika. Mål-
sättningen med utbildningen är att senarelägga 
alkoholdebuten och bruk av alkohol bland unga. 
Örebro universitet utvärderar metoden, men 
ännu finns inga resultat (182). 

Många av programmen som finns för att stärka 
föräldrar i deras förhållningssätt till sina barn 
fokuserar i första hand på att minska ungas alko-
holkonsumtion. Det finns också anledning att tro 
att program som syftar till att minska ungdomars 
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drickande, kan ha liknande effekt på tobakskon-
sumtionen. Kommande år är det angeläget att 
olika alkoholpreventiva program byggs ut till att 
också omfatta tobaksprevention. Det finns exem-
pel på program från USA som vid utvärderingen 
visat sig ha positiva effekter både på ungas alko-
holvanor och tobaksvanor, se Föräldrakraft sidan 
12 och Steg för steg sidan 17 i bilagan.

Fritid
Tillgänglig forskning tyder på att en meningsfull 
fritid kan förebygga drogproblem, vilket gör det 
till en central del av det drogpreventiva arbetet 
att skapa, vidmakthålla och förstärka innehålls-
rika och positiva fritidsaktiviteter. Men fören-
ingslivet och andra socialt utvecklande och struk-
turerade fritidsaktiviteter har stor konkurrens. 
Om ungdomar upplever skolmiljön som negativ 
och organiserade fritidsaktiviteter saknas, ökar 
risken för att de hamnar i kamratgäng med drog-
positiva normer.

Idrottsrörelsen fick en miljard kronor under 
perioden 2003–2007 för projektet Handslaget. 
Syftet med projektet var att idrottsrörelsen skulle 
utveckla verksamheten för att introducera fler 
barn och ungdomar till hälsofrämjande aktivite-
ter. Ett av delprojekten var Kampen mot droger, 
där syftet var att belysa samhällets allt mer liberala 
inställning till droger. Under det tredje året hade 
Handslaget resulterat i 200 drogförebyggande 
projekt. Satsningen torde vara det största drogfö-
rebyggande arbetet som genomförts inom idrotts-
rörelsen (183). Läs mer om Handslaget i bilagan.

Arbetsliv
Det har visat sig att arbetsplatsen är en viktig 
arena för att förebygga problem med alkohol 
och droger, då studier visar på att tidiga insatser 
mot alkoholproblem i arbetslivet skulle kunna 
påverka det allmänna hälsoläget i samhället. Pro-
blem med alkohol och narkotika på arbetsplat-
sen resulterar bland annat i ökad risk för ohälsa 
bland medarbetarna, ökad risk för olyckor och 
arbetsrelaterade skador och ökad frånvaro. 
Samtliga dessa negativa konsekvenser kan leda 
till ökade kostnader för både arbetsgivaren och 
den enskilde (184).

Vetenskapliga studier har visat att korta sam-
tal med patienterna om deras alkoholvanor kan 
vara en effektiv metod för att minska en riskfylld 
alkoholkonsumtion. Statens folkhälsoinstitut 
bedriver Riskbruksprojektet för att alkoholfrå-
gor ska få en självklar plats inom sjukvården. Ett 
av delprojekten bedrivs inom arbetslivet genom 
företagshälsovården (142).

Under 2007 har flera regionala konferenser 
och lokala seminarier genomförts för att sprida 
riskbruksmodellen (142). Modellen innebär att 
anställda erbjuds att kontrollera sina egna alko-
holvanor i samband med exempelvis en hälsoun-
dersökning. Steg två är att erbjuda dem som har en 
riskabel alkoholkonsumtion rådgivning (185).

Alna Sverige är en ideell förening vars arbete 
bygger på arbetsgivarnas och de anställdas 
gemensamma intresse av en drogfri arbetsplats. 
Den operativa verksamheten bedrivs genom Alna 
Sverige AB, vars huvudmän är Svenskt Näringsliv, 
LO, TCO, SACO, SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting), KFO (Kooperationens arbetsgivaror-
ganisation) och IDEA (Arbetsgivarförbundet för 
ideella organisationer). Arbetsmarknadens parter 
har tillsammans med Alna utvecklat ett projekt 
för insatser mot alkohol och narkotika i arbets-
livet. Arbetsmarknadens parter fick för 2007 
tio miljoner kronor för att med stöd från Alna 
skapa förutsättningar för lokala arbetsplatspro-
gram. Avsikten var att utbilda chefer, fackliga 
företrädare, skyddsombud och andra i alkohol-
prevention på arbetsplatser. Alna Sverige gav 
utbildningen Dialog på arbetsplatsen – grunden 
till en mer medveten syn på alkohol, som endags-
utbildning till cirka 5 000 personer på 200 orter 
i Sverige under 2007. På kursen fick deltagarna 
lära sig att tidigt upptäcka riskfylld alkoholkon-
sumtion och vilka riskfaktorer som kan leda till 
alkoholkonsumtion på arbetsplatser. Resultatet 
av utbildningsinsatsen har utvärderats av Stock-
holm förebygger alkohol- och drogproblem 
(STAD) och utvärderingsrapporten överlämnas 
till uppdragsgivarna under hösten 2008.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 
har utvecklat ett verktyg som kan göra det lät-
tare för företag att utveckla en policy för alkohol 
och droger. Man bör arbeta tillsammans med de 
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fackliga organisationerna för att få god förank-
ring bland företagets personal. Det förebyggande 
arbetet går ut på att man utöver policyn och 
handlingsplanen ska ha möjlighet att avslöja och 
upptäcka missbruksproblemen innan en olycka 
inträffar. På MHF:s webbplats finns information 
om hur man kan gå till väga och hur policyut-
vecklingen kan läggas upp. 

Individfaktorer
Till de individuella faktorerna hör biologiska och 
psykologiska faktorer som genetiska förutsätt-
ningar, det centrala nervsystemets funktionssätt, 
tidiga utagerande beteenden, sensationssökande 
personlighet 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, ungdo-
mar med skolmisslyckanden, psykisk sjukdom, 
och yrkesgrupper med hög exponering för alko-

hol eller narkotika. Dessutom redovisas exempel 
på drogförebyggande metoder inom sjukvården.

Riskerna för problem med alkohol och nar-
kotika reduceras mer effektivt genom generella 
åtgärder än genom selektiva. Men för att få största 
möjliga effekt krävs en kombination, de generella 
åtgärderna kan aldrig bli heltäckande. Även om 
exempelvis höga priser på alkohol verkar gene-
rellt dämpande på alkoholkonsumtionen, finns 
det ett antal situationer där denna effekt är otill-
räcklig och behöver kompletteras med selektiva 
åtgärder. 

En riskgrupp för alkoholproblem är en grupp 
människor som gemensamt löper större risk för 
någon form av alkoholproblem än andra män-
niskor. Den ökade risken beror på närvaron av en 
eller flera riskfaktorer, alternativt frånvaron av en 
eller flera skyddsfaktorer. Mot rattfylleri, exempel-
vis, är det framför allt generella åtgärder (promille-
lagstiftning, trafikövervakning) som är effektiva, 
men selektiva åtgärder riktade mot individer som 
dömts för rattfylleribrott ger ytterligare effekt.

Tabell 4. 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 Folkhälsoinstitutets 

rapport Att förebygga alkoholskador: stödinsatser för riskgrupper (186), och beskriver således riskgrupper för alkoholproblem. 

Riskfaktorerna och de förebyggande insatserna är i stor utsträckning desamma för narkotikaproblem. 

Riskgrupp Riskfaktorer Preventiv inriktning

Gravida Konsumtion under graviditet, 
alkoholberoende 

Generell information till unga kvinnor, 
t.ex. i gymnasiet, sekundärprevention 
inom mödrahälsovården, behandling av 
alkoholberoende

Barn i utsatta miljöer,  
barn till alkoholberoende

Familjekonflikter, låg anknytning  
till hemmet, genetisk sårbarhet,  
ökad tillgänglighet i hemmet,  
svag föräldrakontroll, misshandel,  
sexuella övergrepp

Föräldraprogram, identifikation och stöd  
i barnhälsovård, förskola och skola

Neuropsykiatriska störningar Svag reaktion på alkohol, personlighet, 
svaga hämningar

Social och kognitiv träning, föräldrastöd

Skolmisslyckanden Vantrivsel i skolan, svag skolledning, 
beteendestörningar, familjeproblem,  
läs- och skrivsvårigheter

Skolpolicy, ”class-room management” 
(ledarskap i klassrummet), social och  
kognitiv träning, föräldraprogram,  
insatser mot läs- och skrivsvårigheter,

Psykiskt sjuka Ångest och affektiva störningar, 
personlighetsstörningar

Behandling av psykisk grundsjukdom, 
screening för riskbruk av alkohol 

Yrkesgrupper med hög exponering Tillgänglighet, sociala normer, tolerans, 
arbetsstress

Sekundärprevention, normbildning,  
policy på arbetsplatsen, stressreduktion
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För gravida medför även en måttlig konsumtion 
av alkohol en risk för fosterskador. Det är där-
för motiverat att särskilda åtgärder vidtas inom 
mödrahälsovården, även om generella åtgärder 
riktade mot den ökande alkoholkonsumtionen 
bland unga kvinnor är väl så viktiga. Människor 
med psykiska problem kan också behöva sär-
skilda stödinsatser, liksom andra människor som 
hamnar i kris, exempelvis till följd av arbetslös-
het. I en del fall leder psykisk sjukdom, liksom 
livskriser, till ett ökat alkoholbegär. I ett system 
där alkoholen är billig och lätt tillgänglig leder 
detta oftare till ökad konsumtion och alkohol-
problem än i ett system med mer begränsad till-
gänglighet (186). 

Gravida
Enligt en studie presenterad av forskaren Mona 
Göransson 2006, dricker tolv procent, mer än var 
tionde kvinna, alkohol under hela graviditeten. 

Enligt Nationella handlingsplanen 2006–2010 ska 
särskild uppmärksamhet riktas till kvinnor som är 
gravida eller planerar graviditet. Sedan fyra år till-
baka driver Statens folkhälsoinstitut Riskbruks-
projektet där ett av delprojekten är riktat till möd-
rahälsovården med syfte att stödja och utveckla 
barnmorskornas alkoholförebyggande arbete. 

Under 2007 utbildades ett antal barnmorskor 
till utbildare för att sprida alkoholpreventivt 
arbete i den egna organisationen. Dessutom har 
särskilda satsningar med bland annat nätverks-
träffar genomförts under året för att främja sam-
verkan mellan mödrahälsovården och barnhäl-
sovården. Syftet med detta var att få ett enhetligt 
förhållningssätt till arbetet med alkoholprevention 
inom mödravården och barnhälsovården (185).

Barn i utsatta miljöer
Statens folkhälsoinstitut har i en rapport kartlagt 
antalet barn som växer upp i en familj där en eller 
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båda föräldrarna har missbruksproblem (187). 
Resultatet är hämtat från den nationella folk-
hälsoenkäten och visade att 20 procent av alla 
barn lever i hushåll där någon vuxen konsumerar 
alkohol i en omfattning som innebär en risk för 
föräldrarnas egen hälsa, så kallat riskbruk. 

Dessutom genomfördes en kunskapsöversikt 
för att analysera dessa barns situation. I tre av 
studierna kunde man se en försämring av barnens 
hälsa då någon av föräldrarna hade alkoholpro-
blem. I de tre återstående studierna kunde däre-
mot inga sådana effekter säkerställas. Resultatet 
talar för att allvarliga alkoholproblem i familjen 
medför hälsorisker för barnen, men att risken 
inte behöver bestå i vuxen ålder. 

Slutsatsen var att föräldrarnas riskbruk av 
alkohol är en riskfaktor för negativa effekter på 
barnens hälsa. Om denna risk kombineras med 
andra mindre gynnsamma förhållanden i famil-
jen, till exempel psykisk sjukdom, kan riskerna 
växelverka och därmed förstärka varandra. Den 
främsta åtgärden är att försöka minska riskbru-
ket av alkohol bland vuxna. Dessutom är det 
ändamålsenligt att erbjuda alla barn tillgång till 
insatser som minskar risken för hälsoproblem då 
de är utsatta för olika former av påfrestningar. 
Exempel på sådana är insatser att inom förskola 
och skola ge barnen träning i att tolka och han-
tera känslor och att utveckla deras förmåga att 
lösa problem (187).
Det finns flera insatser som syftar till att stödja 
barn till missbrukare och ett exempel är kursen 
Vara vettig vuxen som föreningen Hela männis-

kan driver tillsammans med Fryshuset. Kursen är 
för vuxna som vill stödja barn till missbrukare och 
syftet är att skapa ett nätverk av vuxna för barn 
som lever i en missbrukarfamilj. Metoden innehål-
ler gruppövningar och föreläsningar. Fler exempel 
på stödinsatser för utsatta barn finns i bilagan.

Barn i farozonen heter Sveriges Blåbandsför-
bunds (SBF) drogförebyggande aktivitet riktad 
till föräldrar och andra vuxna omkring ännu 
ofödda barn, nyfödda barn och barn i förskole-
åldern. Under 2006 beviljades pengar från Soci-
alstyrelsen för att i en pilotkommun, Lilla Edet, 
utbilda förskolepersonal i alkoholprevention och 
i att upptäcka och handla i situationer där man 
misstänker att barn far illa av vuxnas missbruk 
av alkohol eller droger. Under 2007 utbildades 
förskolepersonalen i att samtala om alkohol med 
föräldrar. Projektet avslutades i juni 2007, men 
Blåbandsrörelsen kommer att fortsätta att söka 
kontakt med kommuner som vill ha hjälp med att 
arbeta alkoholförebyggande.

Neuropsykiatriska störningar
Under senare år har intresset ökat för vilken 
roll olika personlighetsdrag och personlighets-
störningar, framför allt impulsiviteten, spelar 
i utvecklingen mot missbruk och beroende av 
olika droger. Genom forskning har man funnit en 
gemensam psykobiologisk bas för drogmissbruk 
och hyperaktivt och antisocialt beteende framför 
allt för personlighetsdragen impulsivitet, sensa-
tionssökande och aggressivitet. Både svenska och 
internationella studier har visat att hyperaktivt 
beteende hos barn är en tydlig indikator på anti-
socialt beteende och beroende i vuxen ålder. Även 
psykopati och andra personlighetsstörningar har 
ett samband med missbruk. 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 biologiskt sårbara inte 
med nödvändighet utveckla psykosociala stör-
ningar om det finns skyddande resurser inom 
individen eller i omgivningen (188). Hyperakti-
vitet och impulsivitet är således riskfaktorer för 
narkotikaproblem men genom insatser som tar 
sikte på individfaktorers betydelse för narkotika-
missbruk (riktade mot exempelvis barn till miss-
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brukare eller barn som misslyckas i skolan) kan 
denna typ av problematik överbryggas. 

Hur kan vi då hindra utvecklingen av psykoso-
ciala störningar och missbruksproblem? Familjen 
är både en viktig risk för och skydd mot narkoti-
kamissbruk genom hela uppväxten men särskilt i 
tidig barndom. Struktur i det dagliga livet är en 
viktig skyddande faktor och i skapandet av struk-
tur spelar familjen en stor roll. Särskilt betydelse-
fullt är en vardaglig stödjande struktur för barn 
med impulsivitet och svårhanterligt beteende. 
I dag har vi viktig kunskap om att insatser som 
stärker föräldrarnas förutsättningar att stödja 
sina sårbara barn minskar en senare problem-
utveckling (189). Metoderna bygger på kognitiv 
psykologi och social inlärningsteori. De utvärde-
ringar som har gjorts av den här typen av insatser 
visar på kraftiga minskningar av beteendeproble-
men men en mer begränsad framgång för minskat 
narkotikabruk hos unga.

I Sverige får föräldrar stöd på flera olika sätt. 
Insatserna kan vara antingen generella och riktade 
mot föräldrar till barn som redan uppvisar pro-
blembeteenden. Genom barnhälsovården erbjuds 
förebyggande insatser som ett stöd för föräldrarna 
med barnens fysiska, psykiska och sociala utveck-
ling. Barnhälsovårdens arbetssätt ger också möj-
lighet att identifiera grupper med specifika behov 
och erbjuda stödinsatser för till exempel deprime-
rade mödrar, mödrar som missbrukar, tonårsmöd-
rar och socialt isolerade mödrar. Det finns också 
en rad familjeinterventionsprogram som erbjuds 
föräldrar via skolan eller socialtjänsten och som 
bygger på att föräldrar, barn och andra familje-
medlemmar får information, råd eller terapeutisk 
hjälp för att stödja en hälsosam utveckling i famil-
jen. Exempel på sådana program är COPE och 
Komet för föräldrar.

COPE och Komet är några av de föräldrapro-
gram som fått störst spridning i landet. Under 
2007 arbetade cirka 40 respektive 30 procent av 
landets kommuner med dessa program. COPE 
syftar till att ge föräldrar verktyg för att förstå och 
hantera sitt barns beteende och att stärka dem i 
deras föräldraskap. Ett viktigt syfte är också att 
förbättra samspelet i familjen och att skapa stöd-
jande nätverk. Grupper om 15–25 föräldrar träf-
fas en gång i veckan vid cirka tio tillfällen. För-

äldrarna definierar själva sitt behov av hjälp och 
kommer i dialog och diskussion med varandra 
fram till lösningar på vanliga problem och kon-
fliktsituationer som kan uppstå mellan barn och 
föräldrar. Konkretisering och praktiska övningar 
ingår för att åstadkomma förändring, man använ-
der sig av videovinjetter, rollspel, reflektioner och 
hemuppgifter. Kurserna genomförs ofta i sam-
verkan mellan skolan och socialtjänsten (190). 
COPE har blivit utvärderat i en vetenskaplig stu-
die som visar att man uppnår effekter på barnens 
problembeteende och på föräldrars förmåga att 
hantera barnet, deras upplevda stressnivå och 
känsla av kontroll i föräldraskapet (191).

ÅT
G

Ä
R

D
ER



Det DRoGFöRebyGGANDe ARbetet I  SveRIGe 2007   83  

Ungdomar med skolmisslyckanden
Skolsvårigheter, med både kunskapsinlärning och 
social interaktion med jämnåriga och vuxna, är en 
riskfaktor för alkoholproblem. 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 
prestationer, höga förväntningar på eleverna från 
lärarna, positiv psykosocial skolmiljö, stort elev-
inflytande i skolan, fritidsverksamhet på skolan 
och ett aktivt föräldraengagemang.

I flera kommuner bedrivs åtgärder genom 
strukturerade program, såsom Lärarledarskap, 
Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet, och 
Skolkomet, med inriktning på att stärka lärarens 
ledarskap i klassrummet genom att arbeta med 
uppmuntran, kommunikation och regler. Dessa 
program har visat positiva effekter på skolfärdig-
heter genom att förebygga skolmisslyckanden, de 
främjar en positiv anknytning till skolan, förbättrar 
skolklimatet och ökar engagemanget i skolaktivite-
ter. Läs mer om lärarledarskapsmetoder i bilagan.

I Länsrapport 2007 uppgav 24 av 224 kom-
muner att de arbetar med det mobbningsförebyg-
gande programmet Olweus (35). Programmet 
har utvärderats med goda resultat och syftar till 
att utveckla en skolmiljö där de vuxna tar det 
fulla ansvaret att eleverna ska känna sig trygga 
och inte bli kränkta. Aktiviteterna som bedrivs 
är samtalsgrupper bland skolpersonalen, framta-
gande av gemensamma regler mot mobbning och 
samarbete med föräldrarna. Mer om detta pro-
gram och andra mobbningsförebyggande pro-
gram återfinns i bilagan.

Psykiskt sjuka
Psykisk sjukdom i de flesta former innefattar inslag 
av depression och ångest, vilket kan leda till ökad 
alkoholkonsumtion. Alkohol är oftast ett effektivt 
ångestdämpande medel på kort sikt och den kan 
också förhöja stämningsläget. Problem och sorger 
kan glömmas och sömnen underlättas. För män-
niskor med sjukligt förhöjt stämningsläge är alko-

holen ett sätt att ytterligare förhöja stämningen. 
Detta är de kortsiktiga, subjektiva vinsterna, på 
längre sikt förbyts de vid fortsatt hög alkoholkon-
sumtion oftast i sin motsats (186). 

Det innebär också stora risker för själv-
mordsbenägna människor att dricka alkohol, 
då det kan förstärka impulsen att faktiskt begå 
självmord. Det är viktigt att upptäcka patienter 
med hög alkoholkonsumtion inom psykiatrin, 
då alkohol ofta påverkar sjukdomsbilden. Psy-
kiatrisk behandling förutsätter ofta att patienten 
inte dricker alkohol, eller har en mycket måttlig 
konsumtion.

I Västerbotten genomfördes en väntrumsun-
dersökning för att undersöka om det också finns 
ett samband mellan alkoholkonsumtion och psy-
kisk ohälsa. Resultatet visade att drygt hälften av 
dem som hade ett riskbruk av alkohol samtidigt 
hade symtom på ångest och depression (192).

yrkesgrupper med hög exponering
Det finns många studier som redovisar större 
risker för problem med alkohol och narkotika 
inom vissa yrkesgrupper och branscher. Exempel 
är yrkesgrupper som säljer eller serverar alko-
hol, som har oregelbundna arbetstider och som 
har mycket representerande eller internationellt 
resande. Riskfaktorerna består av den sociala 
normbildning som råder inom olika yrkesgrup-
per, arbetsrelaterad stress och god tillgänglighet 
till alkohol i jobbet. Ett exempel på en yrkeskår 
som har flera av dessa riskfaktorer är servitö-
rerna: deras exponering för alkohol är hög, nor-
men avseende alkohol är positiv, umgänget med 
kolleger innebär ofta hög alkoholkonsumtion, 
och arbetet innebär ofta hög stress och ett behov 
av att varva ner med alkohol.

Sedan 2004 sprider Statens folkhälsoinstitut 
metoden Ansvarsfull alkoholservering vars syfte 
är att minska våldet och skadorna av alkohol-
konsumtion i anslutning till krogbesök. Metoden 
ska också förbättra arbetsmiljön för de restau-
ranganställda, och de krögare som har medver-
kat konstaterar att arbetet medfört ett positivt 
samarbetsklimat med myndigheterna, ökad triv-
sel och trygghet på jobbet (193).
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Metoder inom sjukvården
Det finns ett stort antal vetenskapliga studier som 
visar att enkel rådgivning till patienter med en för-
höjd alkoholkonsumtion är en av de effektivaste 
åtgärder som kan vidtas inom hälso- och sjuk-
vården – i synnerhet gäller detta primärvården. 
Samtidigt har det varit svårt att ge denna kunskap 
genomslag i den reguljära verksamheten. 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) har på Riskbruksprojek-
tets uppdrag integrerat några frågor om hälso- 
och sjukvård i sitt så kallade Monitorprojekt (en 
nationell intervjuundersökning där 1 500 per-
soner tillfrågas varje månad om bland annat sin 
alkoholkonsumtion). Sedan januari 2006 ingår 
frågor om huruvida patienterna har fått frågor av 
sin läkare om alkoholvanor med mera. Av dem 
som besökt läkare under en tolvmånadersperiod 
var det 17 procent av männen och 10 procent av 
kvinnorna som uppgav att läkaren hade ställt 
frågor om alkoholvanorna. Ungefär 3 procent av 
männen och 1 procent av kvinnorna fick rådet 
att minska sin alkoholkonsumtion. Det var något 
vanligare att frågan togs upp hos patienter i den 
yngsta åldersgruppen (16–29 år) (194). 

Som nämnts i avsnittet Gravida, driver Statens 
folkhälsoinstitut Riskbruksprojektet med mål-
sättning att frågor om alkoholvanor ska få en lika 
självklar plats i hälso- och sjukvården som frågor 
om tobaksvanor.

Uppdraget omfattade 2007 primärvården, 
inklusive mödra- och barnhälsovården, sjukhusen 
och företagshälsovården. Arbetet drivs utifrån åtta 
olika delprojekt där samtliga aktörer har en viktig 
uppgift att tidigt upptäcka ett riskbruk av alkohol. 
Under 2007 har riskbruksprojektet gått in i en ny 
fas där insatserna fått betydligt starkare genom-
slag än tidigare år. Ambitionen har höjts framför 
allt i de insatser som riktas till familjeläkare och 
ST-läkare23, sjuksköterskor vid vårdcentraler och 
inom barnhälsovården (185). Läs mer om Risk-
bruksprojektet på www.fhi.se/riskbruksprojektet.

I februari 2007 lämnade Socialstyrelsen en 
lägesbeskrivning av Riskbruksprojektets arbete 
till regeringen (194). Till grund för denna rap-
port låg bland annat en enkätundersökning till de 
personalgrupper som projektet riktar sig till. Ett 
resultat från undersökningen är att primärvår-
dens personal uppfattar sig vara betydligt min-
dre kunniga i att ge råd om alkoholvanor än om 
andra livsstilsfrågor (figur 33). 

23 Specialisttjänstgöring (ST) är en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare eller legitimerade tandläkare 
kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst medicinskt område.
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Figur 33. Andelen läkare och sjuksköterskor som anger att man har brister i kunskaperna om hur man ger råd till patienterna 

rörande olika livsstilsområden (190).
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UTVEcKLINGEN INOm ALKOHOLOmRÅDET kan föl-
jas i databasen Alkoholutvecklingen i siffror 
som Statens folkhälsoinstitut har på sin webb-
plats. Denna databas utgår från alkoholen, men 
utvidgas efterhand med uppgifter om narkotika. 
I databasen presenteras alkoholindikatorer som 
reflekterar alkoholsituationen i det egna länet 
och kommunen och dessutom finns det möjlighet 
att jämföra med riket och andra län och kom-
muner. Informationen kan underlätta det lokala 
planeringsarbetet. 

De indikatorer som ingår i databasen i dags-
läget är:

•	 öppettider	på	systembolaget	(timmar	per	vecka)
antalet serveringstillstånd•	
alkoholförsäljning från Systembolaget (sprit, •	
vin, öl samt totalt antal liter ren alkohol)
antalet vårdade för leversjukdom•	
antalet vårdade för alkoholförgiftning•	
antalet 15–19 åringar vårdade för alkohol-•	
förgiftning
antalet döda på grund av alkoholdiagnos•	
antalet döda i leversjukdomar•	
antalet döda i alkoholförgiftning•	
antalet nattliga singelolyckor•	
antalet anmälda fall av rattfylleri•	
antalet anmälda fall av misshandel•	
antalet anmälda fall av brott mot alkohollagen.•	

Preventionsindex, organisation  
och aktivitet i kommunerna
För att få en samlad bild av kommunernas före-
byggande arbete med alkohol och droger arbetar 
Statens folkhälsoinstitut med att konstruera mått 
för jämförelser. Det är kvantitativa mått (index) 
som belyser kommunernas organisation för det 
preventiva arbetet och kommunernas preventiva 
aktiviteter. De två indexen, organisationsindex 
och aktivitetsindex, är baserade på uppgifter som 
har samlats in via Statens folkhälsoinstituts årliga 
frågeformulär som skickas till Sveriges alla kom-

muner (som tar upp frågor kring det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet) samt data om serve-
ringstillstånd från Tillsynsenheten vid Statens 
folkhälsoinstitut. Organisationsindex visar hur 
utvecklad kommunernas organisation för det 
förebyggande arbetet med alkohol och droger 
är och aktivitetsindex belyser om de använder 
ett urval av förebyggande aktiviteter. Indexkom-
ponenterna ska inkludera faktorer som visat sig 
vara effektiva i förebyggande arbete med alkohol 
och droger. Tillgänglighetsbegränsande åtgärder 
samt policyer på området är exempel på sådana 
faktorer. Men alla enskilda aktiviteter som inklu-
derats har inte bevisad effekt. Däremot kan de 
visa på bredd i arbetet och engagemang i frågan 
vilket kan ha betydelse i sig.

Beräkning
Varje enskild variabel i tabell 5 ger 0 eller 1 poäng 
inom respektive index. Maximalt kan en kom-
mun få 15 poäng för organisation och 11 poäng 
för aktiviteter (26 poäng totalt). För att få en så 
rättvisande bild som möjligt av resultatet och 
samtidigt tillräckligt stort underlag för att analy-
sera materialet har endast de kommuner räknats 
med i resultatet som svarat på alla, eller alla utom 
en av de frågor som rör indexen. 172 kommuner 
har svarat på alla frågor och 40 kommuner har 
svarat på alla frågor utom en. De 212 kommuner 
som ingår i redovisningen utgör 73 procent av 
alla kommuner i Sverige. Bortfallet gör att man 
bör vara försiktig vid tolkningen av resultaten 
och med generaliseringar till hela riket, liksom 
med slutsatser om enskilda kommuners resultat i 
förhållande till övriga kommuner i landet.
Medelvärdet för organisationsindex är 9,12 
poäng och för aktivitetsindex 7,03 poäng. Det 
sammantagna medelvärdet för organisation och 
aktivitet är 16,15 poäng, vilket är drygt 60 pro-
cent av maxpoängen. Ingen kommun har maximal 
poäng. Bästa uppnådda resultat är 25 poäng. 

Uppföljning av drogförebyggande insatser
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Tabell 5. Variabler som ingår i organisationsindex och aktivitetsindex 2007

Organisationsindex Aktivitetsindex

Kommunen har ett politiskt program för alkohol och/eller 
droger.

Anordnande av drogfria aktiviteter.

Det finns en plan med ansvariga aktörer för att genomföra 
programmet.

Informationsutskick till föräldrar.

Kommunen som arbetsgivare har en policy för alkohol  
och droger.

Föräldraprogram om alkohol och droger (årskurs 6-9).

Krav på att föreningar i kommunen ska ha en policy för 
alkohol och droger för att få föreningsbidrag.

Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn  
(uppväxtmiljöer, beteendestörningar).

Kommunen har en policy för alkoholförtäring på offentlig 
plats.

Annan verksamhet för barn till missbrukare.

Kommunen har en policy för förebyggande arbete med 
alkohol och droger i grundskolan.

Åtgärder mot lagning till ungdomar.

Kommunen samverkar med frivilligorganisationer  
(minst 3 st) kring ANT.

Åtgärder för att upprätthålla åldersgränser vid försäljning av  
alkohol och en ansvarsfull alkoholservering

Kommunen samverkar med 
myndigheter (minst 3 st) kring ANT.

Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga 
kontroller.

Kommunen samverkar med 
näringslivet (minst 3 st) kring ANT.

Ansvarsfull alkoholservering, STAD-metoden.

Arbetstid för förebyggande arbete med alkohol och droger  
i den kommunala förvaltningen.
(Minst en halvtidstjänst).

Rutiner för samtal om alkoholvanor och rådgivning i primärvården.

Det förebyggande arbetet med alkohol och droger 
finansieras till stor del av kommunala anslag.

Det har bedrivits förebyggande arbete med alkohol och droger inom 
kommunens skolor (enligt ett urval av program och metoder).

Det finns en särskild person (hel- eller deltid) som är 
utsedd för att samordna det förebyggande arbetet med 
alkohol och droger i kommunen .

Antalet permanenta tillstånd att servera till allmänheten per 
10 000 invånare. (Färre än medelvärdet för alla kommuner).

Tillsynsbesök på restauranger i kommunen.  
Antalet besök i förhållande till antalet serveringstillstånd.  
(Fler än medelvärdet för alla kommuner).

Tillsynsbesök hos detaljhandlare av folköl i kommunen. 
Andelen besökta detaljhandlare i kommunen.  
(Större andel än medelvärdet för alla kommuner).

Max 15 poäng Max 11 poäng
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Figur 34 visar att det finns ett signifikant positivt 
samband mellan organisation och aktivitet, vilket 
indikerar att en kommun med höga poäng för orga-
nisation förmodligen har högre aktivitetspoäng.

Olika kommuner har olika förutsättningar att 
bedriva förebyggande arbete. Sveriges kommuner 
och landsting tillhandahåller en kommungrupps-
indelning som tar hänsyn till bland annat befolk-
ningsstorlek, näringslivsstruktur och pendlings-

mönster. Analyser man medelvärdet i de olika 
kommungrupperna ser man att organisation 
och aktivitet i det förebyggande arbetet varie-
rar mellan grupperna och att större kommuner i 
genomsnitt får högre poäng än mindre. Figur 35 
visar skillnaderna mellan olika kommungrupper 
i medelvärdet för organisation och aktivitet, och 
det totala antalet poäng.

Kommuner med höga poäng (21 eller fler) finns 
representerade i alla grupper.

Organisationen och aktiviteterna varierar mel-
lan olika typer av kommuner. Det verkar finnas 
ett samband mellan en utvecklad organisation och 
mängden aktivitet, åtminstone de aktiviteter som 
inkluderas i detta index. Organisation och aktivi-
tet tycks vidare mest utvecklad i stora städer. Det 
är viktigt att ha i åtanke att aktivitetsindex och 
organisationsindex är ett fortlöpande utvecklings-
arbete som kan förbättras på många sätt. Och 
måttet säger inte heller något om kvaliteten i det 
förebyggande arbetet med alkohol och droger.

0 3 6 9 12 15
0

2

4

6

8

10

12

Aktivitetspoäng

Organisationspoäng

Figur 34. Kommunernas organisationspoäng i relation till 

aktivitetspoäng. (Flera kommuner har samma värden på 

den ena eller andra axeln, varför markeringarna är färre än 

antal kommuner.)
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TILLGÄNGLIGHETEN TILL ALKOHOL och narkotika 
fortsatte att öka under 2007, att döma av indika-
torer som pris, fysisk tillgänglighet, antalet serve-
ringstillstånd, den rapporterade tillgängligheten 
bland ungdomar och antalet narkotikabeslag. För 
tobak var tillgängligheten oförändrad. Konsum-
tionen av alkohol stabiliserades under året och 
avviker endast marginellt från situationen under 
2006. Ett trendbrott inträffade efter 2003–2004, 
då flera års kraftig ökning i alkoholkonsumtio-
nen kulminerade och förbyttes i en viss nedgång 
2005. Den utvecklingen fortsatte under 2006 och 
stabiliserades under 2007, vilket talar för att ned-
gången 2005 inte bara var en tillfällighet. 

Även för narkotika minskade huvudsakligen 
bruket under 2007, bland både vuxna och ung-
domar. En undersökning av narkotikaerfarenhet 
bland niondeklassare i Stockholm är dock oro-
ande eftersom den pekar på ökad användning, 
framförallt av cannabis. Sammantaget fortsätter 
Sverige att avvika från den europeiska trenden 
som går mot ökat bruk av alla narkotiska sub-
stanser. Även för tobak finns tecken på ökat bruk 
under 2007, efter många års minskning. Men 
det rör sig om relativt små ökningar, för ungdo-
mar och kvinnor. Om detta är en tillfällig ökning 
under 2007 eller ett trendbrott återstår att se.

De flesta sorters skador av alkohol, narkotika 
och tobak ökade. Akuta alkoholskador, som 
alkoholförgiftningar, trafikdödsfall och misshan-
del fortsatte att öka under 2007. Exempelvis har 
antalet unga som vårdats för alkoholförgiftning 
ökat dramatiskt under de senaste åren, i synner-
het bland flickor – sedan 2002 har ökningen varit 
nästan 40 procent. I viss mån avspeglar detta för-
ändringar i intensivkonsumtionen bland ungdo-
mar. De kroniska skadorna, som leversjukdomar, 
ökade i långsammare takt. Sjukligheten, mätt i 
antalet vårdtillfällen på sjukhus har ökat sedan 
2003, mer uttalat för kvinnor än för män. Den 
trenden håller i sig även under 2007. Antalet 

alkoholrelaterade dödsfall har legat på en relativt 
konstant nivå sedan slutet av 1980-talet för både 
män och kvinnor.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall har däre-
mot ökat kraftigt i Sverige under 2007. Under 
året registrerades 350 dödsfall där man fann ille-
gala droger i toxikologiska undersökningar vid 
obduktion, jämfört med 182 år 1995. Efter en 
ökning under 1990-talets andra hälft stabilise-
rades antalet dödsfall efter millennieskiftet, men 
under 2007 har alltså siffran åter stigit. Ökningen 
i dödlighet gäller samtliga typer av narkotika. 
Tyvärr saknas nationella data över vården för 
alkohol- och narkotikaberoende och missbruk, 
men uppgifter från Stockholms läns landsting 
visar på en kraftig uppgång i antalet personer 
som sökt sådan vård under senare år. 

Den förebyggande aktiviteten på alkohol- och 
narkotikaområdet har ökat kontinuerligt sedan 
2000, och fortsatte att öka under 2007. Mycket 
av den ökande aktiviteten har sin grund i de stats-
bidrag som utgått till kommunerna genom läns-
styrelserna. Alkoholkommittén och Mobilisering 
mot narkotika har därutöver spelat en stor roll. 
Verksamhetsberättelserna från dessa båda organ 
visar på en imponerande bredd i de förebyggande 
insatserna: omfattande nationella informations-
insatser med stor variation, stöd till det lokala 
förebyggande arbetet, insatser inom arbetslivet, 
högskolorna, folkbildningen, idrottsrörelsen, det 
etniska organisationslivet, och mycket mer. Där-
utöver har frivilligorganisationerna fått ökat stöd 
för förebyggande insatser, förmedlat genom Soci-
alstyrelsen.

Fler kommuner har utvecklat organisationen 
för det förebyggande arbetet; exempelvis har 
fler samordnare för det alkohol- och drogföre-
byggande arbetet fått fasta tjänster, fler kom-
muner har förbättrat sina alkohol- och narkoti-
kapolitiska handlingsplaner, fler kommuner har 
utvecklat samarbetet med andra aktörer som 
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sjukvården, polisen, frivilligorganisationerna och 
näringslivet. Redovisningen i denna rapport, inte 
minst den detaljerade genomgången av program 
och aktiviteter i bilagan till denna rapport, talar 
för en kontinuerligt ökad aktivitetsnivå. Den 
samlade bilden av insatserna sedan 2000 är att 
en bred nationell mobilisering genomförts, där så 
gott som alla kommuner och ett stort antal fri-
villigorganisationer deltagit. Detta har resulterat 
i att alkohol- narkotika- och tobaksfrågor fått 
större uppmärksamhet i fullmäktigeförsamlingar, 
nämnder och förvaltningar, styrelser i föreningsli-
vet och redaktioner för  tidningar, radio och TV. 

Ökat fokus på tillgänglighet  
I de första nationella handlingsplanerna för arbe-
tet med alkohol, narkotika och tobak låg tyngd-
punkterna på insatser för att begränsa efterfrå-
gan. Det var insatser som främst riktades till 
ungdomar, genom skolan och på fritiden. Även 
mediekampanjer var en del av denna inriktning. 
Däremot gjordes mer begränsade insatser för att 
begränsa tillgängligheten. Sedan 2006 har det bli-
vit en omorientering, där tillgänglighetsbegräns-
ning fått ökad prioritet. Denna omorientering 
fullföljs under 2007, även om efterfrågebegrän-
sande insatser fortfarande dominerar.

Detta framgår bland annat av Statens folkhäl-
soinstituts (FHI) utvärdering av utvecklingsarbe-
tet med sex försökskommuner. En positiv lärdom 
från utvärderingen var att kommuner kan stimu-
leras och få stöd till att utveckla förebyggande 
insatser på alkohol- och narkotikaområdet. Av 
FHI:s rapport framgår att beslutsfattarna i kom-
munerna under arbetets gång blev mer kunniga 
och engagerade och att det förebyggande arbetet 
blev mer långsiktigt, med en fastare struktur. Men 
resultaten för konsumtion och skador blev inte 
bättre i försökskommunerna än i kontrollkom-
munerna. De följde båda den ökande nationella 
trenden i så gott som alla de indikatorer som valts 
för utvärderingen.  

Slutsatsen från de sex försökskommunerna 
var att ökat engagemang från beslutsfattare är 
nödvändigt men det är inte tillräckligt. För att få 
effekter på konsumtion och problem krävs därut-
över en tydligare styrning mot effektiva förebyg-
gande metoder. Utmaningen här är att bryta en 

mångårig tradition där förebyggande arbete med 
alkohol, narkotika och tobak i huvudsak handlat 
om att påverka efterfrågan, medan betydligt min-
dre kraft lagts på att begränsa tillgängligheten. På 
denna punkt har preventionsforskningen blivit 
allt tydligare: det är de tillgänglighetsbegränsande 
åtgärderna som har effekt. Det handlar å andra 
sidan inte om något antingen eller. Tvärtom är en 
annan iakttagelse från forskningen att ensidiga 
satsningar på antingen tillgänglighetsbegräns-
ning eller efterfrågebegränsning inte är effektiva. 
Ett exempel på detta är den omfattande satsning 
som gjordes för att begränsa tillgängligheten av 
narkotika under USA:s ”krig mot droger”. Sats-
ningen ledde inte till någon mätbar minskning av 
tillgången till narkotika; tvärtom sjönk priserna 
(195). Slutsatsen från amerikanska forskare är 
att kontrollinsatser måste kombineras med insat-
ser för att minska efterfrågan (196). 

Tillgänglighetsbegränsning handlar till stor del 
om nationella politiska beslut. En vanlig uppfatt-
ning i kommunerna är därför att man inte kan 
göra så mycket för att påverka tillgängligheten. 
Men detta är fel. En stor del av kontrollinsatserna 
och tillsynsarbetet sker lokalt, och det är helt 
avgörande för att den nationella lagstiftningen ska 
få effekt. Polisen gör mest lokala insatser för att 
begränsa illegal alkoholhantering och bekämpa 
narkotika. Antalet serveringstillstånd på restau-
ranger avgörs likaså lokalt, liksom öppettiderna 
för dessa. Tillsynen över restaurangerna är också 
en lokal uppgift, där engagemanget från kommu-
nerna och polisen dessvärre varierar betänkligt. 
Tillsynen över försäljningen av tobak och folköl 
ligger också lokalt; även denna är på många håll 
eftersatt. Ett annat viktigt område är insatserna 
för trafiknykterhet, där insatserna i hög grad 
avgörs av den lokala polisorganisationen. Lag-
stiftningen ger polisen befogenhet att tillämpa en 
av de mest effektiva alkoholförebyggande insat-
serna som forskningen känner till, slumpmässiga 
alkoholkontroller i trafiken. Alkoholtesterna har 
också ökat betydligt på senare år, men de flesta 
är inte slumpmässiga utan genomförs där flest 
gripanden kan förväntas. Här krockar den tradi-
tionella polisiära ambitionen att gripa så många 
brottslingar som möjligt med folkhälsans ambi-
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tion att avhålla så många som möjligt att köra 
alkoholpåverkade.

Den gemensamma nämnaren bakom dessa 
exempel på lokala insatser för att begränsa till-
gängligheten är att de har gott stöd i forskningen. 
Detta i kontrast till flertalet insatser för att 
begränsa efterfrågan. Här råder närmast motsatt 
förhållande: antingen saknas det stöd för de mest 
populära insatserna, eller så finns det stöd för att 
de inte fungerar, åtminstone inte i sig själva. Med 
detta menas att stöd saknas för effekt på sam-
hällsnivå. Det sista är viktigt att klargöra. Flera 
efterfrågebegränsande program, exempelvis 
på skolor, har kunnat påvisa effekter i enstaka 
forskningsprojekt. Däremot har man inte kunnat 
påvisa effekt då dessa metoder tillämpas i skolor 
som inte har lagt ner de resurser som programmet 
kräver för utbildning, fortbildning och kvalitets-
säkring. Programmen måste därför förenklas och 
ett exempel på detta är ÖPP-metoden som riktas 
till tonårsföräldrar. Men även om sådan förenk-
ling genomförs, torde ändå en satsning på kom-
petensstöd vara nödvändig, där en sådan behöver 
organiseras för respektive program. 

Det är här vi står idag: kunskapen om effek-
terna av de tillgänglighetsbegränsande är säker-
ställd genom en omfattande internationell forsk-
ning, medan effekterna av de efterfrågebegrän-
sande insatserna är osäker och i behov av fortsatt 
metodutveckling och utvärdering. Slutsatsen av 
detta bör då vara att man åtminstone gör det som 
man vet har effekt – tillgänglighetsbegränsande 
insatser, medan arbetet med att förbättra de efter-
frågebegränsande insatserna fortsätter.  

En annan förklaring till att effekter inte kan 
avläsas på samhällsnivå är att vissa program 
enbart riktar sig till högriskgrupper. Även om 
programmen är effektiva, vilket flera av dem, 
exempelvis KOMET-programmen, synes vara, 
riktar de sig till en så liten del av befolkningen att 
någon samhällseffekt inte kan förväntas. Detta 
är inget argument mot dessa program; tvärtom 
förefaller de angelägna. Men man kan inte med 
sådana program begränsa vare sig konsumtio-
nen eller skadorna på samhällsnivå. Dessa hög-
riskprogram liknar därmed behandlingsprogram 
för beroendetillstånd, de har stor betydelse men 
för jämförelsevis få personer. Och även om man 

kan hjälpa enstaka individer som har problem så 
ersätts dessa snabbt av nya individer med pro-
blem såvida inte de underliggande mekanismerna 
som alstrar dessa problem åtgärdas. 

Ökad satsning på riskbruk  
Den enda efterfrågebegränsande insatsen för 
alkohol som har riktigt bra forskningsstöd är sys-
tematisk tidig upptäckt (screening) av personer 
med riskbeteende och rådgivning i sjukvården. 
Jämfört med det mesta som görs inom hälso- och 
sjukvård är dessa insatser mycket effektiva. Det 
enda som egentligen kan konkurrera ur effekti-
vitetssynpunkt är tobaksrådgivning. Gemensamt 
för båda dessa insatser är deras enkelhet. Bud-
skapet är okomplicerat: drick mindre! Sluta rök! 
För många är denna typ av råd från läkare och 
sköterskor tillräckliga för att få igång motivatio-
nen till förändring. Sedan pågår det intressant 
forskning om effektiviteten kan höjas ytterligare 
genom något mer sofistikerade budskap: ”Har du 
funderat på dina alkoholvanor, på din rökning”. 
Sannolikt kan man med denna mer motiverande 
ansats nå ännu fler människor med osunda lev-
nadsvanor. 

Det är en slående skillnad mellan forsknings-
stödet för alkoholrådgivning och den begrän-
sade omfattning som metoden haft i den prak-
tiska sjukvårdsverksamheten. Frågan här är inte 
längre om metodiken fungerar, utan hur man ska 
använda den. Denna fråga har funnits i över 20 
år, alltsedan internationellt uppmärksammade 
studier från Malmö och Karlstad publicerades, 
men inte lett till mer än avgränsade projektin-
satser. Sedan 2006 har dock arbetet inom detta 
område tagit fart på allvar, med finansiering från 
regeringen och med successivt ökande omfatt-
ning. Det nationella riskbruksprojektet i Stock-
holm har gradvis fått karaktären av nationellt 
kompetenscentrum, samtidigt som alla landsting 
fått statsbidrag för att utveckla riskbruksarbetet 
lokalt. På motsvarande sätt har bidrag satsats 
inom arbetslivet och företagshälsovården.

Båda dessa delar är viktiga. För att klara imple-
mentationsuppgiften krävs både ett ökat enga-
gemang från läkare, sjuksköterskor och andra 
professionella grupper inom hälso- och sjukvår-
den och från ledningen. Den professionella delen 
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handlar i stor utsträckning om utbildning, där 
läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsjuk-
sköterskor och företagssköterskor erbjuds kurser 
om alkohol och alkoholrådgivning. 

Lika viktigt är att ledningen stödjer utveck-
lingen av det alkoholförebyggande arbetet och 
ställer krav på att sådana insatser genomförs. 
Från flera landsting kommer också rapporter om 
olika inslag i denna anda: exempelvis finns nu 
vårdöverenskommelser, där alkoholprevention 
ingår, ofta som del av ett bredare hälsofrämjande 
arbete. Ibland ingår också ekonomiska styrme-
del, där vårdproducenter får ersättning i relation 
till hur mycket som uträttas inom detta område. 

Båda dessa spår framstår som nödvändiga. 
Utan professionellt engagemang är det i prakti-
ken omöjligt för ledningen att kommendera fram 
ökade hälsofrämjande inslag. Å andra sidan leder 
insatserna för att utveckla det professionella 
engagemanget sällan till mer än enstaka och tids-
begränsade projekt om inte ledningen engageras. 

Framgången i riskbruksprojektet har väckt 
frågan om detta går att utvidga till fler levnads-
vanor, i första hand nämns tobaksbruk. I ett häl-
sofrämjande perspektiv framstår avgränsningen 
till enstaka levnadsvanor som artificiell och för de 
professionellt verksamma som svårhanterlig. Men 
när det gäller tobak uppkommer en annan typ av 
fråga: Är det sekundärprevention eller tertiärpre-
vention man arbetar med? Inom riskbrukspro-
jektet har detta uttryckts mycket klart. Målgrup-
pen är människor som dricker mer än vad som är 
hälsosamt, men som inte är alkoholberoende. Det 
handlar alltså om att råda människor att dricka 
mindre, inte sluta dricka helt. Hög alkoholkon-
sumtion ses här som en riskfaktor för ohälsa av 
samma slag som osunda kostvanor eller bristande 
fysisk aktivitet. De patienter som utvecklat alko-
holberoende ska inte få den här typen av råd, de 
ska istället hänvisas till behandling. 

I tobaksarbetet är fokus ett annat. Vad som 
skiljer tobak från alkohol är att andelen som är 
beroende är mycket större.  Inom det tobaksföre-
byggande arbetet handlar det därför inte om att 
få folk att röka lagom utan att sluta helt. Inom 
tobaksområdet kallar man dessa behandlingsin-
satser för beroende patienter för avvänjning. För 
detta finns numera goda, evidensbaserade meto-

der som enkel rådgivning, psykologiska program 
och farmakologiska program. Merparten av 
dessa insatser kan genomföras av personal inom 
primärvården eller företagshälsovården utan spe-
cialistkompetens inom beroendeområdet.  

Man kan då konstatera att samma förhållande 
råder för alkoholberoende. Även här har behand-
lingsforskningen visat att generalister inom pri-
märvård och företagshälsovård kan hjälpa den 
stora majoriteten av de alkoholberoende patien-
terna med en kombination med korta struktu-
rerade rådgivningsprogram och farmakologiska 
behandlingsprogram med de nya läkemedel som 
utvecklats på senare år. Skillnaden är dock att 
patienter med alkoholberoende i allmänhet hän-
visas till den specialiserade beroendevården, utan 
att man först prövat dessa effektiva åtgärder. På 
sikt blir detta sannolikt ohållbart, då uppmärk-
samheten på alkoholproblem blir större och fler 
alkoholberoende personer identifieras. Alla dessa 
kan inte hänvisas till beroendevården – och skulle 
heller inte vilja bli hänvisade dit.

Vad som därtill framstår som en olöst fråga är 
vart de nikotinberoende patienterna ska hänvisas 
när insatserna inom den icke-specialiserade vår-
den visat sig otillräckliga. Denna grupp växer nu 
i takt med att de ”lätta” fallen klarats av. Bland 
de allt färre rökarna i befolkningen finns nu en 
ökande andel med svåra beroendetillstånd. Här 
finns en viktig brist inom beroendevården, där 
man utvecklat effektiva program för patienter 
som är beroende av alkohol och narkotika, men 
inte för nikotinberoende. Detta trots att det ofta 
är rökningen som tar livet av dessa patienter – 
den vanligaste dödsorsaken bland alkoholister är 
hjärtinfarkt, där rökningen är den största risk-
faktorn.

Vad vi ser är alltså en dubbel obalans: i arbetet 
med alkohol är effektiva metoder för såväl risk-
bruk som beroende för lite utnyttjade inom pri-
märvården och företagshälsovården. För tobak 
uppfattas insatser för de beroende patienterna 
som naturliga för primärvården och företagshäl-
sovården, men här finns det för få program för 
de svårt nikotinberoende patienterna inom den 
specialiserade beroendevården.  
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Lokal förankring
En intressant och positiv iakttagelse i denna 
rapport är den ökande andelen kommuner som 
utsett samordnare för det förebyggande arbetet 
med alkohol och narkotika. Ungefär 80 procent 
av kommunerna hade 2007 sådana samordnare 
för alkohol och narkotika, medan siffran för 
tobak var cirka 60 procent. Kommunerna ökar 
också sin andel av finansieringen av de förebyg-
gande insatserna. Cirka 70 procent av kommu-
nerna anger att de huvudsakligen finansierar 
dessa insatser med egna medel. Detta talar för 
att strategin under de nationella handlingspla-
nerna, där man satsade betydande statsbidrag 
på att stödja kommunernas utvecklingsarbete, i 
huvudsak varit framgångsrik. Många kommuner 
står nu på egna ben, med permanentade tjänster 
för det förebyggande arbetet med alkohol och 
narkotika. Men det finns ett antal kommuner där 
arbetet inte kommit lika långt och där fortsatta 
stödinsatser krävs. En strategi för detta kan vara 
att erbjuda kommunerna att delta i olika utveck-
lingsprojekt där det så kallade 3x3 projektet är 
ett exempel. 

Argumenten för att stärka det lokala arbetet är 
flera. Många av de beslut som påverkar medbor-
garnas vardag fattas på kommunal och lands-
tingskommunal nivå. I lokalsamhället blir också 
de kostnader och problem som orsakas av alko-
hol, narkotika och tobak mer kännbara och ofta 
har kommunala beslutsfattare och tjänstemän 
stora kunskaper om vilka behov som finns i kom-
munen. Forskningen visar att det krävs långsik-
tighet i arbetet för att nå resultat och det kan ofta 
ta mellan fem och tio år innan nya idéer leder till 
ny verksamhet som fått resultat (197, 198). Detta 
innebär en utmaning eftersom det förebyggande 
arbetet i hög grad vilat på kortsiktiga satsningar, 
ofta i form av tidsbegränsade projekt. För att få 
den önskade långsiktigheten behöver det före-
byggande arbetet byggas in i den reguljära verk-
samheten. Detta innebär att man på ledningsnivå 
fattar beslut om tjänster, budget och organisation 
på detta område på samma sätt som inom andra 
kommunala verksamhetsområden.
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HÄR BESKRIVER VI en del av det förebyggande arbe-
tet med alkohol och droger som pågick i Sverige 
under 2007. Ambitionen har varit att samman-
ställa uppgifter om 

•	 vem	som	står	bakom	eller	genomför	insatsen
insatsens syfte och karaktär •	
vetenskapligt stöd för att insatsen har effekt på •	
bestämningsfaktorerna
insatsen är utvärderad•	 1 

vilken spridning insatsen har. •	

Verksamhetsbeskrivningarna är sorterade under 
bestämningsfaktorerna: 

•	 fysisk	tillgänglighet	
attityder och normer•	
sociala faktorer.•	

Flera av dem kan höra hemma under två eller tre 
av dessa rubriker. De verksamheter som tydligt 
behandlar alla bestämningsfaktorerna återfinns i 
det sista avsnittet.

Allmänna utgångspunkter för att ta fram 
uppgifter
För att finna information om förebyggande 
arbete med alkohol och droger under 2007 har vi 
granskat ett urval av årsredovisningar och verk-
samhetsberättelser från ett antal aktörer på alko-
hol- och drogområdet. Urvalet utgår från den 
grupp av organisationer och myndigheter som 
var remissinstanser för de nationella alkohol- och 
narkotikahandlingsplanerna 2006–2010 (Prop. 
2005/06:30). 

Avgränsningar i informationsinsamlingen
För att göra materialet hanterligt har ett antal 
avgränsningar varit nödvändiga. För det första 
har vi uteslutit årsredovisningar och verksam-
hetsberättelser från regionala och lokala aktörer. 
För det andra har vi endast genomsökt årsredo-
visningar eller verksamhetsberättelser som gick 
att finna på internet i början av april 2008. Detta 
innebär att knappt hälften av de centrala remiss-
instansernas verksamhet under 2007 exklude-
rats, främst ideella organisationers. Vid gransk-
ningen av årsredovisningar och verksamhetsbe-
rättelser har fokus varit att finna förebyggande 
verksamhet av programkaraktär. Detta innebär 
att behandlingsinsatser (tertiärprevention) inte 
finns med liksom enskilda verktyg eller testme-
toder som syftar till att exempelvis kontrollera 
påverkan av alkohol eller narkotika. Av samma 
skäl ingår inte möten, konferenser, informations-
material, vissa utbildningssatsningar, fördelning 
av ekonomiska bidrag, forsknings- och utveck-
lingsverksamhet, framtagande av riktlinjer, flera 
av yrkesföreningarnas opinionsbildande insatser 
samt rutiner och arbetssätt inom olika myndighe-
ter, om de inte beskrivits i anslutning till en mer 
programliknande verksamhet (1–12).2

Övriga informationskällor
I årsredovisningarna eller verksamhetsberät-
telserna finns ofta mycket lite information om 
program och metoder varför den aktuella organi-
sationens webbplats i många fall fått utgöra den 
huvudsakliga informationskällan. Kompletter-

.

1 Huvudsyftet har varit att beskriva effektutvärderingar som söker fånga förändringar i beteenden och attityder men om pro-
cessutvärderingar hittats har även dessa inkluderats i verksamhetsbeskrivningarna.

2 Utöver verksamheter som beskrivits i de aktuella dokumenten har ytterligare ett fåtal, som var mycket kända eller mycket 
spridda 2007, tagits med i framställningen.
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bIlAGA – AlKohol- och DRoGFöRebyGGANDe ARbete 2007   3  

ingar och synpunkter på informationen har också 
inhämtats från många av de programansvariga 
organisationerna och personerna.

Fysisk tillgänglighet
Krogar mot knark 
För att minska förekomsten av narkotika på 
Stockholms krogar startade 2001 samarbetspro-
jektet Krogar mot knark mellan restaurangbran-
schen, olika myndigheter och STAD-sektionen 
(Stockholm förebygger alkohol- och drogpro-
blem) i Stockholm (13). Sedan starten har man 
arbetat med policyer, utbildningar, krogmiljö-
förändringar, ökad polisiär närvaro samt medier 
och PR. Projektet är sedan 1 januari 2008 perma-
nentat och ingår i det som brukar benämnas som 
STAD-samarbetet. En studie som STAD genom-
fört visar att det har blivit svårare för narkoti-
kapåverkade gäster att komma in på de krogar 
som arbetar mot narkotika i Stockholms inner-
stad (14). En utvärdering av Krogar mot knark 
pågår. Både kvantitativa och kvalitativa metoder 
används för att studera processer och effekter 
(15, 16). De studier som ingår i utvärderingen är 
observationsstudier, enkätundersökningar, krog-
miljöstudier, intervjustudier och registerstudier. 
År 2007 initierades en nationell krogsatsning 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 (17). En utvärdering 
av arbetet att överföra metoden och upplägget till 
mindre kommuner pågår vid Göteborgs univer-
sitet(18). Under 2007 har man i den nationella 
satsningen arbetat med kartläggning av narko-
tikasituationen på krogen, policyarbete samt 
utbildning av restaurangpersonal. Elva kommu-
ner var delaktiga i projektet (17). 

Kronobergsmodellen 
Kronobergsmodellen har utvecklats i Växjö och 
är ett arbetssätt för att minska tillgången på alko-
hol för ungdomar genom insatser mot illegal 

alkoholförsäljning och ungdomars alkoholdrick-
ande i offentlig miljö (19, 20). Polis, åklagare, 
medier, fritidsassistenter, skattemyndigheter och 
fastighetsbolag samarbetar för att nå resultat, och 
insatser riktas mot flera områden samtidigt. Poli-
sen hämtar in tips om olika langare och samman-
ställer dessa. Vidare planerar, spanar och ingriper 
man mot langare. För att informera allmänheten 
och övriga langare om gripandet används medi-
erna. Polisen tar kontakt med föräldrar eller måls-
män om berusade ungdomar eller ungdomar som 
bär på alkohol påträffas på stan. I de fall ungdo-
marna är under 18 år uppmanas föräldrarna att 
hämta sina ungdomar. Om föräldrarna inte vill 
hämta underrättas socialförvaltningen. 

Enligt utvärderingen av arbetet i Kronobergs 
län har tillgängligheten till illegal alkohol för 
ungdomar minskat betydligt (19). Bekräftelse har 
kommit från ungdomarna själva, socialarbetare, 
läkare, föräldrar och ungdomsarbetare. Polisens 
arbete mot olovlig alkoholförsäljning har ökat, 
vilket har bekräftats genom statistik från Brå. 
Statistiken visar på en ökning med 600 procent 
av anmälningarna om brott mot alkohollagen 
från ett år till ett annat (från augusti 2005 till och 
med juli 2006, jämfört med samma period året 
innan). Skadegörelsebrotten har minskat, liksom 
misshandelsbrotten utomhus. Inom ramen för ett 
regeringsuppdrag om att förebygga våld på all-
män plats inledde Brå under 2007 arbetet med 
att utvärdera Kronobergsmodellen (21). År 2007 
arbetade polismyndigheterna i Stockholm (Nacka 
och söderort), Uppsala, Gotland, Värmland, Väs-
ternorrland och Norrbotten med modellen (3). 

STAD-metoden 
STAD-metoden arbetades fram under 1990-talet 
av projektet Stockholm förebygger alkohol- och 
drogproblem (STAD) och har under senare år 
spridits av Statens folkhälsoinstitut. Metoden 
syftar till att minska våld och skador relaterade 
till alkoholkonsumtion under krogbesök samt 
skapa en bättre arbetsmiljö för krogpersonal. 
STAD-metoden bygger på lokal mobilisering, 
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, poli-
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cyförändringar och en effektiv tillsyn (polis och 
kommun) genom att myndigheter och bransch 
bygger upp ett respektfullt samarbete, allt i syfte 
att förebygga och minska alkoholrelaterat våld 
och skador i krogmiljön. Ett viktigt inslag är att 
arbetet följs upp (22). Metoden har utvärderats 
med goda resultat i form av minskat våld (23, 
24).3 En utvärdering av svenska kommuners 
arbete med metoden pågår vid STAD i Stockholm. 
Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommuners alkohol- och drogfö-
rebyggande arbete har 158 kommuner angett att 
man arbetade med STAD-metoden 2007 (25).

Attityder och normer 
Alla överens 
Öckerö kommuns förebyggande arbete med 
alkohol och droger går under namnet Alla över-
ens och handlar om att alla vuxna måste bli över-
ens om att ingen under 18 år ska få tag i alko-
hol. I början av 2000-talet hade Öckerö högst 
alkoholkonsumtion bland ungdomar i hela Väs-
tra Götaland. Nu är situationen den omvända. 
Under flera år har man inom kommunen, med 
kommunledningens stöd, arbetat med att försöka 
påverka vuxnas inställning mot en mer restrik-
tiv hållning till alkoholkonsumtion bland unga. 
Detta har gjorts bland annat genom att föräldrar 
via e-post kan prenumerera på Drogförebygga-
rens nyhetsbrev som innehåller information om 
aktuella forskningsresultat, tips på föreläsningar 
och information om lokala ungdomsfester. Cirka 
700 föräldrar prenumererar på e-brevet. Den 
lokala drogförebyggaren är med på föräldramö-
ten från förskolan till gymnasiet och informerar 
om riskerna med alkohol och ger samtidigt tips 
på hur man kan undvika att ungdomarna får 
tag på alkohol. För att nå även andra vuxna går 
man ut till idrottsklubbar, kyrkor och föreningar 
och berättar om satsningen. Årliga drogvaneun-
dersökningar genomförs i ungdomsgruppen och 

resultaten från dessa sprids genom medierna. 
Undersökningarna visar att andelen elever som 
avstår från alkohol (inte har druckit det senaste 
halvåret) ökat med 71 procent mellan 2003 och 
2008. Alkoholdebuten har förskjutits två år sedan 
2003. Andelen som blir bjudna hemma har också 
minskat från 21 till 7 procent (26). 

Alkoholhjälpen.se 
Under 2007 tog Alkoholkommittén fram alko-
holhjälpen.se som är ett självhjälpsmaterial för 
personer som vill minska sin alkoholkonsumtion 
(12).4 Alkoholhjälpen riktar sig även till anhöriga 
som tycker att närstående dricker för mycket. 
Syftet är att människor själva ska kunna ta ansvar 
och förändra sin riskkonsumtion med hjälp av ett 
lättillgängligt material på webben. Genom alko-
holhjälpen får användarna stöd att utvärdera, 
fatta beslut och förändra sin egen alkoholkon-
sumtion eller sitt förhållningssätt till en närstå-
endes konsumtion. Materialet är ett komplement 
till traditionell behandling och självhjälpsgrupper. 
Alkoholhjälpen har utvecklats ur de självhjälps-
program som har vetenskapligt stöd. Självhjälp 
på internet har effekt enligt vetenskapliga studier 
och man bör vidareutveckla denna metod för att 
se hur den kan användas. Under 2008 utvärderas 
alkoholhjälpen på Karolinska Institutet (27).

Alkolåsprogram 
Alkolåset är en teknisk anordning som är kopp-
lad till bilens tändningssystem. Före start av for-
donet måste föraren blåsa i ett munstycke där 
alkoholhalten i utandningsluften kontrolleras. I 
Sverige har en försöksverksamhet med alkolås-
program pågått sedan 1999.5 Den som misstänks 
för rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet 
att ansöka om att delta i programmet i stället för 
att vara utan körkort. För att en ertappad ratt-
fyllerist ska kunna delta i alkolåsprogram ska 
hon eller han skicka en ansökan till länsstyrelsen 
tillsammans med ett läkarintyg som utfärdats av 

3 Analys av kostnadseffektivitet visar också att metoden leder till ekonomiska besparingar.
4 Sedan januari 2008 drivs alkoholhjälpen av Statens folkhälsoinstitut.
5 Nuvarande försöksverksamhet pågår t o m 2009-01-31. Eventuellt kommer den att förlängas. Ett betänkande från en pågå-

ende alkolåsutredning ska lämnas till regeringen i oktober 2008.
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en anvisad läkare, skriva under en viljeförkla-
ring där föraren går med på att följa de särskilda 
villkor som gäller för försöksverksamheten, ingå 
ett avtal med en alkolåsleverantör och betala en 
ansökningsavgift. Länsstyrelsen gör en prövning 
om den sökande kan anses lämplig att delta i 
försöksverksamheten och Vägverket utfärdar 
körkort med särskild villkorskod. Den som del-
tar i programmet bör avstå från alkohol under 
hela villkorstiden. Under försökstiden genomförs 
läkarundersökningar och varannan månad kon-
trolleras alkolåset. Informationen i låsets minne 
förs då över till länsstyrelsen (28, 29). En utvärd-
ering (30) av alkolåsprogrammet tyder på att det 
har haft en positiv inverkan på alkoholvanorna 
hos förare medan de deltagit i programmet.

IQ-initiativet
År 2005 lanserade Systembolaget IQ-initiativet 
med syftet att lyfta fram goda exempel och däri-
genom skapa nytt fokus i alkoholfrågan. IQ-ini-
tiativet drivs som ett dotterbolag till Systembola-
get, som under en femårsperiod satsar 100 miljo-
ner kronor på att driva webbplatsen www.iq.se 
och att kommunicera projekten med hjälp av 
bland annat TV-reklam. Konkreta aktiviteter och 
projekt som genomförs av företag, organisatio-
ner och föreningar för att förebygga eller minska 
alkoholrelaterade problem ska lyftas fram, så att 
de kan inspirera fler att göra mer. IQ-initiativet 
arrangerar också seminarier och är ett aktivt boll-
plank till alla som kan tänkas vilja genomföra ett 
IQ-projekt. Kriterier för IQ-projekt är att de

•	 ska	bidra	till	att	förebygga	eller	minska	alko-
holproblem och minska alkoholkonsumtion
ska inrikta sig på den egna verksamheten eller •	
ske i det egna närområdet
består av en konkret handling och leder till ett •	
ändrat beteende
har ett syfte och en målsättning som kan följas •	
upp
genomförs i Sverige•	
kan kommuniceras externt•	
tillåter alla att vara med, förutom företag som •	
aktivt marknadsför alkoholdrycker i syfte att 
öka sin egen eller andras försäljning (31).

I slutet av 2007 fanns 728 IQ-projekt (32). Av 
dem var 80 taxi- och bussföretag som kör skol-
skjuts och 91 var åkerier. Vidare var 497 projekt 
så kallade IQ United-lag, det vill säga lag med fot-
bollsspelande flickor och pojkar i åldern 12–17 
år, 14 projekt handlade om aktiviteter för ungdo-
mar i skolan eller på fritiden och tio IQ-projekt 
var större företag, där man arbetar aktivt med 
alkohol och droger internt.

Knark är bajs 
Mobilisering mot narkotika (MOB) har under 
2003–2007 bedrivit kampanjen Knark är bajs. 
Syftet med kampanjen var att stärka den nega-
tiva attityden till narkotika som finns bland unga 
människor. Forskning och utvärdering av tidi-
gare kampanjer har pekat på att satsningar för 
att stärka befintliga attityder är mer effektiva och 
framgångsrika än satsningar för att förändra atti-
tyder. Målgruppen under 2006–2007 var ung-
domar mellan 16 och 18 år. Kampanjen har haft 
fyra huvudkanaler:

•	 webben:	knarkärbajs.nu	
utomhusreklam •	
event på musikfestivaler•	
kortfilmer på MTV, på bio och på webben, •	
ungdomsdebatt på MTV.

Drygt 1000 ungdomar i Stockholm, Göteborg och 
Malmö har fått svara på frågor om kampanjen som 
genomfördes i samarbete med MTV. Mätningarna 
visar att drygt hälften hade hört någon säga "Knark 
är bajs", hälften att de pratat med någon om kam-
panjen och nära fyra femtedelar att de ansåg att 
kampanjen kan stärka inställningen hos dem som 
har en negativ attityd (17, 18, 33, 34). 

mI – motiverande samtal 
MI har sitt ursprung i erfarenheter inom alko-
holbehandling och beskrevs för första gången i 
början av 1980-talet av William R. Miller (27). 
Motiverande samtal (MI) har under året spridits 
i Sverige av olika aktörer, bland andra av Statens 
folkhälsoinstitut genom Riskbruksprojektet och 
Skolan förebygger. MI används främst på livs-
stilsområdet och har som mål att öka klientens 
vilja att förändra sig och komma vidare i föränd-
ringsprocessen. Samtalsledaren hjälper klienten 
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att utforska och lösa tveksamheter och låter kli-
enten komma med egna tankar och lösningar på 
sina problem (35).

MI ökar möjligheten att:

•	 bygga	upp	en	god	relation	med	klienten
öka den inre motivationen för förändring •	
hjälpa klienten att ta steg vidare på vägen mot •	
förändring 
bearbeta tveksamhet och hinder.•	

Metoden har visat sig vara effektiv främst för lev-
nadsvanor, till exempel alkohol, droger, mat och 
motion, men kan tillämpas på många andra pro-
blem där den som man samtalar med har ett val. 
I en studie om effekten av motiverande samtal är 
den samlade bilden att MI har god effekt på olika 
problembeteenden (36). Inom ramen för Statens 
folkhälsoinstituts årliga kartläggning av kommu-
ners förebyggande arbete med alkohol och dro-
ger har 74 kommuner angett att man arbetade 
med MI inom elevhälsan 2007. Institutet saknar 
information om i vilken utsträckning andra mål-
grupper nås (25). 

mål utan alkohol
Projektet Mål utan alkohol (2005–2008) drivs 
av SvFF (Svenska fotbollsförbundet) i samarbete 
med Alkoholkommittén6 och IOGT-NTO. Syf-
tet är att bygga kunskap och medvetenhet hos 
samtliga medlemsföreningar om fotbollens före-
byggande effekter och det ansvar man har i alko-
holfrågan. Under projektperioden kommer totalt 
15 föreningar att delta, sex elitföreningar och nio 
breddföreningar. Dessa föreningar kommer bland 
annat att utveckla en alkoholpolicy och hand-
lingsplan för att få alla att jobba mot samma mål. 
De nyckelpersoner som föreningen utser kommer 
att få grundläggande utbildning i alkoholfrågan 
och i alkoholförebyggande arbete. Utbildningsin-
satsen innehåller Prime for Life-utbildning och en 
utbildning i att skapa en alkoholpolicy. Forskar-
teamet för utvärdering av frivilligorganisationers 
alkohol- och drogförebyggande arbete vid Öre-
bro universitet utvärderar projektet med hjälp av 
intervjuer och dokumentinsamling. Syftet är att 

studera utveckling, genomförande och vidmakt-
hållande av en alkoholpolicy (37). 

Prime for life
Prime for Life har tagits fram i USA och sprids av 
utbildningsinstitutet Prevention Research Insti-
tute (PRI) (38–40). År 1998 introducerades Prime 
for Life i Sverige av Försvarsmakten och ett par år 
senare startades det första svenska kontoret. År 
2005 övertogs verksamheten av European Drug-
testing Service (EDTS) och bedrivs nu under nam-
net PRI Nordic i nära samverkan med den ameri-
kanska organisationen. I dag finns ett nätverk av 
cirka 200 verksamma instruktörer som genomför 
utbildningar runt om i Sverige (41). Program-
mets längd kan variera från cirka 6–8 timmar när 
det används som en primärpreventionsinsats på 
skolor och arbetsplatser till cirka 15–20 timmar 
då det används som ett motivationsprogram för 
högriskanvändare. Olika versioner för delpopu-
lationer har utvecklats, till exempel för högsko-
lestudenter och rattfyllerister, men de grundläg-
gande principerna är desamma. Programmet syf-
tar till att öka riskmedvetenhet för alkohol och 
narkotika och därigenom minska risken för att 
individer ska utveckla problem med alkohol och 
droger. Tanken med Prime for Life är att informa-
tion om olika riskbeteenden i kombination med 
reflekterande och motivationshöjande strategier 
kan påverka individer att omvärdera sitt hand-
lande och därefter bete sig i linje med den nya 
informationen. Deltagarna får lära sig vilka fak-
torer som ökar respektive minskar riskerna med 
alkohol, bedöma sin egen risknivå och fundera 
över hur hon eller han kan minska risker med den 
egna alkoholkonsumtionen. I de längre program-
versionerna ingår också övningar som syftar till 
att öka tilltron till den egna förmågan. I ameri-
kanska studier har man funnit en ökad riskmed-
vetenhet hos rattfyllerister som genomgått Prime 
for Life, liksom en lägre återfallsfrekvens jämfört 
med rattfyllerister som inte genomgått program-
met (42–44). Resultat från två svenska delstudier 
(38) av det kortare programmets effekter på gym-
nasieelever respektive värnpliktiga, visar på ökad 

6 Alkoholkommitténs verksamhet avslutades 31 december 2007.
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kunskap och viss ökad medvetenhet om de per-
sonliga riskerna med alkohol. Däremot påvisades 
endast små och statistiskt icke säkerställda effek-
ter på utvecklingen av alkoholvanorna mellan 
försöks- och kontrollgruppen. Detta kom fram 
vid uppföljningarna efter både fem och 20 måna-
der. En studie av studenter vid Örebro universitet 
som genomgått programmet visade inte heller 
på några statistiskt säkerställda förändringar av 
alkoholvanor (45). Däremot pekade resultaten i 
likhet med de andra studierna mot att program-
met ledde till en ökad riskmedvetenhet. I Sverige 
har den längre programversionen använts inom 
Kriminalvården och på behandlingshem och 
beroendemottagningar. Den kortare versionen 
används av bland andra Försvarsmakten, arbets-
givare och på gymnasieskolor. 

Screening och rådgivning  
i alkoholförebyggande arbete 
Inom hälso- och sjukvården försöker man iden-
tifiera personer med förhöjda och riskabla alko-
holvanor eller personer som riskerar att utveckla 
ett alkoholmissbruk eller beroende (46–48). Sta-
tens folkhälsoinstitut har inom den nationella 
satsningen Riskbruksprojektet arbetat för att frå-
gor om alkoholvanor ska få en självklar plats i 
hälso- och sjukvården. Frågeformuläret AUDIT7 
och blodprovet CDT8 är exempel på effektiva 
redskap för screening av riskbruk. Genom att 
personer som kommer i kontakt med hälso- och 
sjukvården får reflektera över sina alkoholvanor 
med hjälp av frågeformulär kan de bedöma om 
det finns anledning att förändra dryckesmönster. 
I en översiktsstudie av 32 kontrollerade under-
sökningar beskrev forskare vissa centrala krite-
rier som är framgångsrika i samtal om alkohol 
med patienter (49).

•	 F = (Feedback) Man ger “feedback” och infor-
mation om alkohol i relation till patientens 
besvär och symtom. 
R•	  = (Responsibility) Man betonar patientens 
eget ansvar, han/hon bör själv fatta beslut för 
att minska sitt drickande. 

A	•	 = (Advice) Man ger tydliga råd om föränd-
ring. 
M•	  = (Menue) Man skapar möjlighet till alter-
nativa förändringsstrategier och mål för att 
minska drickandet. 
E•	  = (Empathy) Insatserna görs på ett varmt, 
reflekterande, empatiskt och förstående sätt. 
S•	  = (Self-efficacy) Man uppmuntrar och förstär-
ker patientens tilltro till att kunna förändra sig 
själv. 

Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommunernas alkohol- och 
drogförebyggande arbete uppger 70 kommuner 
att man har rutiner för samtal om alkoholvanor 
och rådgivning i primärvården. Motsvarande 
antal för mödrahälsovården är 111 kommuner 
medan 66 kommuner uppger att sådana rutiner 
finns i företagshälsovården (25).

Skelleftemodellen
Skelleftemodellen bygger på samarbete mellan 
polis, socialtjänst och beroendevård i samband 
med att rattfyllerister ertappas. Utgångspunk-
ten är att man är mest mottaglig för att ta emot 
hjälp i nära anslutning till omhändertagandet. 
Därför ska den som ertappas i en poliskontroll så 
snart som möjligt, efter förhör och provtagning, 
erbjudas ett första samtal med socialtjänsten eller 
beroendeenheten – helst inom 24 timmar. Den 
omhändertagne får en informationsfolder som 
visar vilka möjligheter det finns att få hjälp i form 
av stöd och behandling.

•	 Efter	omhändertagandet	skickar	polisen	(efter	
medgivande från den omhändertagne) en rap-
port till hemkommunens socialtjänst och/eller 
beroendeenhet.
Så snabbt som möjligt och helst inom 24 tim-•	
mar kontaktar socialtjänsten eller beroendeen-
hetens personal för ett första samtal.
Genom samarbete mellan polisen, socialtjäns-•	
ten, beroendeenheten och frivården kan man 
snabbt sätta in behandling om den ertappade 
är positiv till detta. 

7 Alcohol Use Disorders Identification Test
8 Carbohydrate-Deficient Transferrin. Ett förhöjt CDT-värde kan användas som en tillförlitlig biokemisk indikator på risk-

konsumtion av alkohol.
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En nationell utvärdering av Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) pågår. Resulta-
tet väntas presenteras 2009. I dag arbetar cirka 
85 procent av landets kommuner enligt Skellefte-
modellen, som dock benämns på olika sätt runt 
om i landet (50, 51). 

Störa langningen
Störa langningen är en kampanj som startade 
som ett samarbete mellan Alkoholkommittén och 
tio kommuner i Sverige 2007. Kalmar län fung-
erade som pilotkommun och kampanjen spreds 
sedan vidare till tio nya orter i landet. Syftet var 
att störa langningen till ungdomar genom att öka 
vuxnas benägenhet att tipsa polisen vilket i sin 
tur skulle leda till fler tillslag mot langare. Ett 
annat syfte var att få vuxna att bli mer restriktiva 
till ungdomsdrickande. Målgruppen var föräld-
rar och andra vuxna. För att delta ställdes krav 
på kommunerna:

•	 Kommunen	skulle	ha	utarbetat	en	strategi	för	
sitt alkoholpreventiva arbete och ha planer för 
att angripa problemet med den illegala försälj-
ningen av utlandsalkohol. 
Informationsinsatsen skulle inte vara en isole-•	
rad företeelse, utan en del av insatserna mot 
langning.
Kampanjen skulle vara politiskt förankrad i •	
kommunen och länspolismyndigheten skulle 
stå bakom den (12).

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor 
(USK) fick i uppdrag att utvärdera verksamheten 
hos kommunmedborgarna. Resultat från tele-
fonintervjuer i Kalmar visade att kampanjen haft 
stor genomslag i medierna och av de tillfrågade 
hade 95 procent uppmärksammat någon del av 
kampanjen (12). Även i Lund (52) fick kampan-
jen stort genomslag. Av de lundabor som tillfrå-
gades via telefon hade 88 procent uppmärksam-
mat den. En stor majoritet, 94 procent, ansåg att 
det var mycket eller ganska positivt att samhället 
gjorde en kampanj som denna. Däremot ökade 
inte lundabornas benägenhet att anmäla miss-
tanke om langning till polisen och endast ett tips 
föranledde tillslag. Under 2007 genomfördes 
kampanjer i flera andra kommuner i Sverige med 
liknande resultat, det vill säga stort genomslag i 

medierna men få tips till polisen föranledda av 
kampanjen (53–59). 

Tobacco’s children 
Under 2007–2008 genomför Plan Sverige till-
sammans med A Non Smoking Generation 
kampanjen Tobacco’s children. Syftet är att upp-
märksamma de negativa konsekvenserna som 
tobaksodlingarna och tobaksbruket för med sig 
för utvecklingsländerna. Genom kampanjen har 
ett skolmaterial tagits fram. Materialet är rik-
tat till högstadieelever och gymnasieelever samt 
skolpersonal. Fokus är att samtala om tobak på 
ett helt nytt sätt som inkluderar ekonomi, politik, 
miljö, makt och mänskliga rättigheter (60, 61).

Trafiknykterhetsprojektet Death Trip 
Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) 
startade 2002 trafiknykterhetsprojektet Death 
Trip. Syftet är att förändra attityden till rattfylleri 
bland ungdomar samt att öka kunskapen om hur 
de ser på rattfylleri. Deltagare är skolelever som 
får fördjupa sig i området alkohol och bilkörning 
och sina jämnårigas syn på detta. Eleverna ska 
också utforma förslag på åtgärder och aktiviteter 
för att påverka attityderna kring rattfylleri. Pro-
jektet resulterar i nya infallsvinklar på hur rattfyl-
leri bland ungdomar kan förebyggas och förhin-
dras. Sedan projektet påbörjades har cirka 7 000 
elever i 220 klasser varit engagerade (62, 63). 

Unga tobaksfria inspiratörer 
Stiftelsen En rökfri generation rekryterar, anstäl-
ler och utbildar unga inspiratörer i åldern 19–23 
år. Inspiratörernas uppgift är att göra klassbe-
sök i årskurs 5−9 och på gymnasiet. Med hjälp 
av övningar, diskussioner och rollspel får ung-
domarna möjlighet att säga nej till tobak och se 
värdet av att vara tobaksfri. I stället för att tala 
om tobakens skadeverkningar lyfts fördelarna 
med att vara tobaksfri fram. Stiftelsen utbildar 
dessutom skolpersonal, föräldrar, fritidsperso-
nal, politiker och tjänstemän. Programmet Unga 
tobaksfria inspiratörer vidareutvecklades inom 
Folkhälsoinstitutets tobaksuppdrag 2003–2005 i 
samarbete med Järfälla kommun, Gotlands kom-
mun och Kronobergs län till ett flerkomponents-
program (61, 64). År 1997 utvärderades effekten 
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med klassbesök och slutsatsen var att metoden 
fungerar bra och överlag ger ett mycket gott resul-
tat (65). Undersökningen genomfördes i Krono-
bergs län där ungefär hälften så många ungdomar 
rökte i de klasser som haft ett klassbesök jämfört 
med dem som inte fått något besök.	

Under 2007 besöktes 17 landsting samt drygt 
80 kommuner. Sammanlagt 40 000 elever deltog 
under klassbesöken i 2007 års skolsatsning.

Sociala faktorer
Aktivt föräldraskap 
Active Parenting (Aktivt föräldraskap) arbetar 
utifrån amerikanska program som utvecklats 
av Michael Popkin9. Verksamhetsansvarig i Sve-
rige är Agnetha Birgersson vid Active Parenting 
som anordnar utbildningar i metoden. Program-
met har ingått i den verktygslåda som under året 
använts i Statens folkhälsoinstituts nationella 
satsning Skolan förebygger. Aktivt föräldraskap 
har dessa syften och metoder:

Skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen
olika föräldrastilars fördelar och nackdelar•	
uppmuntra barns egna val •	
risker med bestraffning och belöning•	
ömsesidig respekt•	
stärka samhörigheten i familjen•	

Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
förhållandet mellan tanke, känsla och handling•	
självkänslans påverkan på beteendet•	
negativa beteendens syfte och mål•	
hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt •	
att vara
uppmärksamma och bygga vidare på positivt •	
beteende 
stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvar •	
och samarbetsförmåga (66)

Hantera problem genom kommunikation som 
leder till samarbete

uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår •	
lyssna till vad barn säger•	
hjälpa barn att hantera problem•	
hur man som förälder delger egna värderingar •	
naturliga och logiska konsekvenser av ett barns •	
beteende (67)

En rad olika kurser riktar sig till föräldrar, lärare 
och andra vuxna som arbetar eller lever med barn 
och ungdomar:

•	 Aktivt	 föräldraskap	–	 förskolebarn	och	skol-
barn (tidigare 2–12)
Aktivt föräldraskap i dag för tonårsföräldrar •	
Aktiva småbarnsföräldrar (1–4 år) •	
Aktivt ledarskap i skolan (för pedagoger och •	
andra vuxna i förskola och skola) (66).

De amerikanska förlagorna till Aktivt föräldra-
skap i dag har utvärderats och modifierats sedan 
1983. Preliminära resultat från en studie med 
kontrollgrupp tyder på att föräldrarna upplevde 
mindre beteendeproblem hos sina barn efter att 
ha utbildats i metoden (68). En svensk utvärd-
ering med kontrollgrupp av Aktivt föräldraskap 
i dag 2–12 har genomförts som ett examensar-
bete på Psykologiska institutionen vid Göteborgs 
universitet (66). Utvärderingen visar att föräld-
rar upplevde att barnens beteendeproblem hade 
minskat sedan de gått föräldrautbildningen. 
Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommuners alkohol- och drogfö-
rebyggande arbete angav 29 kommuner att man 
arbetade med metoden 2007 (25). 

cOPE 
Community Parent Education Program (COPE) 
är framtaget av professor Charles Cunningham 
vid McMaster Children’s Hospital i Hamilton i 
Kanada. En svensk manual och videovinjetter har 
tagits fram av Barn- och ungdomspsykiatriska kli-
niken i Malmö10. Utbildningar erbjuds av kom-

9 Programmen bygger framför allt på teorier från individualpsykologin (Alfred Adler och Rudolf Dreikurs), Carl Rogers och 
Thomas Gordon. Barnkonventionen ingår i alla program. 

10 Programmet är utformat utifrån begränsade professionella och ekonomiska resurser och målet är att öka tillgängligheten till 
föräldrastöd.
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muner, ofta i samverkan mellan skola och soci-
altjänst, av BUP-mottagningar och inom barnha-
biliteringen. COPE har ingått i den verktygslåda 
som under året använts i Statens folkhälsoinstituts 
nationella satsning Skolan förebygger. 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. Program-
met finns även i en version som vänder sig till ton-
årsföräldrar. Den är framtagen av Barn- och ung-
domspsykiatriska kliniken i Malmö och bygger 
på COPE-metodiken. Syftet med tonårs-COPE 
är att främja ett positivt samspel och utveckla en 
god kommunikation mellan barn och föräldrar 
och därigenom minska risken för alkohol- och 
narkotikamissbruk och kriminalitet. COPE kan 
användas såväl generellt som till riktade grupper. 
Programmet bygger på empowerment och går ut 
på att föräldrarna själva ska hitta lösningar på 
situationer som uppstår i vardagen. Metoden 
baseras på sociala inlärningsprocesser, kognitiva-
attributiva processer och storgruppsprocesser. En 
beprövad kursplan finns som utgör grunden för 
de teman och mål som formuleras vid varje kurs-
tillfälle. Konkretisering, och praktiska övningar 
ingår för att åstadkomma förändring och man 
använder sig av videovinjetter, modellinlärning, 
konsekvensfrågor, reflektioner och hemuppgifter 
(69, 70). COPE kan med fördel användas av för-
äldrar från olika kulturer (71). En kanadensisk 
studie av programmet visar att storgruppsformen 
i närsamhället uppnår bättre resultat än kontroll-
gruppen med traditionell klinikbaserad familje-
behandling (72). Deltagarna i COPE-gruppen 
uppvisade en större förbättring av problemlös-
ningsförmågan och en större minskning av barn-
uppfostringsproblemen. Studien visar att det är 
lättare att nå socioekonomiskt svaga grupper och 
att närvarofrekvensen är högre då föräldrastöds-
programmen ges i storgrupper i närmiljön och att 
modellen med stora grupper är mer kostnadsef-
fektiv. En svensk studie med kontrollgrupp har 
gjorts vid Institutionen för psykologi vid Uppsala 
universitet (73). Resultaten visar att signifikanta 
effekter uppnås såväl på barnens problembete-
ende som på föräldrarnas förmåga att hantera 
barnet, deras upplevda stressnivå och känsla av 

kontroll i föräldraskapet. Utvärderingar av meto-
den i Linköping (74) och Malmö (75) visar också 
goda resultat. Inom ramen för Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
alkohol- och drogförebyggande arbete angav 74 
kommuner att man arbetade med metoden 2007 
(25).

De glömda barnen 
Projektet började som ett samarbete mellan orga-
nisationen Hela Människan i Stockholms län och 
Fryshuset i Stockholm. Hela Människan är en ide-
ell ekumenisk organisation som arbetar med soci-
alt arbete på kristen grund, främst inom drogom-
rådet. Projektet har sedan övergått till att omfatta 
hela landet i Hela Människans regi. Under 2001 
startade verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar som har föräldrar som lever i miss-
bruk. Genom projektet ville man erbjuda dessa 
barn och ungdomar en vuxenrelation som ger 
dem den trygghet, närhet, kärlek och uppskatt-
ning som de inte får eller har fått i sin familj. För 
att åstadkomma detta arbetar man för att skapa 
nätverk mellan sociala myndigheter, skola, polis, 
kyrkor, idrottsrörelser, andra ideella föreningar 
och enskilda personer. Genom föreläsningar och 
seminarier har cirka 55 000 personer nåtts och 
nätverk för de glömda barnen har bildats i cirka 
30 kommuner (76, 77).

De otroliga åren 
De otroliga åren (The Incredible Years) har 
utvecklats av psykologen och forskaren Carolyn 
Webster Stratton i USA (78). I Sverige är Kjell 
Hansson vid Lunds universitet samt Familjefo-
rum engagerade i spridning av programmet (79). 
De otroliga åren har ingått i den verktygslåda 
som under året använts i Statens folkhälsoinsti-
tuts nationella satsning Skolan förebygger. Pro-
grammet syftar till att minska barns negativa och 
trotsiga beteenden, öka föräldrars positiva upp-
fostringsstrategier, öka barns sociala kompetens, 
öka barns sociala kontakter med positiva jämn-
åriga samt öka samarbetet mellan föräldrar och 
skola. Föräldrautbildningen är uppbyggd kring 
fem teman som delats upp i två delar:
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•	 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 
deras barn.

Varje utbildningsträff följer en viss struktur enligt 
en manual. Deltagarna tittar tillsammans på ett 
antal förinspelade videosekvenser på föräldrar 
och barn i olika sampelsituationer. Därefter följer 
diskussioner i gruppen där viktiga principer för 
bra föräldrastrategier sammanfattas. Föräldrarna 
får sedan rollspela olika situationer och träna på 
att använda sig av principerna. Föräldrarna får 
varje vecka till hemuppgift att träna de strategier 
som diskuterats i gruppen. Mellan träffarna ringer 
gruppledarna föräldrarna och följer upp hemupp-
giften. Gruppledarna förstärker framgångar och 
diskuterar hur föräldrarna ska ta sig förbi hinder 
och motgångar. Från och med tredje gruppträf-
fen ringer dessutom föräldrarna varandra för att 
stödja varandra eller söka råd och tips. Program-
met har utvärderats i ett flertal studier från USA, 
Kanada, Storbritannien och Norge, bland annat 
i två stora randomiserade studier från 2002. Stu-
dierna visar på statistiskt signifikanta effekter i 
form av minskade beteendeproblem hos barnen 
(78). En svensk utvärdering genomfördes 2006 
vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs uni-
versitet, också den med goda resultat för barnens 
beteende (80). Inom ramen för Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
alkohol- och drogförebyggande arbete angav 21 
kommuner att man arbetade med metoden 2007 
(25). 

Farstaprogrammet
Karl Ljungström presenterade 1986 Farstame-
toden mot mobbning. Ljungström arbetade då 
som mellanstadielärare i Stockholmsförorten 
Farsta. Metoden handlar om att skolan i första 
hand ska lösa problemen med mobbning när de 
uppstår. Ansvaret för samtliga åtgärder, som ska 

vidtas i en särskild ordning, vilar på ett behand-
lingsteam på skolan. Behandlingsteamet, som 
består av 2–5 personer (lärare, fritidspersonal 
och elevhälsopersonal), genomför det första sam-
talet med den som angetts som offer. Syftet är att 
få reda på vilka mobbarna är, hur mobbningen 
ser ut, var den äger rum, när, hur ofta samt hur 
länge mobbningen pågått. Så snart som möjligt 
genomförs samtal med mobbarna en och en. 
Minst två medlemmar av behandlingsteamet 
är närvarande vid de enskilda samtalen med de 
misstänkta mobbarna. Efter konfrontation med 
mobbarna om vad som har hänt försöker man få 
dem att samarbeta för att mobbningen ska upp-
höra. Efter en till två veckor genomförs ett upp-
följningssamtal för att ta reda på om mobbningen 
har upphört. Det är först efter detta samtal som 
man kan och bör informera mobbarnas föräldrar, 
enligt metoden. Den utsattas föräldrar informe-
ras i allmänhet i samband men det första samtalet 
(81). Myndigheten för skolutveckling11 ska låta 
utvärdera programmet i en kvantitativ och kva-
litativ effektstudie inom ramen för ett regerings-
uppdrag om förebyggande åtgärder mot mobb-
ning (U2007/1205/) (82). I Skolverkets kvalitets-
granskning 1999 uppgav runt två tredjedelar av 
skolorna att de använde sig av Farstaprogrammet 
i någon form (81). 

Friends kompisstödsmodell 
Stiftelsen Friends sprider en kompisstödmo-
dell som används i skolan. I modellen utses ett 
antimobbningsteam på skolan med minst fyra 
vuxna. Som introduktion utbildas all skolperso-
nal, därefter får samtliga elever och lärare se en 
teaterföreställning om mobbning och kränkande 
behandling, i syftet att väcka motvilja mot och 
diskussion om mobbning. Två personer i varje 
klass tillfrågas, efter att ha valts av eleverna i en 
sluten omröstning, om de vill fungera som klas-
sens kompisstödjare. 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 

11 Myndigheten för skolutveckling (MSU) upphörde den 1 oktober 2008. En stor del av den verksamhet som MSU bedrivit har 
gått över till Skolverket.
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andra eleverna på ett sätt som aldrig vuxna kan 
få. De ska verka för bättre stämning och de ska ge 
stöd till lärarna i form av idéer. Alla kompisstöd-
jare får en heldagsutbildning av Friends. Model-
len kan också tillämpas i förskolan samt år 1 och 
år 2 på grundskolan. Då utbildas hela gruppen 
eller klassen i Friends modell genom lekfulla tea-
ter- och situationsövningar (81). Myndigheten för 
skolutveckling12 har granskat utvärderingar och 
undersökningar av resultat av programmet men 
funnit svårigheter att genom dessa finna veten-
skapliga belägg för effekter av programmet (83). 
Myndigheten ska låta genomföra en kvantitativ 
och kvalitativ effektstudie av Friends kompis-
stödmodell inom ramen för ett regeringsuppdrag 
(U2007/1205/) (82). Friends har hittills arbetat 
på cirka 1 400 skolor, av vilka ungefär 900 var 
aktiva Friendsskolor 2007.

Förebyggande och främjande  
verksamhet för unga i riskmiljöer 
och utvecklingen av drogfria 
mötesplatser
I regleringsbrevet för 2006 fick Ungdomsstyrel-
sen i uppdrag att genomföra en satsning på före-
byggande och främjande verksamhet för unga i 
riskmiljöer och att utveckla drogfria mötesplat-
ser. Satsningen löper under en treårsperiod och 
inriktas på förebyggande och främjande verk-
samheter för att minska risken för ungdomar 
att hamna i kriminalitet, missbruk eller socialt 
utanförskap. Dessutom ska man utveckla drog-
fria mötesplatser för ungdomar i åldern 15−20 
år (84). Verksamheterna har tagit olika uttryck i 
olika delar av landet. De nya mötesplatserna som 
har vuxit fram benämns exempelvis Ungdomens 
hus, träffpunkter och kulturhus (85). Här kan 
kommuner men även ideella organisationer och 
stiftelser vara huvudmän. Det finns också fritids-
gårdar och fritidsverksamheter som lokaliseras 
till skolan. I Landskrona arbetar Ungdomshu-
set Nova mot segregering genom att bjuda in till 

möten och i Göteborgs centrum jobbar mötes-
platsen för unga, Meeths, med att unga själva ska 
forma sin fritid (86, 87). Ett annat exempel är 
två skolor i Norrbotten där man genomfört insat-
ser för att legitimera elevernas fritidsaktiviteter. 
Bland annat har man engagerat idrottsföreningar 
vid temadagar för att intressera elever och fören-
ingar i lokalsamhället för varandra. Detta för att 
integrera elevernas fritidsaktiviteter i lokalsamhäl-
lets vardag. Några kommuner har fått stöd för att 
utveckla uppföljningsmetoder för att kunna avläsa 
resultat och effekter i sina satsningar (88). Ung-
domsstyrelsen ska göra en särskild uppföljning 
och utvärdering av de nya mötesplatserna som 
etableras, samt genomföra en forskningsöversikt 
kring de samhällsekonomiska effekterna av före-
byggande och främjande ungdomsarbete (89). En 
processutvärdering av hela satsningen genomförs 
också av Ersta Sköndal Högskola. En slutrap-
port ska redovisas till Regeringskansliet senast 
den 3 november 2008. I en processutvärdering 
som genomförts i Norrbotten har intervjuperso-
ner uppgett att elever med många riskfaktorer har 
tagit del av projektet på ett sätt som de inte gör vid 
andra skolaktiviteter och att de har visat engage-
mang vid de aktiviteter som har genomförts, bland 
annat genom att komma tidigare till skolan och 
hjälpa till att ställa i ordning (90). Över 3 700 per-
soner har involverats i kompetensutveckling i över 
hälften av landets kommuner (91). Till största del 
har fritidsledare deltagit men även socialarbetare 
och på sina håll även polisen. Drygt trettio drog-
fria mötesplatser har fått stöd, både kommunala 
och ideella. Ett åttiotal projekt inom den ideella 
sektorn har fått stöd. 

Föräldrakraft 
Föräldrakraft grundar sig på det amerikanska 
programmet Iowa Strengthening Families Pro-
gram (ISFP)13 och har i Sverige utvecklats av 
Birgitta Kimber vid Örebro universitet. Program-
met har ingått i den verktygslåda som under året 
använts i Statens folkhälsoinstituts nationella 

12 Myndigheten för skolutveckling (MSU) upphörde den 1 oktober 2008. En stor del av den verksamhet som MSU bedrivit har 
gått över till Skolverket.

13 Det är bara Föräldrakraft för åldersintervallet 10–14 år som grundar sig på ISFP.
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satsning Skolan förebygger. Syftet med Föräldra-
kraft är att stärka familjens skyddande faktorer, 
i synnerhet att främja positiva uppfostringsstra-
tegier och att stärka familjesammanhållningen. 
Programmet vänder sig till alla familjer med barn 
i åldrarna 3–6 år samt till familjer med lite äldre 
barn upp till 14 år. För den senare ålderskategorin 
syftar programmet mer specifikt till att förebygga 
missbruk. Programmet vänder sig till både föräld-
rar och barn. Vid varje kurstillfälle träffas föräld-
rarna en timme parallellt med att barnen träffas 
för sig. Timmen därefter arbetar barnen och för-
äldrarna tillsammans med dagens tema. Utbild-
ningen bedrivs via modellinlärning, diskussioner, 
rollspel och hemuppgifter. Kurserna kan vara hål-
las i förskolan och grundskolan och genomföras 
exempelvis i samarbete med socialtjänsten. Kurs-
ledarna är utbildade föräldragruppledare. Den 
amerikanska förlagan, Iowa Strengthening Fami-
lies Program, har utvärderats i en amerikansk 
kontrollerad studie som visar på en tydlig minsk-
ning av aggressivitet och andra beteendeproblem 
bland dem som deltagit i programmet, men även 
en minskning av alkohol- och tobaksanvändning 
(92). En svensk utvärdering (93) av Föräldrakraft 
har gjorts vid Örebro universitet i form av ett 
examensarbete. I studien ingick en försöksgrupp 
och en kontrollgrupp. Resultaten visar att en 
stor majoritet av föräldrarna var nöjda med pro-
grammet, men att några beteendeförändringar 
inte kunnat identifieras. Kort tid mellan kursen 
och mättillfället kan vara en förklaring till detta. 
Vid Örebro universitet pågår en utvärdering där 
familjer som deltagit i Föräldrakraft jämförs med 
familjer som inte deltagit. Data samlas in från 
flera kommuner i Sverige med mätningar före och 
efter programmets genomförande samt tio måna-
der efter starten. Inom ramen för Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
alkohol- och drogförebyggande arbete angav 15 
kommuner att man arbetade med Föräldrakraft 
för åldersgruppen 3–6 år och 12 kommuner för 
den äldre åldersgruppen under 2007 (25). 

FöräldraStegen 
FöräldraStegen är en utveckling av STEG FÖR 
STEG (se sidan 17) och har tagits fram av Jörgen 
Larsson vid STAD (Stockholm förebygger alko-

hol- och drogproblem) i samarbete med Maria 
Ungdom i Stockholm (94, 95). Programmet har 
ingått i den verktygslåda som under året använts 
i Statens folkhälsoinstituts nationella satsning 
Skolan förebygger. FöräldraStegen riktar sig till 
föräldrar vars barn (14–17 år) befinner sig i risk-
zonen för att utveckla problem, till exempel med 
skolk, brottslighet, klotter, alkohol och droger. 
Programmet består av sex träffar (steg) för för-
äldrar. Det centrala hjälpmedlet vid föräldraträf-
farna utgörs av videofilmer som lägger grunden 
för sammankomsterna. Föräldrarna ser exempel 
ur filmerna, jobbar med olika övningar samt dis-
kuterar med varandra (94, 95). Camilla Jalling 
vid STAD har 2008 påbörjat en randomiserad 
kontrollerad studie av effekten av FöräldraStegen 
och Komet (se sidan 14) (96). Hittills har flera 
av utbildningarna i Sverige följts upp och resul-
tat från dessa visar att föräldrarna är nöjda (94). 
Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommunernas alkohol- och 
drogförebyggande arbete angav 31 kommuner 
att man arbetade med metoden 2007 (25). 

Handslaget – Kampen mot droger
Under 2003–2007 fick idrottsrörelsen en miljard 
kronor för att genomföra projektet Handsla-
get under ledning av Riksidrottsförbundet. Syf-
tet med projektet var att idrottsrörelsen skulle 
utveckla verksamheten för att öppna fler dörrar 
till barn och ungdomar. Medlen skulle fördelas 
till fem områden:

öppna dörrarna för fler1. 
samverka med skolan2. 
satsa mer på flickidrotten3. 
hålla tillbaka avgifterna4. 
delta i kampen mot droger (97).5. 

Syftet med delområdet Kampen mot droger var 
att belysa samhällets allt mer liberala inställ-
ning till droger samt dilemmat kring alkohol vid 
idrottsliga segrar. Delområdet har utvärderats av 
Mälardalens högskola för att skaffa en fördju-
pad kunskap om satsningen och de projekt som 
genomförts på området (98). Utvärderingen hade 
inte som syfte att besvara om det drogförebyg-
gande arbetet haft någon effekt på användningen 
av alkohol och droger. Den visar att projekten 
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har fokuserat på föreningen, det omgivande 
samhället eller en kombination av båda. För att 
uppnå syftet har man främst använt strategin 
att förespråka drogfrihet med föreläsningar och 
genom förebilder. De metoder och strategier som 
varit aktuella inom projekten har i utvärderingen 
bedömts som relevanta för folkhälsoarbete. Trots 
att Kampen mot droger haft ett begränsat genom-
slag i Handslaget som helhet, är satsningen den 
mest omfattande som genomförts inom idrotts-
rörelsen på föreningsnivå i det drogförebyggande 
arbetet. Cirka 200 projekt har genomförts.

Komet för föräldrar 
Komet för föräldrar har utvecklats av Preven-
tionscentrum i Stockholms stad (Precens). Pro-
grammet har ingått i den verktygslåda som under 
året använts i Statens folkhälsoinstituts nationella 
satsning Skolan förebygger. Komet för föräldrar 
är avsett för föräldrar med barn och ungdomar i 
åldern 3–18 år som har utagerande beteenden, är 
svåra att få kontakt med, har koncentrationssvå-
righeter eller dåliga kamratrelationer. Program-
met styrs av en manual och bygger på att särskilt 
utbildade gruppledare tar upp olika teman vid 
varje träff. Tillsammans med föräldrarna disku-
teras idéer på lösningar av vanliga problem, vilka 
man sedan övar på. Råd och tips som prövas 
hemma mellan träffarna delas ut i form av skrift-
ligt material. Programmet genomförs i första 
hand inom ramen för socialtjänsten (99). Komet 
för föräldrar har utvärderats och följts upp i en 
rad svenska studier. Resultat från en randomise-
rad studie (100) visar att Komet ökade föräldra-
kompetenserna och minskade barnens beteende-
problem och ökade deras sociala kompetens. En 
annan studie (101) 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. I intervjustudier (102, 103) har 
konstaterats att Kometprogrammet bland annat 
gett barnen bättre självbild och minskat bråken 
mellan tonåringar och deras föräldrar. Inom 
ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga kart-
läggning av kommunernas alkohol- och drogfö-

rebyggande arbete angav 52 kommuner att man 
arbetade med metoden 2007 (25). 

Ledarskap och förhållningssätt  
i klassrummet 
Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet 
bygger på forskning om Classroom Manage-
ment i USA. Metoden har utvecklats av Birgitta 
Kimber och Martin Forster och har ingått i den 
verktygslåda som under året använts i Statens 
folkhälsoinstituts nationella satsning Skolan 
förebygger. Ledarskap och förhållningssätt syf-
tar till att stötta lärare i hur de kan skapa ett bra 
arbetsklimat i klassrummet. Pedagoger i grund-
skolan får träning i att hantera ”stökiga” elever 
eller grupper och i att arbeta med regler, kommu-
nikation och framför allt med uppmuntran för 
att stärka den sociala kompetensen hos eleverna 
och förebygga problem (104). Metoden innehål-
ler också moment om hur man arbetar med en 
grupp och hur man bäst lär ut saker samt hur man 
arbetar med kunskapsmål (105). Ledarskap och 
förhållningssätt i klassrummet	kan delas in i sex 
steg: förankra åtgärder, formulera mål, analysera 
situationer, skapa drivkraft, undanröja hinder och 
arbeta med konsekvenser. I metoden arbetar man 
både med individer och grupper. Flera internatio-
nella studier visar att utbildning i ledarskap i klass-
rummet ger positiva effekter på lärarnas beteende 
i klassrummet och att detta i sin tur leder till en 
minskning av olika beteendeproblem som skolk, 
kriminalitet och bruk av alkohol och droger (104). 
Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga 
kartläggning av kommunernas alkohol- och drog-
förebyggande arbete angav 43 kommuner att man 
arbetade med metoden 2007 (25). 

Linköpingsmodellen
Magnus Skoglund, kriminalinspektör i Öster-
götland, har varit ledande i att utveckla den så 
kallade Linköpingsmodellen som används för att 
bekämpa narkotikamissbruk bland unga. I Lin-
köpingsmodellen har särskilt misstankebaserade 
utredningar fått stor betydelse, bland annat som 
komplement till den mer traditionella modellen 
att kartlägga drogtecken och symptom. Genom 
att vara observant på ungdomars kontakter 
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exempelvis via chattrum på Internet, vistelse 
i missbruksmiljöer och nära förbindelser med 
kända missbrukare kan narkotikapolisen steg för 
steg bygga upp en allt mer underbyggd misstanke 
som efter hand leder till någon form av ingri-
pande. Vid minsta misstanke om narkotikamiss-
bruk kontaktas föräldrarna och gatulangnings-
gruppen gör hembesök. Vid hembesöken finns 
nästan alltid personal från socialförvaltningen 
med. Ingripanden kan också innebära anmälan 
till socialtjänsten eller en formell förundersök-
ning om narkotikabrott (106, 107). 

Linus 
Linus är en gruppledarutbildning som Hela Män-
niskan har bedrivit sedan 1996. Gruppledarna får 
verktyg och metoder att leda grupper av barn och 
tonåringar som har föräldrar som missbrukar 
alkohol. Man arbetar med barn och ungdomar 
i grupp så att de får leka, utvecklas och bearbeta 
upplevelser. Vuxna hjälper utsatta barn genom 
att se dem och lyssna till dem. Gruppledarna bör 
ha någon form av social utbildning som lärare, 
diakon, församlingspedagog eller socionom. De 
som genomgått grundutbildningen kan också gå 
en fördjupningskurs. Sedan 2000 har över 300 
personer, företrädesvis från Socialtjänsten, utbil-
dats i Linus (77, 108).

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 (109). Pro-
grammet har ingått i den verktygslåda som under 
året använts i Folkhälsoinstitutets nationella 
satsning Skolan förebygger. Lärarledarskap syf-
tar till att ge pedagoger bättre verktyg i sin roll 
som ledare för barngruppen eller elevgruppen. 
Målgruppen är pedagoger som arbetar med de 
äldre barnen i förskolan och de yngre barnen i 
skolan. Lärarledarskap innehåller konkreta och 
kreativa förslag, tips och råd till pedagoger om 
hur de kan göra för att främja social och emotio-
nell utveckling, förebygga beteendeproblem och 

hantera svårigheter när de uppstår. Här är några 
viktiga delar av programmet:

•	 Bygga	positiva	relationer	till	barnen	och	deras	
föräldrar.
Använda ett inkluderande arbetssätt, som inne-•	
bär att de mer svårhanterliga barnen i gruppen 
får den hjälp och det stöd de behöver, i den 
ordinarie verksamheten.
Mer uppmärksamhet på positivt och önskvärt •	
beteende, mindre uppmärksamhet på negativt 
och oönskat beteende
Positiv fokusering på skolarbetet och därige-•	
nom samtidigt träning av sociala färdigheter. 
Ett proaktivt arbetssätt som innebär förberedd •	
struktur och planer för att främja positivt bete-
ende, men också för att hantera beteendepro-
blem.

Modellen man arbetar efter har utvärderats i två 
amerikanska randomiserade studier. Studierna 
visar bland annat att barnen får bättre kontakt 
med kamrater, lär sig mer i skolan och engagerar 
sig mer i skolaktiviteter (109, 110). I Spånga-Ten-
sta stadsdelsförvaltning utvärderade man 2006 
pedagogers värdering av kompetensutveckling 
i Lärarledarskap (111). Resultaten visade att de 
deltagande lärarna var mycket nöjda med kursen 
och ansåg att den hade stor betydelse för dem 
själva och eleverna. Inom ramen för Statens folk-
hälsoinstituts årliga kartläggning av kommuner-
nas alkohol- och drogförebyggande arbete angav 
15 kommuner att man arbetade med metoden 
2007 (25). 

Nya STEG
Nya STEG har utvecklats vid Stockholm före-
bygger alkohol- och drogproblem (STAD) och 
är en vidareutveckling och förkortad version av 
programmet STEG FÖR STEG. Nya STEG har 
ingått i den verktygslåda som under året använts 
i Statens folkhälsoinstituts nationella satsning 
Skolan förebygger. Programmet vänder sig till 
alla föräldrar med ungdomar i åldern 12–14 år 
(årskurs 6–7) och deras ungdomar. Nya STEG 
omfattar åtta träffar (steg) och varje träff är cirka 
två timmar lång. Den första och åttonde träffen 
är familjekvällar där föräldrar och ungdomar 
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möts tillsammans. Läs om utvärderingen i avsnit-
tet om metoden STEG FÖR STEG. Inom ramen 
för Statens folkhälsoinstituts årliga kartläggning 
av kommunernas alkohol- och drogförebyggande 
arbete angav 19 kommuner att man arbetade med 
metoden 2007 (25, 95, 112). 

Olweus mobbingförebyggande program 
Olweus mobbingförebyggande program bygger 
på Dan Olweus forskning om mobbningspreven-
tion. Huvudman är Olweusgruppen vid HEMIL-
senteret vid Universitet i Bergen i Norge. Pro-
grammet har ingått i den verktygslåda som under 
året använts i Statens folkhälsoinstituts natio-
nella satsning Skolan förebygger. Syftet med pro-
grammet är att utveckla en skolmiljö där samtliga 
vuxna tar det fulla ansvaret för att eleverna ska 
känna sig trygga och inte bli kränkta. Olweus 
mobbningsförebyggande program genomförs 
av rektorn och hela skolpersonalen tillsammans 
med föräldrar och elever. Som första steg genom-
för man en enkätundersökning för att ta reda på 
hur stor omfattning mobbningen har och hur den 
yttrar sig i skolan. 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 föränd-
ringar av exempelvis rastvakts-schemat. När pro-
grammet införs ska skolan använda en instruk-
tör utbildad av Olweus International AS. Denna 
utbildar i sin tur ett antal studie- och samtalsle-
dare bland personalen, som håller regelbundna 
träffar i pedagogiska samtalsgrupper med alla 
vuxna på skolan. Samtalen i yrkesmässigt blan-
dade grupper om högst 15 vuxna med två sam-
talsledare träffas varannan vecka under tre termi-
ner. Dessa grupper är själva grundstrukturen i det 
mobbningsförebyggande arbetet. Lärarens ledar-
skap och förhållningssätt är exempelvis ett viktigt 
samtalstema. 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 får skolan ett erbjudande 
om ett system för kvalitetssäkring som syftar till 
att säkra att skolan följer en rekommenderad 
standard för ett gott antimobbningsarbete och på 
lång sikt med ett lägre resursbruk (113, 114). Pro-
grammet är utvärderat med goda resultat beträf-
fande förebyggande av mobbning (115) och har 
bland 600 amerikanska program mot våld och 
droger utsetts till ett av elva modellprogram, så 
kallade Blueprints. Detta innebär att programmet 
har stark vetenskaplig grund, har utvärderats i 
stor skala och har lång varaktighet (116). Dan 
Olweus forskning visar att mobbningen minskar 
med 30–60 procent efter ett års arbete med pro-
grammet på en skola. Myndigheten för skolut-
veckling14 ska låta genomföra ytterligare utvärd-
ering av programmets effekter som en del i ett 
regeringsuppdrag om förebyggande arbete mot 
mobbning (U2007/1205/) (82). Inom ramen för 
Statens folkhälsoinstituts årliga kartläggning av 
kommunernas alkohol- och drogförebyggande 
arbete angav 24 kommuner att man arbetade 
med metoden 2007 (25). Enligt Olweus Interna-
tional AS använder 93 skolor i 12 kommuner i 
Sverige Olweus- programmet i full utsträckning. 
Störst utbredning i svenska kommuner finns i Sol-
lentuna, Göteborg och Helsingborg.

SkolKomet  
– Kommunikationsmetod för lärare 
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. SkolKomet har 
ingått i den verktygslåda som under året använts 
i Statens folkhälsoinstituts nationella satsning 
Skolan förebygger. Programmet syftar till att 
minska beteendeproblem och öka positiva bete-

14 Myndigheten för skolutveckling (MSU) upphörde den 1 oktober 2008. En stor del av den verksamhet som MSU bedrivit har 
gått över till Skolverket.
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enden hos elever. SkolKomet riktar sig till peda-
goger i grundskolan från förskoleklass till år 9. 
Målgrupp är även personer som kan fungera som 
handledare i programmet. SkolKomet genom-
förs av lärare och pedagoger som handleds av 
utbildade handledare och finns i en gemensam 
version för hela grundskolan. Lärare får prova 
olika strategier 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, det vill säga ledarskap och 
förhållningssätt i klassrummet. Genom att som 
pedagog förändra eller bli medveten om det egna 
beteendet kan man hjälpa eleverna och skapa ett 
bättre samspel (117). En vetenskaplig studie är 
genomförd i samarbete mellan Forsknings- och 
Utvecklingsenheten i Stockholm, Uppsala uni-
versitet och University of Arizona (118). Studien 
visar att SkolKomet, jämfört med ett annat pro-
gram och en kontrollgrupp, minskar aggressivi-
tet och hyperaktivitet, och minskar risken för att 
barn blir utstötta ur kamratgruppen. Myndighe-
ten för skolutveckling15 ska låta genomföra en 
utvärdering av programmets effekter som en del 
i ett regeringsuppdrag om förebyggande arbete 
mot mobbning (U2007/1205/) (82). Inom ramen 
för Statens folkhälsoinstituts årliga kartläggning 
av kommunernas alkohol- och drogförebyggande 
arbete angav 24 kommuner att man arbetade med 
metoden 2007 (25). 

Social emotionell träning (SET)  
Programansvarig för SET i Sverige är Birgitta Kim-
ber och programmet har ingått i den verktygslåda 
som under året använts i Statens folkhälsoinsti-
tuts nationella satsning Skolan förebygger. Syftet 
med SET är att utveckla barns och ungdomars 
sociala och emotionella förmåga. Detta främjar 
i sin tur psykisk hälsa och förebygger exempel-
vis användning av alkohol och droger genom att 
stärka skyddsfaktorer för individer och grupper, 
och i klassrummet. Programmet genomförs av 
lämpade pedagoger och personal från elevhälsan. 
SET är ett manualbaserat program för att syste-

matiskt ge elever självkännedom, motivation och 
social kompetens, och att lära dem empati och 
att hantera sina känslor. Dessa färdigheter tränas 
regelbundet med stigande svårighetsgrad. Pro-
grammet genomförs 60 minuter per vecka under 
hela skolperioden. Upp till skolår 5 genomförs 
programmet två gånger i veckan, därefter en gång 
i veckan (119). En utvärdering har genomförts i 
Botkyrka kommun med uppföljning efter två res-
pektive fem år. Resultaten har publicerats inter-
nationellt och visar på positiva effekter på ungas 
självbild och minskad förekomst av aggressivitet, 
mobbning och alkoholkonsumtion i försöks-
skolorna jämfört med kontrollskolorna (120, 
121). Myndigheten för skolutveckling15 ska låta 
genomföra en utvärdering av programmets effek-
ter som en del i ett regeringsuppdrag om förebyg-
gande åtgärder mot mobbning (U2007/1205/) 
(82). Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas alkohol- 
och drogförebyggande arbete angav 78 kommu-
ner att man arbetade med SET 2007 (25). 

STEG FÖR STEG  
STEG FÖR STEG grundar sig på det amerikan-
ska programmet The Strengthening Families 
Program 10–14 och har i Sverige utvecklats och 
kulturanpassats av Eva Skärstrand och Jörgen 
Larsson vid Stockholm förebygger alkohol- och 
drogproblem (STAD) (122). Programmet har in -
gått i den verktygslåda som under året använts 
i Statens folkhälsoinstituts nationella satsning 
Skolan förebygger. STEG FÖR STEG är utformat 
för att förebygga användning av tobak, alkohol 
och droger bland tonåringar samt stärka familje-
banden. STEG FÖR STEG vänder sig till alla för-
äldrar och ungdomar i åldern 11–14 år (årskurs 
5–7). Programmet består av tolv träffar (steg) 
och varje träff är cirka två timmar. Ungdomar-
nas träffar äger rum på dagtid i skolan, medan 
föräldrarna träffas på kvällstid, oftast i skolan. 
Ungdomsprogrammet leds av en klasslärare och 
en anlitad gruppledare och föräldraprogrammet 
leds oftast av samma anlitade gruppledare. Ung-

15 Myndigheten för skolutveckling (MSU) upphörde den 1 oktober 2008. En stor del av den verksamhet som MSU bedrivit har 
gått över till Skolverket.
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domsprogrammet tar upp teman som drömmar 
och mål, uppskattning av föräldrar, stresshante-
ring 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 ung-
domar möts tillsammans (122). Den amerikan-
ska förlagan till programmet har utvärderats i 
en amerikansk kontrollerad studie. Studien visar 
på tydliga skillnader mellan försöksgruppen och 
kontrollgruppen i användningen av tobak, alko-
hol och narkotika även sex år efter programmets 
införande (123). STEG FÖR STEG utvärderas för 
närvarande i en svensk randomiserad kontrolle-
rad studie av Eva Skärstrand vid STAD. Inom 
ramen för Statens folkhälsoinstituts årliga kart-
läggning av kommunernas alkohol- och drogfö-
rebyggande arbete angav 16 kommuner att man 
arbetade med metoden 2007 (25). 

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). Imple-
mentering och utbildningar i Sverige organiseras 
genom Björn Gíslason och Lars Löwenborg. Pro-
grammet har ingått i den verktygslåda som under 
året använts i Statens folkhälsoinstituts nationella 
satsning Skolan förebygger. StegVis syftar till att 
främja elevernas sociala och emotionella kompe-
tens och motverka våld. Programmet riktar sig 
till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 
4–15 år. Fokus ligger på empati, problemlösning 
och självkontroll. Programmet genomförs 30–40 
minuter per vecka och arenan kan vara både för-
skola, fritidshem och skola. Programmet utförs 
i första hand av pedagoger, lärare och fritidspe-
dagoger och är anpassat för olika åldersgrupper. 
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, pröva 
färdigheter och problemlösningsstrategier i roll-
spel. En viktig del av programmet är också att 
tillämpa färdigheter i vardagssituationer. Det är 
viktigt för programmet att pedagogen följer upp 
och förstärker positivt och önskvärt beteende hos 
barnen. I arbetet med tonåringar (12–15 år) byg-
ger arbetssättet mycket på aktiviteter, uppgifter 
och övningar. Eleverna får diskutera olika fråge-
ställningar, spela rollspel i mindre grupper och se 
dilemmasituationer på film. Stegvis är väl beprö-
vat i en rad olika länder och har utvärderats i flera 
studier (124). I Norge anses programmet vara ett 
"program med god sannsynlighet for resultater" 
med anmärkningen att det inte finns tillräck-
ligt med dokumenterade resultat i Norge (125, 
126). Myndigheten för skolutveckling16 ska låta 
genomföra en utvärdering av programmets effek-
ter som en del i ett regeringsuppdrag om förebyg-
gande åtgärder mot mobbning (U2007/1205/) 
(82). Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 
årliga kartläggning av kommunernas alkohol och 
drogförebyggande arbete angav 18 kommuner 
att man arbetade med metoden 2007 (25). 

Tobaksfri Duo 
Metoden Tobaksfri Duo har arbetats fram av 
Västerbottens läns landsting och innebär att sjät-
teklassare arbetar med tobaksfrågor på vårtermi-
nen i sexan. Föräldrarna uppmuntras att delta i 
arbetet för att kunna stödja barnens tobaksfrihet 
och innan eleverna lämnar skolår 6 bildar de som 
vill en tobaksfri duo med någon vuxen som inte 
använder tobak. De lovar tillsammans att vara 
helt rök- och snusfria i tre år framåt. Detta sker 
oftast vid en högtidlig ceremoni med kontrakt-
skrivning där den vuxne tar på sig ansvaret att 
vara ett tobaksfritt föredöme. Eleven blir med-
lem i Tobaksfri Duo och får ett medlemskort som 
berättigar till rabatter och möjlighet att delta i 
utlottningar och aktiviteter. En elev som bryter 
kontraktet måste återlämna sitt medlemskort 
och mister därmed sina förmåner. Om den vuxne 
bryter får eleven välja en ny partner (127, 128). 

16 Myndigheten för skolutveckling (MSU) upphörde den 1 oktober 2008. En stor del av den verksamhet som MSU bedrivit har 
gått över till Skolverket.
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I en forskningsstudie (129) där man jämfört ett 
interventionsområde (Västerbottens län) med ett 
nationellt urval, konstateras att Tobaksfri duo 
bidrar till en minskning av rökningen bland både 
flickor och pojkar i åldrarna 14–15 år. En ännu 
inte publicerad studie tyder också på att metoden 
resulterar i att vuxna och föräldrar slutar använda 
tobak för att kunna delta. I Statens folkhälsoin-
stituts årliga kartläggning av kommunernas alko-
hol- och drogförebyggande arbete rapporterade 
31 kommuner att man arbetade enligt metoden 
år 2007. 17 kommuner angav att alla grundsko-
lor arbetar med Tobaksfri Duo (25).

Upptäck flickorna 
Upptäck flickorna ingick i Alkoholkommitténs 
satsning 2005–2007 för att begränsa och mot-
verka barns och ungas konsumtion av alkohol och 
droger under uppväxten. Satsningen uppmärk-
sammade flickors situation och Stiftelsen Kvinno-
forum (Stockholm) fick i uppdrag att genomföra 
projektet. Syftet var att införa, stödja och utveckla 
ett genusperspektiv och ett arbetssätt baserat på 
empowerment i kommunernas alkohol- och drog-
förebyggande arbetet. Den primära målgruppen 
var politiker, kommunala drogsamordnare, andra 
handläggare och tjänstemän samt lärare, skolku-
ratorer och skolsköterskor. (130). Utbildningar 
och konferenser har hållits och en bok har tagits 
fram (131) Projektet har utvärderats av Högsko-
lan i Halmstad (130, 132). I utvärderingen har 
studerats dels i vilken omfattning Kvinnoforum/
Xist lyckats bidra till utvecklingen av ett genusper-
spektiv på olika nivåer av det alkohol- och drog-
förebyggande arbetet i de berörda kommunerna, 
dels hur flickorna i projektet tänker kring alkohol 
och dess konsekvenser samt om de kommit fram 
till några alternativa strategier för att begränsa sin 
alkoholkonsumtion. Intervjuer med nyckelperso-
ner tyder på att utbildningssatsningen lyckats för-
medla innehållet i såväl genderperspektivet som 
begreppet empowerment. Flickorna som deltog 
i projektet tillfrågades om sina erfarenheter av 
alkohol innan och efter projektet. Resultatet från 
enkäter visade att alkohol fortfarande var vanligt 
i samband med fester, men i andra sammanhang 
(som exempelvis att dricka alkohol ensam för att 
dämpa sin oro) hade minskat bland dem som del-

tog. Två kommuner i Jönköping och Norrbottens 
län (Sävsjö och Haparanda) utsågs att vara med i 
projektet. Arbetet spreds sedan vidare till ytterli-
gare fyra kommuner i länen (Kiruna, Överkalix, 
Mullsjö och Vetlanda). 

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 skapar nät-
verk av vuxna för barn och ungdomar som lever 
i eller nära en missbrukarfamilj. För att åstad-
komma detta genomförs utbildningar för vuxna 
med föreläsningar och gruppövningar under fem 
kvällar. Ämnen som tas upp är samhällets rela-
tion till alkohol, hur drogberoende utvecklas och 
vilka konsekvenser det får, barn och ungdoms-
psykologi, socialtjänstens roll samt egna motiv 
och mandat (77, 133). Kursen Vara Vettig Vuxen 
har utvärderats inom ramen för en C-uppsats vid 
Ersta Sköndal Högskola med avseende på om den 
uppfyllt sina kursmål och om de deltagande anser 
att kursen varit till användning (134). Enkäter 
gick ut till 115 deltagare varav 55 svarade. Av 
dessa tyckte en majoritet att kursens mål upp-
fyllts på ett bra alternativt mycket bra sätt, att 
de absolut fått användning av kursen och att den 
varit till stor hjälp för att i framtiden bättre kunna 
identifiera barn till missbrukare samt att de skulle 
tveka mindre inför att agera till dessa barns hjälp. 
Kursen Vara Vettig Vuxen har genomförts i 70 
kommuner (77).

ÖPP – Örebro Preventionsprogram
Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är utvecklat 
av Håkan Stattin och Nikolaus Koutakis vid Öre-
bro universitet och har ingått i den verktygslåda 
som under året använts i Statens folkhälsoinsti-
tuts nationella satsning Skolan förebygger. ÖPP 
syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt 
till ungdomars drickande och ger kunskap om hur 
man som föräldrar kan agera för att förhindra 
exempelvis tidig alkoholdebut och berusnings-
drickande bland ungdomar. Programmet vänder 
sig till föräldrar med barn i högstadiet och genom-
förs via korta föräldraträffar (15–20 minuter) i 
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anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 
7–9. I slutet av mötet får föräldrarna tillfälle att 
diskutera och komma överens om förhållnings-
sätt med varandra (135, 136). En utvärdering med 
kontrollgrupp har visat på goda resultat avseende 
alkoholkonsumtion bland elever (136). Eleverna 
i försöksgruppen drack betydligt mindre ofta 
än eleverna i kontrollgruppen. Skillnaderna var 
speciellt kraftiga för frekvent drickande, som var 
speciellt utmärkande för kontrollgruppens ung-
domar. Man fann även spridningseffekter, att kri-
minalitet och våld bland ungdomarna i försöks-
gruppen förekom mindre ofta. En utvärdering av 
hur väl programmet fungerat inom en kulturell 
minoritetskontext pågår i Södertälje (137). I den 
första delen av utvärderingen har man använt 
en kvalitativ metod, fokusgruppmetoden. Data 
har samlats in från fyra grupper: nyckelpersoner, 
föräldrar, ungdomar och elever. Den allmänna 
slutsatsen av en första utvärderingsdel är att ÖPP 
är användbart inom kulturella minoritetsgrup-
per, förutsatt att man gör vissa ändringar inom 
programmet. Inom ramen för Statens folkhäl-
soinstituts årliga kartläggning av kommunernas 
alkohol- och drogförebyggande arbete angav 135 
kommuner att man arbetade med metoden 2007. 
I minst 50 kommuner arbetar alla 6–9-skolor 
med ÖPP (25).

Fysisk tillgänglighet, attityder  
och normer, sociala faktorer
Små kommuners förebyggande arbete  
mot narkotika och alkoholskador
Hösten 2005 tog Hällefors kommun i Örebro 
län initiativ till en konferens på temat små kom-
muner mot narkotika. Målgruppen var politiker, 
samordnare och kontaktpersoner samt polis i små 
kommuner i Värmland och Örebro. Syftet var att 
fokusera på den lilla kommunens möjligheter och 
problem i det förebyggande arbetet. Denna kon-
ferens ledde till att Mobilisering mot narkotika 
(MOB) och Alkoholkommittén erbjöd de små 
kommunerna (max 35 000 invånare) i Värmland 
och Örebro län att delta i en tvåårig satsning för 
att utveckla det förebyggande arbetet inom områ-
dena tillgänglighetsbegränsning (legal och illegal 
alkohol, narkotika) och föräldrastöd. Satsningen 

kom att kallas Små kommuners förebyggande 
arbete mot narkotika- och alkoholskador. 
Utvecklingsarbetet har följande projektmål:

Att utveckla och förstärka ett samordnat och 1. 
långsiktigt alkohol– och narkotikaförebyg-
gande arbete i utvecklingskommunerna.
Att ge det alkohol- och narkotikaförebyg-2. 
gande arbetet (både tillgång och efterfrågan) 
en högre politisk prioritet samt en bred för-
ankring i utvecklingskommunerna.
Att ge politiker och personal i kommunerna 3. 
ökad kunskap om hur man kartlägger, vilka 
arenor och faktorer som har betydelse samt 
vilka metoder som har en påvisad effekt i det 
förebyggande arbetet.
Att bidra till att kommunerna i större utsträck-4. 
ning utvecklar och använder effektiva arbetsme-
toder för att förebygga missbruk och skador.
Att bidra till att kommunerna följer upp och 5. 
utvärderar sitt arbete och utvecklar metoder 
för att återföra resultaten till beslutsfattare, 
allmänheten och verksamheterna.

Det övergripande syftet eller målet med arbetet är 
ytterst ett narkotikafritt samhälle och minskade 
alkoholskador i kommunerna. Arbetet har föl-
jande olika delmål:

Att minska berusningsdrickandet.1. 
Att skjuta upp alkoholdebuten.2. 
Att få fler att avstå från att prova narkotika.3. 
Att färre ska experimentera med narkotika och 4. 
använda narkotika i så kallat rekreationssyfte.
Att tidigare upptäcka personer som miss-5. 
brukar alkohol och narkotika och att erbjuda 
dessa insatser för att förhindra ett fortsatt 
missbruk.

Kommunerna startade arbetet genom att kart-
lägga de båda utvecklingsområdena och därefter 
har årliga genomförandeplaner arbetats fram. 
Några kommuner erbjuder sedan flera år föräld-
rar stöd enligt evidensbaserade metoder. Andra 
har just startat arbetet. I Småkommunsatsningen 
finns möjligheter till erfarenhetsutbyte och sam-
verkan inom området. I båda länen arbetar de 
flesta kommunerna enligt ÖPP-modellen. Andra 
föräldrastödsprogram som används är Föräld-
rakraft, Föräldrastegen, Nya Steg, ICDP, Komet 
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för föräldrar, COPE och Familjeverkstan. Meto-
derna har valts utifrån lokala behov och förut-
sättningar. För att minska tillgången på alkohol 
och narkotika har arbetet fokuserats på att arbeta 
fram rutiner för fungerande samverkan mellan 
berörda aktörer på lokal nivå. Ett särskilt fördju-
pat samarbete har utvecklats mellan några kom-
muner i västra Örebro län och de östra delarna 
av Värmland.

Information och mediebearbetning har kom-
mit att bli ett tredje utvecklingsområde i Småkom-
munsatsningen och samordnarna har fått utbild-
ning i PR-arbete. Kommunernas medieplaner har 
gett en hel del resultat i form av lokala radio- och 
TV-inslag och nyhets- och debattartiklar. 

Samtliga kommuner deltar i en stor gemensam 
mediesatsning för att stoppa langningen i länen. 
En kommunikationsplan har tagits fram och en 
affischkampanj har genomförts under två veckor 
i alla kommuner vid samma tidpunkt. I de flesta 
kommunerna har man börjat arbeta utifrån Kro-
nobergsmodellen och ett fördjupat samarbete 
har utvecklats mellan polis och kommun för att 
begränsa tillgängligheten till i första hand alko-
hol. Utvecklingsarbetet kommer att utvärderas 
genom en kvalitativ processutvärdering vid Karl-
stads universitet och en kvantitativ uppföljning 
av viktiga utfallsmått som förändringar i drog-
bruk enligt frågeundersökningar. Den kvantita-
tiva delen av utvärderingen utgår från data som 
finns tillgängliga lokalt och som också de delta-
gande kommunerna ska dokumentera och sam-
manställa över tid (138, 139). 

Ung och Trygg
Ung och Trygg i Göteborg startade hösten 2004 
med syftet att motverka att ungdomar värvas till 
kriminella gäng (140). Dessa strategier och mål 
har verksamheten:

•	 Långsiktigt	 hållbar	 metodutveckling	 inom	
förskola och skola, fritidsverksamhet, social-
tjänst, polis, föreningsliv, åklagarmyndigheten 
och bostadsföretag. Var och en för sig och i 
samverkan. 
Narkotikafria stadsdelar genom en förändrad •	
attityd bland ungdomar. Ökad kunskap om 
droger.

Alla ungdomar ska ha god självkänsla och •	
höga ambitioner när de lämnar skolan. 
Positiva exempel på samarbeten ska lyftas fram •	
och stärkas (141).

Arbetet koncentrerades inledningsvis till fyra 
stadsdelar i Göteborg − Lärjedalen, Gunnared,  
Bergsjön och Biskopsgården, men omfattade 
2007 hela Göteborg och Mölndal (140). I Ung 
och Trygg ingår polis, åklagarmyndighet, Göte-
borgs stad (utbildningsförvaltningen) och de 
kommunala bostadsföretagen. Förvaltnings AB 
Framtiden är ansvarig för den övergripande sam-
ordningen och har inrättat en särskild arbets-
grupp med olika kompetenser. I Ung och Trygg 
har man arbetat med ”framtidsverkstäder” som 
är en metod för att starta ett utvecklingsarbete. 
De första framtidsverkstäderna utmynnade i 
konkreta handlingsplaner med tyngdpunkt på:

•	 tidiga	och	snabba	insatser	när	en	ung	person	
hamnar snett
att skapa arbeten och utbildningsmöjligheter•	
att utveckla skolan och skolans samarbete med •	
andra
att stärka föräldrarna•	
att tillsammans med andra myndigheter och •	
organisationer öka det gemensamma ageran-
det inom stadsdelen.

Under starten av arbetet med Ung och Trygg 
lades fokus på tidiga insatser i samband med att 
en ung person frihetsberövades. Vid tillslag fanns 
socialtjänsten med vid de första förhören och en 
speciellt avdelad åklagare kopplades in på fallet. 
Polisen har förstärkt sin organisation med flera 
ungdomspoliser i Göteborg. Man har också till-
satt en särskild samordnare och en utrednings-
grupp med sammanlagt fyra poliser. Gruppen är 
centralt placerad men arbetar tillsammans med 
ungdomspoliserna i respektive närpolisområde. 
Även åklagarmyndigheten har bildat en grupp på 
tre ungdomsåklagare som arbetar med brottmål 
som gäller personer under 18 år. Var fjortonde 
dag arbetar åklagare och polis på Ung och Trygg 
enbart med drop-in för ungdomar som är miss-
tänkta för mindre allvarliga brott, som snatteri 
och missbruk av urkund (falsk id-handling). 
Det är brott som vanligen leder till böter. Vid ett 
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erkännande kan åklagaren ge åtalsunderlåtelse 
i stället för böter, vilket tros ha en bättre effekt 
för att hindra fortsatt brottslighet hos ungdomar 
som nyss brottsdebuterat. Forskning och utveck-
ling i Väst/Göteborgsregionens kommunalför-
bund (FoU i Väst/GR) fick i uppdrag att följa och 
utvärdera Ung och Trygg (142). Utvärderingen 
har fokuserat på tre teman: införande och pro-
jektstyrning, utveckling av målgruppsrelaterade 
metoder och arbetet med ungdomar i riskzon. I 
utvärderingen konstateras att den ökade fokuse-
ringen på ungdomsfrågor har att göra med stödet 
från kommunledningen och att centrala chefs-
funktioner för parterna ingår i styrgrupper och 
deltar i olika aktiviteter. Vidare konstateras att en 
rad resurser har tillskapats, exempelvis omprio-
riteringar inom polisen som har gett 70 poliser 
med ungdomsinriktning. Särskilda åklagare för 
ungdomsmål, utökade resurser till arbetsgrupper 
som arbetar med socialt nätverksarbete och soci-
alsekreterare på de lokala närpolisstationerna är 
andra exempel. Dessutom finns utbildningar och 
arbetsmarknadsprojekt finansierade av bostads-
företag, stadsdelarna och näringslivet samt ledar-
utbildning för ungdomar med olika inriktningar.

Utvecklingsarbete i sex försökskommuner
Som en del av de nationella handlingsplanerna 
för att förebygga problem med alkohol och nar-
kotika (2001–2005) initierade Alkoholkommit-
tén, Mobilisering mot narkotika (MOB) och Sta-
tens folkhälsoinstitut (FHI) ett utvecklingsarbete 
tillsammans med sex svenska kommuner 2002 
och 2003. Syftet var att stödja kommunerna att 
påbörja ett samordnat och långsiktigt förebyg-
gande arbete genom tillämpning av effektiva 
metoder. Huvuddelen av satsningen genomför-
des under perioden 2003–2006, men även under 
2007 genomfördes aktiviteter som var kopplade 
till projektet. Efter inbjudan till landets alla kom-
muner valdes Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, 
Solna och Umeå ut att delta i utvecklingsarbetet. 
Vid starten bedrev kommunerna redan alkohol- 
och narkotikaförebyggande arbete på olika sätt. 
En viktig del i utvecklingsarbetet var en ökad sats-
ning på forskningsbaserade metoder och lokal 
mobilisering av olika aktörer. Vissa krav ställdes 
också på kommunerna för styrning och organi-

sation. Från nationellt håll menade man att en 
styrgrupp för det alkohol- och narkotikaförebyg-
gande arbetet skulle finnas i respektive kommun, 
liksom ett politiskt program för alkohol och 
droger och en samordnare för det förebyggande 
arbetet. Kommunerna har under projektperioden 
bland annat fått regelbundet kunskapsstöd från 
en expertgrupp med resurspersoner, utbildning 
av alkohol- och narkotikasamordnare, utbildning 
av lokala utbildare och regelbunden redovisning 
av data om alkohol- och narkotikasituationen 
i kommunen. Visst ekonomiskt stöd har också 
givits för att utforma och genomföra förebyg-
gande aktiviteter. 

I den inledande fasen valde varje kommun ett 
fåtal utvecklingsområden som man ville arbeta 
med under projektperioden. Exempel på områ-
den var skolan, föräldrar, fritid, kommunika-
tionsstrategier, kommunal samsyn, studenter 
och tillgänglighetsbegränsande åtgärder. Ett par 
kommuner kom under utvecklingsarbetets gång 
att revidera dessa. År 2006 tillkom för samtliga 
kommuner områdena tillgänglighet, politiker-
utbildningar och utveckling av system för upp-
följning. Ett par kommuner hade redan från 
början tillgänglighetsbegränsning som ett av sina 
utvecklingsområden. I utvärderingen jämfördes 
försökskommunerna och en kontrollgrupp av 
sex likartade kommuner. Både arbetsprocessen 
och effekter i form av förändringar i kommun-
befolkningens attityder, tillgänglighet till alkohol 
och narkotika, bruket av alkohol och narkotika 
samt skadeutvecklingen studerades (143). Få 
skillnader mellan försöks- och kontrollkommu-
nerna kunde noteras med avseende på tillgäng-
lighet till alkohol och narkotika. Utvecklingen 
för skador och konsumtion var också likartad i 
kommungrupperna. Men i vissa avseenden sågs 
en utveckling mot mer restriktiva attityder i för-
sökskommunerna, där även riskuppfattningen 
förändrades mer än i kontrollkommunerna. I 
försökskommunerna utvecklades också en bättre 
organisation, starkare struktur och större uthål-
lighet i det förebyggande arbetet med alkohol och 
narkotika.
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Utvecklingsarbete i tre län och  
nio kommuner 3x3 
Alkoholkommittén och Mobilisering mot narko-
tika (MOB) har utvecklat ett partnerskap med tre 
länssamordnare och nio kommuner (Söderman-
land, Jämtland och Norrbotten) (12). Organi-
sationerna har gett ekonomiskt stöd och också 
ingått i en styrgrupp för arbetet. Länssamord-
narna har haft en samordningsroll för arbetet i 
kommunerna. Syftet med 3x3 är att stödja och 
stimulera kommunerna att utveckla struktur för 
ett långsiktigt och hållbart förebyggande arbete 
mot alkohol och narkotika för att minska kon-
sumtionen. Följande krav ställdes på kommu-
nerna som deltog i projektet:

en god infrastruktur (styrgrupp på hög nivå)1. 
en antagen policy 2. 
en samordnare eller en person som hade ett 3. 
tydligt ansvar för utvecklingsarbetet
ett arbete med kartläggning, genomförande-4. 
planer och systematisk uppföljning.

Kommunerna ska utveckla föräldrastödet och 
strategier för att begränsa tillgången på alkohol 
och narkotika. För alkohol ska man arbeta för att 
begränsa den sociala, legala och illegala tillgäng-
ligheten. De större kommunerna har haft möjlig-
het att välja ytterligare ett utvecklingsområde. Av 
de metoder som använts inom området tillgäng-
lighet kan nämnas Ansvarsfull alkoholservering 
och Växjömodellen. Inom föräldrastödsområdet 
har exempelvis Komet för föräldrar, COPE och 
ÖPP (som också rör social tillgänglighet) införts. 
Ett annat exempel på åtgärder är skapande av 
mer hälsofrämjande sommarfestivaler. I en av 
de kommuner som deltar i satsningen i Norrbot-
ten har andelen misshandelsfall halverats mellan 
2006 och 2008	(144). En utvärderare vid Luleå 
universitet har knutits till projektet, och utvärde-
ringen är inriktad på måluppfyllelse, genomför-
ande och eventuella effekter på konsumtionen av 
alkohol och narkotika. Utvärderingen genomförs 
med hjälp av intervjuer med lokala samordnare, 
deltagande observation av lokala styrgrupper, 
enkäter till styrgruppsmedlemmar, dokumenta-
tion (till exempel handlingsplaner) samt statis-
tiska källor om konsumtionsmönster. Resultaten 
kommer att rapporteras i december 2008.

Utvecklingsarbete vid fyra gymnasieskolor
För att utveckla preventionsarbetet inom gym-
nasieskolan startade Alkoholkommittén 2006 
ett utvecklingsarbete på fyra gymnasieskolor 
i Alvesta, Kristianstad, Motala och Umeå (12). 
Skolorna fick möjlighet att stärka sitt alkohol- 
och drogförebyggande arbete. Ett krav för att 
vara med i satsningen var att kommunen hade 
en policy för alkohol och narkotika och att man 
redan arbetade med att utveckla det förebyg-
gande arbetet i grundskolan. Av gymnasiesko-
lorna krävdes att man byggde upp en struktur för 
utvecklingsarbetet. Arbetsgrupper med lärare, 
representanter från elevhälsan, skolledningen och 
elever utsågs och kommunala samordnare och 
länssamordnare (för alkohol- och drogförebyg-
gande verksamhet) kopplades också till arbetet. 
Varje skola utarbetade en policy som beskrev hur 
skolan vill driva arbetet för att främja hälsa och 
förebygga problem. Även en verksamhetsplan 
baserad på lokala förhållanden utarbetades där 
det bland annat framgick vilka lärare som skulle 
utbildas i olika typer av förebyggande arbets-
metoder. Områden som var aktuella att arbeta 
inom var samverkan med föräldrar, skolmiljön, 
ledarskapet i klassrummet, pedagogiken kring att 
föra dialog om alkohol med eleverna, social och 
emotionell kompetens, åtgärder mot skolk samt 
utveckling av elevhälsans arbete. För att omsätta 
verksamhetsplanerna har Alkoholkommittén 
gett ekonomiskt stöd för kompetensutveckling 
under två år. Lunds universitet har haft uppdrag 
att utvärdera processen kring arbetet i en kvali-
tativ utvärdering. Empiriskt material har samlats 
in genom i första hand intervjuer och observa-
tioner. Dessutom ska man samla data från lokala 
utvärderingar. En delrapport lämnades till Alko-
holkommittén i slutet av 2007. Resultaten där 
visar på statistiskt säkerställda skillnader mel-
lan modellskolor och en kontrollgrupp av sko-
lor. Modellskolorna har en bättre situation med 
mobbning, skolk, fusk, psykisk hälsa, upplevd 
självbild och andel elever som bjuds på alkohol 
av sina föräldrar.

Utvecklingshögskolor 2006–2007 
Utvecklingshögskolorna är ett samarbete mellan 
Alkoholkommittén och fyra högskolor (Mälar-
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dalens högskola, Högskolan i Jönköping, Hög-
skolan i Halmstad och Malmö Högskola). Syf-
tet med satsningen är att färre ska ha en riskabel 
alkoholkonsumtion vid respektive lärosäte. Stu-
dier visar att konsumtionen av alkohol är högre 
under åren vid högskolan än vid någon annan 
ålder och under dessa år grundlägger studenterna 
sina alkoholvanor. Fokus har varit att identifiera 
och utbilda nyckelgrupper bland dem som möter 
studenterna, exempelvis personal som arbetar 
socialt med studenter eller på studentpubar. Sats-
ningen har följts upp genom tre olika typer av 
utvärderingar (145). Utvärderingen hittills (del-
rapport) visar att satsningen på de fyra högsko-
lorna ännu efter tre terminer inte har resulterat 
i en reduktion av riskabel alkoholkonsumtion 
jämfört med fyra kontrollhögskolor som under-
sökts (145). En förklaring kan vara att arbetet 
försenades. Parallellt med Utvecklingshögskolor 
2006–2007 har det pågått liknande satsningar på 
flera andra högskolor i landet.
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Det drogförebyggande 
arbetet i Sverige 2007
Rapport om det förebyggande arbetet mot 
alkohol-, narkotika- och tobaksproblem  
i Sverige under 2007

Den här rapporten handlar om det förebyggande arbetet mot problem 
med alkohol, narkotika och tobak under 2007. Rapporten inleds med 
översiktliga beskrivningar av hur konsumtion och skador har utvecklats. 
Trots att konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak inte ökade under 
2007 fortsatte de flesta skadorna att öka, till exempel såg vi en dramatisk 
ökning av antalet unga vårdade för alkoholförgiftning.

Det lokala förebyggande arbetet utvecklades och antalet aktiviteter på 
alkohol- och narkotikaområdet växte under 2007. Inom tobaksområdet 
var aktiviteterna ändå relativt få. De flesta insatserna riktades till barn och 
ungdomar inom skolan och syftade främst till att minska efterfrågan på 
alkohol och narkotika. Men de tillgänglighetsbegränsande insatserna 
ökade genom till exempel spridningen av metoden Ansvarsfull alkohol-
servering i Sveriges kommuner.

Rapporten vänder sig till alla som har ett intresse av att följa och utveckla 
det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och tobak – exempelvis 
beslutsfattare inom kommun och landsting, frivilligorganisationer, mass-
medier och studenter.
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