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Bakgrund 
Förändrade alkoholvanor och det faktum att tobak är vårt största folkhälsoproblem 

i Sverige ställer krav på att utveckla nya metoder för förebyggande arbete. Mycket av 

detta arbete behöver utvecklas på lokal nivå i landets kommuner. 

Den här rapporten handlar om det drogförebyggande arbetet i Sundbyberg 2006-

2011 och kommer att beskriva hur arbetet har bedrivits och hur vi går vidare. 

Sundbybergs stad ansökte om medel från länsstyrelsen i Stockholms län 2006 i syfte 

att utveckla kommunens drogförebyggande arbete som är en viktig del av stadens 

folkhälsoarbete 2006-2011. Projektet syftade till att stärka skyddande faktorer och 

att reducera riskfaktorer bland barn och unga och på så sätt minska andelen 

ungdomar som använder droger1. En skyddsfaktor är en omständighet som ökar 

chanserna till en positiv utveckling och en riskfaktor är en omständighet i ett barns 

liv som ökar risken för negativ utveckling. Skyddsfaktorer kan eliminera 

riskfaktorer. Målgruppen för projektet var barn och ungdomar i staden. En 

folkhälsoplanerare anställdes för att samordna det drogförebyggande arbetet som 

har drivits i samverkan med kommunens förvaltningar, polis, föreningsliv och andra 

aktörer i staden. 

Mål 
Målen för projektet ”Drogförebyggande arbete i Sundbybergs stad” var: 

 Att minska användningen av alkohol och andra droger bland ungdomar i 

kommunen 

 Att ta fram en kommunal handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 

Vad gjorde vi? 
Under de gångna åren har det drogförebyggande arbetet utvecklats starkt, där en 

effektiv struktur för detta nu tar form. Det lokala drogförebyggande arbetet består 

av många delar: informationsspridning, mobiliseringsarbete, utbildning inom olika 

metoder och samordning gentemot personal, förtroendevalda, berörda aktörer samt 

föräldrar inom kommunen. 

 
Det lokala drogförebyggande arbetet 2006-2011 har bestått av följande2: 

                                                 
1
 Med droger menas tobak, alkohol, narkotika, dopning och missbruk av läkemedel 

2
 Samtliga aktiviteter och metoder är mer utförligt beskrivna på sidan 13 och framåt och där 

beskrivs även hur arbetet ser ut i Sundbyberg 
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StegVis & Start 

Programmet riktar sig till pedagoger som arbetar med barn mellan fyra och femton 

år. Metoden går ut på att arbeta förebyggande mot utagerande beteende och skapa 

en grund för ett gott socialt samspel i barngrupper och med lärare. 

Örebro preventionsprogram 

Örebro preventionsprogram (ÖPP) är en föräldramötesmetod som syftar till att 

minska ungdomars drickande och vänder sig till föräldrar med barn/ungdomar i 

årskurs 6-9. 

Familjeverkstan 

Familjeverkstan är ett material för studiecirklar för föräldrar. Det kallas verkstad då 

materialet innehåller många praktiska moment. 

Motiverande Samtal 

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en metodik för samtal om 

livsstilsförändring.  

Inköpsstudier av folköl och tobak  

Inköpsstudier av folköl och tobak genomförs av ungdomar som är över 18 år men 

ser yngre ut. En ungdom går in i en butik och försöker köpa folköl eller tobak utan 

att visa legitimation. 

Informationsspridning/mobiliseringsarbete 

Varje år inför Valborgsmässoafton och skolavslutning har problematiken kring 

langning uppmärksammats och Sundbybergs stad har tillsammans med lokala 

aktörer samarbetat för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. 

 

Våren 2011 startades ett mer intensifierat tobak- och alkoholförebyggande arbete på 

ungdomsmottagningen 

 

Under projektåren har det anordnats olika seminarier och föreläsningar för personal 

och förtroendevalda för att öka kunskapen om förebyggande arbete för barn och 

unga.  

LUMA – lokalt utvecklingsarbete med ambitioner 

LUMA har varit ett delprojekt inom det drogförebyggande arbetet finansierat av 

Statens Folkhälsoinstitut. Utvecklingsområdena har varit föräldrastöd och 

tillgänglighetsbegränsning.  
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Kommunal handlingsplan 

En kommunal handlingsplan för det drogförebyggande arbetet har tagits fram 

genom samarbete mellan stadens berörda förvaltningar med syfte att skapa 

långsiktighet i arbetet. 

Samordningsfunktion för drogförebyggande arbete 

Drogförebyggande arbete sker i samverkan mellan flera verksamhetsområden och 

aktörer. Detta har utvecklats i och med att kommunen anställde en 

folkhälsoplanerare med ansvar för det drogförebyggande arbetet 2006. 

Lyckades vi påverka konsumtionen? 
Syftet med drogförebyggande arbete är att minska konsumtionen av tobak, alkohol 

och narkotika bland ungdomar. Det är ett arbete som tar tid och flera av de insatser 

som vi arbetar med vänder sig till yngre barn, vilket också påverkar när vi kan 

komma att se trender i konsumtionsmönster.  

Stockholmsenkäten 

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en totalundersökning som 

beskriver ungdomars avvikande beteende och normbrott. Undersökningen omfattar 

samtliga klasser i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet i kommunala skolor. 

Friskolornas delaktighet i enkäten är frivillig, men omfattande.  

Syftet med enkäten är att fungera som ett underlag för forskning, 

kunskapsutveckling och för planering av preventionsinsatser både på övergripande- 

och lokal nivå i Stockholms län. 

Enkätsvaren som använts i denna rapport representerar de ungdomar som bor i 

Sundbyberg även om de går i skolor utanför Sundbybergs kommun. Under 2006-

2010 har svarsfrekvensen varierat mellan 60 och 85 procent, vilket gör att 

underlaget är representativt i en totalundersökning. 

Tobak 

Tobaksanvändning 
Andelen rökare är högre bland unga än bland vuxna i Sverige idag. 

Stockholmsenkäten visar att tobaksanvändningen är högre eller relativt oförändrad 

mellan 2006 och 2010 i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet.  

Bland Sundbybergs ungdomar 2010 i årskurs nio är det 19 procent av pojkarna och 

24 procent av flickorna som röker. Det är på samma nivå som i resten av länet. 

Vidare är det 17 procent bland pojkarna som snusar, vilket är en större andel än i 

länet. Det är för få flickor som snusar för att redovisa. 
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Andel procent totalt i årskurs nio som använder snus eller cigaretter dagligen/ibland 

 

I årskurs två på gymnasiet 2010 är det 32 procent av flickorna som röker och 39 

procent av pojkarna som röker. Det är högre än snittet i länet. Andelen pojkar som 

snusar är 30 procent, vilket är högre än snittet i övriga länet. Viktigt att notera att 

det är en större andel som röker och snusar i årskurs två på gymnasiet än i årskurs 

nio. 

Andel procent totalt i årskurs två på gymnasiet som använder snus eller cigaretter dagligen/ibland 

 

Debutålder för tobaksbruk 
Debutåldern för tobaksbruk har senarelagts för flickor och pojkar åren 2006-2010. 

Debutåldern för flickor är 13,5 år och för pojkar är det 13,9 år. 

Debutålder för tobaksbruk 
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Alkohol 

Dricker inte alkohol 

Andelen flickor som inte dricker alkohol har ökat från år 2006 men det är 

fortfarande fler pojkar som inte dricker alkohol än flickor i årskurs nio.  

Bland flickorna i årskurs nio 2010 är det 38 procent som inte dricker alkohol och 45 

procent av pojkarna som inte dricker alkohol, vilket ligger på samma nivå som i 

länet.  

Andel procent som inte dricker alkohol 

 

Bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet 2010 är det 16 procent av flickorna och 

17 procent av pojkarna som inte dricker alkohol. Det är en något lägre andel än i 

länet. Viktigt att uppmärksamma är att andelen som inte dricker alkohol i årskurs 

två på gymnasiet är avsevärt lägre än i årskurs nio. 

Andel procent som inte dricker alkohol 

 

Storkonsumenter av alkohol 

Andelen storkonsumenter av alkohol i årskurs nio har bland flickorna minskat 

mellan åren 2006 och 2010 och befinner sig nu på en lägre nivå än länssnittet. 

Andelen storkonsumenter av alkohol bland pojkar ökade mellan 2006 och 2008 för 

att sedan minska avsevärt till 2010, men har inte hamnat i nivå med 2006 års 

resultat.   
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Andel procent som är storkonsumenter av alkohol 3 

 

I årskurs två på gymnasiet har andelen storkonsumenter ökat 2006-2010, 46 procent 

av flickorna och 54 procent av pojkarna tillhör denna kategori 2010. Det är en 

högre andel än i övriga länet. 

Andel procent som är storkonsumenter av alkohol 

 

Totalkonsumtion av alkohol 

Den totala alkoholkonsumtionen bland flickor visar på en positiv utveckling mellan 

åren 2006-2010 och har sjunkit till mindre än hälften sedan 2006. Pojkar i årskurs 

nio hade en topp 2008, men 2010 minskade totalkonsumtionen och är tillbaka på 

samma nivå som 2006.  

 

 

 

 

                                                 
3 Storkonsument - konsumerar minst en gång i månaden alkohol motsvarande 18 cl sprit eller 

en hel flaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/läsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar 
folköl 
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Medelvärdet cl 100 procent alkohol totalkonsumtion  

 

I årskurs två på gymnasiet är totalkonsumtionen relativt stabil under 2006-2010 

bland flickor och pojkar. Den totala alkoholkonsumtionen bland gymnasieelever är 

högre än bland niondeklassare, vilket visar på en ökning av alkoholkonsumtionen 

mellan årskurs nio till årskurs två på gymnasiet. 

Medelvärdet cl 100 procent alkohol totalkonsumtion 

 

Debutålder för alkohol 

Pojkar i årskurs nio uppger en senare debutålder 2010 än 2006, vilket är positivt. 

Bland flickor har däremot debutåldern sjunkit en aning från 13,8 år 2006 till 13,6 år 

2010. 

Debutålder för alkohol 
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Varifrån kommer alkoholen? 

Det mest effektiva sättet att minska alkoholkonsumtion är 

tillgänglighetsbegränsning av alkohol. Ur den aspekten blir det viktigt att ta reda på 

hur ungdomar får tag i alkohol. 

Vanligaste sätten att få tag i alkohol 

Det vanligaste sättet för ungdomar i årskurs nio att få tag i alkohol är kamrater och 

kamraters syskon, även om vi kan se en minskning av detta. Sedan 2006 kan vi se en 

minskning av andelen ungdomar som uppger att de får alkohol från sina föräldrar. 

Stapeln ”föräldrar med lov ” står här för ungdomar som uppger att de får alkohol 

från sina föräldrar utöver att smaka och få enskilda glas som redovisas i diagrammet 

nedan. 

 

Andel procent. Vanligaste sätten att få ta tag i alkohol 

 

Föräldrars bjudvanor 

Andelen ungdomar i årskurs nio som blir bjudna på alkohol av föräldrar eller 

vårdnadshavare visar på en minskning mellan åren 2006-2010. Statistiken visar dock 

att fler flickor än pojkar blir bjudna av sina föräldrar.  Det blir tydligt att det är 

betydligt fler ungdomar som uppger att de får smaka alkohol (cirka 40 procent) än 

de som uppger att de får alkohol i större mängder av föräldrar (10 procent). 
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Andel procent som får smaka alkohol ur föräldrarnas eller vårdnadshavares glas eller får enstaka 

glas. 

 

Att kunna köpa själv 

Andelen ungdomar i årskurs nio som själva köper snus i kiosk eller butik har 

minskat till nästan hälften från 2006 till 2010. Även antalet som själva köper 

cigaretter i butik eller kiosk har minskat från 2006 till 2010. Andelen ungdomar i 

årskurs nio som själva köper folköl i butik har varit låga under hela projektperioden 

och visar även på en minskning från 2006 till 2010.  

 

Andel procent ungdomar i årskurs nio som själva köper snus/cigaretter/folköl 

 

Narkotika  

De som har använt 

I årskurs nio är det 9 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna som har 

använt narkotika 2010. Det vanligaste preparatet som använts är cannabis. Andelen 

pojkar i årskurs nio som någon gång använt narkotika har ökat sedan 2006, andelen 

är något högre än snittet i övriga länet. För flickorna är det en lägre andel som 
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någon gång använt narkotika 2010 än 2006 och andelen är i paritet med övriga 

länet.   

Andel procent som någon gång använt narkotika 

 

I årskurs två på gymnasiet är det tydligt att allt fler har använt narkotika från 2006 

till 2010. Undersökningen visar att 25 procent av flickorna och 32 procent av 

pojkarna har använt narkotika i Sundbyberg. Det är en högre andel än i övriga länet 

där 20 procent respektive 27 procent av flickor och pojkar har provat narkotika. 

Det vanligaste preparatet som använts är cannabis. 

Andel procent som någon gång använt narkotika 

 

Debutålder 

Debutåldern för att ha använt narkotika bland pojkar var 14,1 år både 2006 och 

2010. Flickornas debutålder har sjunkit från 14,5 år 2006 till 14,3 år 2010.  
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Debutålder  

 

Sammanfattning: konsumtion av tobak, alkohol och narkotika 

Tobaksanvändningen har ökat bland pojkar under projektet, bland flickorna är 

tobaksanvändningen relativ stabil under projektet. Tobaksanvändningen 2010 är i 

paritet med genomsnittet i länet. 

Alkoholkonsumtionen har förändrats mellan 2006-2010. Positivt är att andelen 

flickor som inte dricker alkohol har ökat och att andelen pojkar som inte dricker är 

relativt stabil. Andelen storkonsumenter är dock högre i samtliga undersökta 

grupper 2010 än 2006 förutom bland flickor i årskurs nio. Totalkonsumtionen av 

alkohol har också sjunkit markant bland flickor i årskurs nio och befinner sig nu på 

en lägre nivå än länssnittet. 

Narkotikaanvändningen har ökat i alla undersökta grupper förutom flickor i 

årskurs nio. Det vanligaste preparatet som använts är cannabis. Siffrorna är i paritet 

med länet i årskurs nio, i årskurs två på gymnasiet är andelen som har testat högre i 

Sundbyberg än i övriga länet. 

Drogförebyggande arbete 

Det lokala drogförebyggande arbetet har utvecklats inom flera områden mellan 

2006-2011 och baseras på metoder och arbetssätt som vilar på bäst tillgängliga 

kunskap. Arbetet har inneburit implementering av olika metoder i berörda 

verksamheter, mobiliseringsarbete och informationsspridning, men också 

förändrade arbetssätt inom det drogförebyggande arbetet. Under projekttiden har 

ytterligare ett projekt, LUMA, drivits med syfte att utveckla det drogförebyggande 

arbetet. Här följer en beskrivning av de olika komponenterna i det lokala arbetet. 

StegVis och Start 

StegVis är en översättning och bearbetning av det amerikanska 

undervisningsprogrammet Second Step. Programmet riktar sig till pedagoger som 

arbetar med barn mellan fyra och femton år. Metoden går ut på att arbeta 

förebyggande mot utagerande beteende och skapa en grund för ett gott socialt 
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samspel i barngrupper och med lärare. Stegvis är anpassat efter olika åldrar från fyra 

till 15 år år. Start är ett material som bygger på StegVis och vänder sig till barn ett 

till tre år. 

Stegvis i Sundbyberg stad 

Det har genomförts nio utbildningstillfällen i StegVis-metoden och Start för 

förskolor och skolor inom kommunen. Det har även erbjudits tre 

fördjupningstillfällen för de som gått grundutbildningen. Den första utbildningen 

hölls våren 2008. Alla kommunala förskolor och hälften av de fristående 

förskolorna har utbildat personal inom StegVis och Start samt sex av åtta av de 

kommunala tidigaredelsskolorna. På varje förskola och skola som arbetar med 

StegVis finns en StegVis-ansvarig som ansvarar för materialet och för att arbetet 

sker enligt metoden.  

Uppföljning av arbetet med Stegvis-metoden på förskolor och skolor 

Våren 2009 genomfördes en uppföljning av StegVis-arbetet i Sundbyberg där de 

som då hade gått utbildningen fick svara på frågor om hur de arbetade med 

metoden. De som arbetat med metoden har en positiv inställning till StegVis. Några 

goda exempel som lyfts fram är förbättrad konflikthantering bland barnen och att 

pedagogerna kunnat ta hjälp av metoden i flera olika situationer som uppstått på 

förskolan. Viktigt att uppmärksamma är att flera har nämnt att StegVis-arbetet även 

har visat sig vara ett stöd i språkutvecklingen, särskilt bland barn med annat 

modersmål.  

StegVis-arbetet upplevs som en positiv förstärkning i arbetet på förskolan. 

Personalen framhåller dock att det är viktigt att det ges utrymme för planeringstid 

och att flera utbildas för att arbetet ska vara hållbart på sikt.  

Två röster från personalen i förskolan om StegVis: 

”Vi pedagoger har sett att de barn som hade problem att kontrollera sina känslor och konflikter 

har blivit mycket bättre på att hantera dem.” 

”StegVis är väldigt uppskattat från både mig, barnen och föräldrarna.” 

Fyra förskolechefer om arbetet med StegVis-metoden 

I samband med denna rapport intervjuades fyra förskolechefer om arbetet med 

StegVis. De delar uppfattningen att implementeringen av metoden har varit 

uppskattad av både föräldrar och förskolepersonal. Metoden har haft en positiv 

inverkan på barnens förmåga att visa känslor samt att förstå andras känslor.  
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Stärkande faktorer i StegVis-arbetet anses vara att ha flera utbildade på samma 

avdelning Erfarenheter från förskolepersonalen är att de är nöjda med StegVis-

materialet då det kan koppla verkliga situationer till vad de tagit upp på lektionerna. 

”De tycker att det är jättebra att de får fram så mycket runt känslor och empati med barnen och 

dom följer materialet, allstå dom tycker att materialet är jättebra, men det är ju viktigt att man är 

två så tycker mina i alla fall, en antecknar och observerar barnen och den andra håller i det så att 

säga. Och även det här START har satts igång för dom riktigt små barnen, dom får fram ganska 

mycket genom dom här bilderna.” 

”Utifrån det de skriver i kvalitetsredovisningarna och så känns det ju som att det har varit till 

nytta vartenda år. Asså att de ser att det här materialet har hjälpt barnen att förstå, det är min 

bild och att man pratar mycket mer om känslor och hur man är mot varandra också. Därför att 

man kan hela tiden koppla tillbaka till kommer ni ihåg när vi pratade om det där i situationer 

som händer.” 

Örebros preventionsprogram (ÖPP) 

Örebros preventionsprogram (ÖPP) är en föräldramötesmetod som syftar till att 

minska ungdomars drickande och vänder sig till föräldrar med barn/ungdomar i 

årskurs 6-9. Syftet med programmet är att påverka föräldrars förhållningssätt till 

ungdomars alkoholkonsumtion och ge information om hur man som förälder kan 

agera för att förhindra till exempel tidig alkoholdebut och berusningsdrickande 

bland ungdomar. Programmet genomförs vid korta föräldraträffar (15-20 minuter) 

en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten. Under träffarna 

informeras föräldrarna om ungdomsdrickande och vilken betydelse föräldrars 

inställning till alkohol har. Genom att inta en restriktiv hållning och tydliggöra 

denna på ett konkret sätt kan man som förälder minska ungdomars drickande. I 

slutet av mötet ges föräldrarna tillfälle att diskutera och komma överens om 

gemensamma förhållningssätt med varandra.  

Örebro Preventionsprogram i Sundbyberg stad 

Inom ramen för projektet har ÖPP-instruktörer utbildats på stadens två kommunala 

senaredelsskolor 2008 och Kulturama (friskola i Sundbyberg) 2010. Utvärdering 

från respektive utbildning visar att deltagarna överlag var nöjda med utbildningen 

och dess innehåll. 

Våren 2009 genomfördes en kartläggning av ÖPP-arbetet i de kommunala skolorna. 

Samtliga klasser hade då haft en ÖPP-presentation. På Rissneskolan hade samtliga 

klasser skrivit en överenskommelse med varandra som hade skickats ut till de 

föräldrar som inte deltagit på föräldramötena. På Ängskolan hade det skett i nio av 

tretton klasser. I tre av de fyra resterande klasserna hade en telefonlista gjorts och 
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skickats ut till samtliga föräldrar. Våren 2009 genomfördes även en 

enkätundersökning av ÖPP i Sundbyberg bland de sju lärarna som då var ansvariga 

för ÖPP i de kommunala senaredelsskolorna. Resultatet visade att samtliga 

instruktörer var positiva till metoden och såg den som en bra metod att arbeta med 

i skolan. Lärarna ansåg också att föräldrarna i hög utsträckning uppskattade 

metoden. De ansvariga lärarna pekade även på att för ett fortsatt arbete med ÖPP i 

Sundbyberg är engagemang från skolledning och övriga lärare en förutsättning för 

att det ska fortsätta att utvecklas och nå ännu fler föräldrar och på så sätt bidra till 

minskat ungdomsdrickande. 

Vid sammanställning av ÖPP-arbetet för läsåret 2011 visade det sig att i Ängskolan 

hade tio av fjorton klasser i årskurs 7-9  genomfört en ÖPP-presentation, sju klasser 

hade skrivit en gemensam överenskommelse och i fem av klasserna hade 

överenskommelsen skickats ut till samtliga föräldrar. I Rissneskolan har arbetet med 

ÖPP avstannat för tillfället då omorganisation sker. Kulturama hade genomfört 

ÖPP-presentation för samtliga åtta klasser i årskurs 6-9, samt skrivit 

överenskommelser och skickat ut till alla föräldrar. 

Familjeverkstan 

Familjeverkstan är ett material för studiecirklar för föräldrar med barn i åldern tre 

till tolv år. Det kallas verkstad då materialet innehåller många praktiska moment, 

framförallt hemuppgifter att arbeta med mellan träffarna. Familjeverkstan består av 

åtta korta filmer som skildrar vardagliga situationer i familjelivet. Några teman i 

filmerna är rutiner, positiv kommunikation, gränser och jämställdhet. Varje film ska 

fungera som ett underlag för diskussion utan att ge färdiga svar. Svaren ska istället 

komma i gruppdiskussioner. Syftet är att fundera över sitt beteende som förälder 

och att pröva nya vägar. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med 

praktiska övningar. Materialet riktar sig till alla föräldrar och inte bara de som 

upplever att de har problem.  

Familjeverkstan i Sundbyberg stad 

Familjeverkstan startades upp 2008 i samarbete med ABF och Studiefrämjandet. 

Familjverkstan drivs av studieförbunden som får betalt av Sundbyberg stad per 

genomförd cirkel. Under 2008 genomfördes två cirklar och det följande året två 

cirklar. Det tredje året, 2010, blev det större genomslagskraft och då genomfördes 

fyra cirklar. Hittills under 2011 har två cirklar genomförts och Familjeverkstan 

utvecklas nu även på webben i samarbete med Studiefrämjandet. Ett par av 

cirklarna har genomförts på tigrinja, vilket har varit väldigt uppskattat. 

Genomgående visar kursutvärderingarna att deltagarna är nöjda med kursen och att 

det har stärkt dem i sitt föräldraskap. 
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Motiverande samtal 

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en metodik för samtal om 

livsstilsförändring. Syftet är att öka motivation till beteendeförändring genom att 

lägga stor vikt vid klientens/elevens/ungdomens egen syn på sin problematik. 

Metoden kan användas för riskbeteenden av alkohol, droger, spelberoende, tobak, 

kost och fysisk aktivitet.  

Motiverande samtal i Sundbybergs stad 

Sundbybergs stad genomförde en utbildning i Motiverande Samtal i december 2009. 

Bland deltagarna på utbildningen fanns skolsköterskor, lärare, socialsekreterare, 

kuratorer, fritidspersonal och personal från ungdomsmottagningen. 

Kursutvärdering visade att deltagarna var mycket nöjda med kursen. Kursens 

styrkor var enligt deltagarna att få en ny metod att arbeta med samt att kursen 

innehållit många praktiska övningar, vilket stärkte självförtroendet att utöva 

metoden i det egna arbetet. Deltagarna svarade att de var positiva till att börja 

tillämpa MI i sitt eget arbete. 

Efter utbildningen har deltagarna haft möjlighet att delta i handledning och 

fortbildningstillfällen vid tre tillfällen Utvärderingen av fortbildnings- och 

handledningstillfällena visade att deltagarna var mycket nöjda med dessa och att 

handledningstillfällena var bra för att klargöra frågetecken som uppkommit i arbetet 

samt gav en möjlighet till djupare inlärning via repetition. 

Inköpsstudier av folköl och tobak  

Inköpsstudier av folköl och tobak, så kallade ”provköp” genomförs av ungdomar 

som är över 18 år som ser yngre ut. Provköpen utförs genom att en ungdom går in i 

utvald butik och försöker köpa folköl eller tobak utan att visa legitimation. Om 

butiken säljer folköl eller tobak utan att kontrollera legitimation upprepade gånger 

kan det resultera i vite eller indraget tillstånd.  

Inköpsstudier i Sundbyberg stad 

Sundbyberg stad genomförde mellan 2006-2009 inköpsstudier av folköl och tobak. 

Provköpen genomfördes fyra gånger år. Staden slutade utföra inköpsstudier 2010 då 

Justitieombudsmannen beslutade att inköpsstudier var dold myndighetsutövning 

och Statens Folkhälsoinstitut inte längre rekommenderade metoden. Statistik visade 

en positiv utveckling under åren som ”provköpen” genomfördes, alltså att färre 

butiker sålde till minderåriga. 
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Informationsspridning och mobiliseringsarbete  

Valborgskampanjer 

Varje år inför Valborgsmässoafton och skolavslutning har problematiken kring 

langning uppmärksammats och Sundbybergs stad har tillsammans med andra 

kommuner i Stockholms län, länsstyrelsen i Stockholms län, polisen, Systembolaget 

och lokala aktörer samarbetat för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. 

Kampanjerna har innehållit flera delar, Sundbybergs stad har årligen skickat hem en 

folder till föräldrar med barn 13-17 år med information om alkohol och ungdomar. 

Det har delats ut flygblad, affischerats runt om Sundbyberg samt spridits 

information via hemsidan. 

Exempel på dessa årliga kampanjer är Stoppa lagningen och den senast utförda -

TÄNK OM 2011. ”Stoppa lagningen” omfattade all sorts langning, inte enbart 

langning från Systembolaget. Kampanjens övergripande syfte var att förhindra och 

minska illegal alkoholhantering och langning. Syftet med TÄNK OM var att få 

föräldrar att förstå riskerna med tidig alkoholdebut, inse vikten av tydlig 

gränssättning, sprida normer och värderingar kring alkohol samt att aktivt avstå från 

att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år. 

Tobaksförebyggande arbete på Ungdomsmottagningen 

Våren 2011 startades ett mer intensifierat tobak- och alkoholförebyggande arbete på 

Ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen arbetade redan innan med att ställa 

frågor om tobak och alkohol. Det som inkluderades i arbetet var ett 

informationsmaterial om tobak och hjälp att sluta röka som sedan dess delas ut till 

alla rökare. Vid oro för alkoholkonsumtion bokas ett möte in med kurator och om 

ungdomen inte kommer till det bokade mötet följer kurator upp via telefon. 

Informationsmaterial om alkohol och dess effekter finns nu tillgängligt för alla 

ungdomar på ungdomsmottagningen.  

För att få veta mer om vad som skulle få unga att sluta röka genomfördes en kort 

väntrumsenkät. De som svarade var mellan 14 och 23 år och det var både rökare 

och icke-rökare. Resultaten visade att det som skulle påverka ungdomar att sluta 

röka var tillgänglighet och pris, kunskap om hur det påverkar utseendet till exempel 

hyn, motivation till egen vilja och att det skulle bli omodernt i media att röka. 

Ökad kunskap 

Under projektåren har det anordnats olika seminarier och föreläsningar för 

personal, förtroendevalda och samarbetspartners för att öka kunskapen om 

förebyggande arbete för barn och unga. Delar av personal har även deltagit i 

länskonferenser på samma tema. 
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LUMA – Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner 

Hösten 2008 gick Statens Folkhälsoinstitut ut med en inbjudan till landets 

kommuner att delta i projekt LUMA – lokalt utvecklingsarbete med ambitioner. Ett 

kriterium för att få delta var att kommunen hade ett aktivt drogförebyggande arbete. 

Det övergripande syftet med LUMA var att öka struktur och organisation inom 

lokalt drogförebyggande arbete, vilket gjorde det värdefullt för Sundbyberg att delta 

i LUMA. 

Arbetsstruktur  

Samtidigt som LUMA startade påbörjades ett annat projekt Gemensamma barn4. 

Då innehållet i dessa projekt var starkt sammankopplade valde Sundbyberg att 

integrera styrningen av LUMA till styrgruppen för Gemensamma barn. Under 

projektåren utvecklades arbetet och fick namnet Fokus barn och unga i Sundbyberg 

som sedan 2011 är en permanent organisationsform5.  

Prioriterade områden att arbeta med i LUMA 

Utifrån Statens Folkhälsoinstituts erfarenhet från tidigare utvecklingsarbete inom 

drogförebyggande arbete valdes tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd ut som 

prioriterade områden att arbeta med inom LUMA. Dessa områden har visat sig vara 

av vikt för att minska totalkonsumtionen av alkohol. 

Föräldrastöd – vad gjordes? 

Föräldrastöd var i Sundbyberg ett område med stora utvecklingsmöjligheter 2009. 

En kartläggning gjordes därför av de olika formerna av föräldrastöd som erbjuds i 

kommunen av interna såväl som externa aktörer. Underlaget sammanställdes i en 

broschyr och skickades hem till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-16 år. 

Broschyren spreds också till alla berörda aktörer och finns tillgänglig på strategiska 

platser i staden. Under en vecka i april 2010 genomfördes föreläsningar och 

aktiviteter för föräldrar med fokus på olika frågor om föräldraskap. Parallellt 

arrangerades också föreläsningar och workshops för personal i stadens 

verksamheter. Under veckan bjöds olika medaktörer från frivilligorganisationer in 

för att bygga nätverk och presentera vilka kurser och stöd som erbjuds föräldrar. De 

olika arrangemangen var inte särskilt välbesökta, däremot träffades olika aktörer, 

                                                 
4
 För att läsa mer om utvecklingen av det gemensamma arbetet se rapport Från Gemensamma 

barn till Fokus barn och unga  - ett samverkansarbete under utveckling. Individ- och 
omsorgsförvaltningen 2011-08 
5
 Fokus barn och unga i Sundbyberg är tvärsektoriellt samverkansarbete mellan Sundbybergs 

stad, närpolisen och Barn- och Ungdomspsykiatrin med målgrupp barn som far illa eller riskerar 
att fara illa. 
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interna såväl som externa, och knöt kontakter med varandra. Detta var mycket 

uppskattat och ledde till att nya nätverk skapades. Trots det låga antalet föräldrar 

som deltog under Fokus föräldrar 2010 gjordes ett nytt försök 2011. Detta med 

motiveringen ”en gång är ingen gång”. Temat 2011 var hur förälder genom en god 

relation kan stötta sina barn på bästa sätt. Denna gång blev gensvaret stort och 

arrangemangen var mycket välbesökta.  Fokus föräldrar bidrog till att skapa ett 

större intresse för stadens olika föräldragrupper och antalet föräldrar som anmälde 

sig till olika typer av föräldrastöd ökade. 

Tillgänglighetsbegränsning – vad gjordes? 

Tillgänglighetsbegränsning av alkohol och andra droger är det mest effektiva sättet 

att minska konsumtion av droger. I Sundbyberg har man under många år arbetat 

intensivt med detta område och en del i arbetet har varit att utbilda politiker i 

Ansvarsfull Alkoholservering6. Inom LUMA vidareutvecklades detta till att även 

utbilda politiker inom Ansvarsfull Tillståndsgivning7.  

Med syfte att utveckla samarbetet med stadens butiker som säljer folköl och tobak 

började staden att skicka ut informationsbrev kontinuerligt, vilket kommer att 

fortsätta. Från och med 2010 genomförs regelbunden tillsyn av alla butiker 

tillsammans med närpolisen samt att det erbjuds en utbildning för de som säljer 

folköl och tobak på liknande sätt som för krögare i Ansvarsfull Alkoholservering. 

Utvärdering 

Då syftet med LUMA framförallt var att utveckla struktur och organisation inom 

det drogförebyggande arbetet användes utvärderingsmetoden Community 

Readiness Model (CRM) för att följa arbetet8. CMR beskriver en organisations 

förändringsbenägenhet i nio steg. Stegen beskriver hur medveten och redo en 

organisation och dess ledande aktörer är till att arbeta med ett specifikt 

ämnesområde. Intervjufrågorna delas upp på sex olika områden: nuvarande insatser 

inom organisationen, organisationens kännedom om insatserna, ledarskap, 

organisationens arbetsklimat, organisationens kunskap om ämnesområdet och 

resurser förknippade med ämnesområdet. 

                                                 
6
 Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Metoden 

vilar på tre ben; samverkan mellan bransch och myndigheter, utbildning av restaurangpersonal 
och ökad tillsyn 
7
 Ansvarsfull tillståndsgivning syftar till ge kunskap och stöd till politiker som fattar beslut enligt 

alkohollagen då en noggrann tillståndsgivning är den bästa förebyggande åtgärden  
8
 Utvärderingen har genomförts av forskare vid Karolinska Institutets Folkhälsoakademi 
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Resultat i Sundbyberg 

LUMA-projektet har medfört en positiv utveckling när det gäller Sundbyberg stads 

organisatoriska möjligheter att arbeta med föräldrastöd och 

tillgänglighetsbegränsning. Utvecklingen är tydligare inom föräldrastöd än inom 

tillgänglighetsbegränsning. En generell uppfattning från intervjuerna var att arbetet 

med det generella föräldrastödet verkade vara mer strukturerat än arbetet med att 

begränsa tillgängligheten till alkohol.  

 

Utveckling av Community Readiness-poäng under LUMA-projektet 

 
 

Vid en nedbrytning av utvecklingen inom de olika områdena blir det tydligt att inom 

både föräldrastöd och tillgänglighetsbegränsning är det framför allt ledarskapet och 

arbetsklimatet som har tagit stora kliv framåt under projekttiden. När det gäller 

föräldrastöd syns även stor utveckling när det gäller insatser. 

Kommunal handlingsplan 

I syfte att skapa långsiktighet i det drogförebyggande arbetet har en kommunal 

handlingsplan tagits fram. Målet är att andelen ungdomar som använder droger ska 

minska.  Handlingsplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp med personal från 

berörda verksamheter. Arbetet har haft utgångspunkt i att bygga på det som finns 

och god implementering. Samtliga berörda nämnder9 ska ta fram en 

genomförandeplan med mål och konkreta aktiviteter utifrån de målområden som 

beskrivs i den övergripande handlingsplanen. Genomförandeplanerna ska utgå från 

respektive nämnds ansvarsområde och verksamhet. Handlingsplanen innehåller 

följande fyra prioriterade områden att arbeta med de kommande fyra åren. 

 

                                                 
9
 Berörda nämnder är kultur- och fritid, individ- och omsorg, förskola, grundskole- och 

gymnasium, kompetens- och arbetsmarknad samt stadsbyggnad- och miljö. 
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 Barn och unga trivs och utvecklas i förskola/skola och på fritiden 

 Den viktiga föräldrarollen 

 Tillsyn för barnens skull 

 Vi jobbar för tobaksfria ungdomar  

Samordningsfunktion för drogförebyggande arbete 

Sundbyberg drogförebyggande arbete bygger på samverkan mellan flera 

verksamhetsområden och aktörer. Detta har utvecklats i och med att kommunen 

2006 anställde en folkhälsoplanerare för att samordna det drogförebyggande arbetet. 

Det har fått positiv respons från samarbetspartners i kommunen. Representanter 

från grundskola, gymnasium och polis anser att folkhälsoplanerarens roll har höjt 

prioriteten av drogförebyggande frågor. Det har även öppnat upp för nya 

samarbetsmöjligheter mellan olika myndigheter, verksamheter och organisationer i 

kommunen. 

Några samarbetspartners har intervjuats om hur de ser på det drogförebyggande 

arbetet i staden de senaste åren. 

En röst om gymnasiets drogförebyggande arbete 

Gymnasiets handlingsplan för drogförebyggande arbete utformades i ett samarbete 

mellan kurator och folkhälsoplanerare i kommunen och beslutades av skolans 

ledningsgrupp. Innan handlingsplanen för drogförebyggande arbete utformades 

upplevde intervjupersonen att det fanns ett behov av kunskap över tillvägagångssätt 

för ingripande vid situationer kopplade till alkohol och andra droger. Samarbetet 

med folkhälsoplaneraren som en utomstående drivkraft har upplevts som positivt 

för implementeringen av det drogförebyggande arbetet. För att få ett väl fungerande 

drogförebyggande arbete finns uppfattningen om att det krävs att frågan integreras i 

skolans struktur, vilket skulle underlättas med ett fortsatt samarbete med 

folkhälsoplaneraren. 

”Ibland behöver man liksom att någon kommer utifrån och ger en spark i baken och 

säger det här ska ni jobba med nu för skolorna ska ha ett drogförebyggande arbete, 

annars är det så att lätt att jamen vi har inte tid det kommer ändå upp i naturkunskapen 

eller vad man nu har för ursäkter, för att man tycker att man inte har tid med det. Så det 

behövs ju att man avsätter tid, att man liksom har en droghandlingsplan, man visar att 

det här och det här ska vi göra under året.” 



  

   23 (25)  

2011-11-18  

     

 
 

Närpolisens uppfattning om det drogförebyggande arbetet 

Polisen arbetar med många frågor som berör ungdomar och samarbetar med 

stadens skolor. Intervjupersonen anser att det har skett en ökning av narkotikabruk 

bland ungdomar i kommunen, främst av cannabis. Intervjupersonen tror att det är 

en generell trend bland ungdomar som kan bero på ökad tillgänglighet samt 

samhällets nya kommunikationsmöjligheter. Intervjupersonen har uppfattningen att 

utan de drogförebyggande insatserna hade antalet narkotikabrukare varit fler.  

Intervjupersonen har en positiv uppfattning om kommunens ändrade arbetssätt i 

och med anställning av en folkhälsoplanerare som samordnar det drogförebyggande 

arbete. Folkhälsoplanerarens roll har varit viktig som drivande part i projekt och att 

aktivt ansöka om medel för att finansiera drogförebyggande insatser.  Det har varit 

viktigt att ha en funktion som samordnar arbetet för att skapa kontakter och nya 

samarbeten mellan myndigheter, organisationer och förvaltningar. Det har medfört 

ett kontinuitet arbete i de drogförebyggande frågorna i staden. 

”Jag tror absolut att det skulle vara fattigare eller sämre om man inte hade den här 

knutpunkten eller kontaktytan för olika myndigheter, organisationer och förvaltningar, 

det underlättar ju väldigt mycket om man har en väg in.” 

Drogförebyggande arbete och Örebro Preventions Program ur ett 

rektorsperspektiv 

Intervjupersonen anser att implementeringen av Örebro Preventions Program 

(ÖPP) på en av stadens senaredelsskolor har blivit väl mottagen av såväl elever, 

föräldrar och skolpersonal. Lärarna anses vara positivt inställda till ÖPP, men att det 

finns en viss osäkerhet i att föra metoden vidare till föräldrar bland de som inte gått 

utbildningen i ÖPP. Intervjupersonen har uppfattningen att projektet har medfört 

en ökad medvetenhet i alkoholfrågan bland både elever och föräldrar samt att 

lärarna uppmärksammat frågan mer i sin undervisning.  

Intervjupersonen är positiv till kommunens ändrade arbetssätt i och med att en 

folkhälsoplanerare samordnar det drogförebyggande arbetet. Det anses vara en 

resurs i form av kompetens samt som pådrivande faktor i det drogförebyggande 

arbetet. 

”Jag tycker att medvetenheten har ökat och vi ser ju också vad som händer i samhället 

idag där fler och fler slås ut och där det händer ganska tuffa grejer och oftast bottnar 

det i alkohol eller droger, alltså det är förenligt med det.”     

”Jag tycker ju att varje ämne ska genomsyra det här och ta till sig det här och att föra 

en dialog med eleverna om vilket sätt vi leder vårt liv på och hur vi lever vårt liv. Och 

det ska finnas hela tiden, då tror jag att det kan bli en hållbar utveckling, men att göra 

punktinsatser bara någon gång då och då, då tror jag inte att det leder framåt.” 
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Att fortsätta utvecklas 

Det lokala drogförebyggande arbetet är ett utvecklingsarbete där stadens olika 

verksamheter behöver arbeta i samverkan för att lyckas med målet att minska 

ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika. 

Varför fortsätta? 

Stadens drogvaneundersökningar visar att drogförebyggande arbete är ett av de 

områden där Sundbyberg står inför stora utmaningar. Arbetet syftar till att skapa 

bättre förutsättningar och möjligheter till en jämlik hälsa samt utveckling för alla 

barn. Genom tidigt riktat preventionsarbete inom tobak, alkohol och narkotika 

maximeras vinsterna för folkhälsan men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Genom att satsa resurser på barnen minskas medicinska och sociala 

skadeverkningar av alkohol och andra droger under senare delar i livet. 

Hur fortsätter vi? 

Den kommunala handlingsplanen som antogs av samtliga berörda nämnder i 

oktober 2011 anger inriktningen för arbetet de närmaste fyra åren. De två 

utvecklingsområden som staden har arbetat med i LUMA är båda prioriterade 

områden i handlingsplanen. I och med att varje nämnd tar fram en 

genomförandeplan utifrån nämndens ansvarsområde integreras det 

drogförebyggande arbetet i det ordinarie arbetet. Det drogförebyggande arbetet ska 

följas upp årligen i mars genom verksamhetsberättelse och handlingsplan. Ansvarig 

nämnd för det drogförebyggande arbetet sammanställer samtliga nämnders arbete 

och genomför tillsammans med de andra förvaltningarna en processutvärdering för 

att säkerställa att arbetet genomförts på förväntat sätt. Uppföljningen redovisas 

inom Fokus barn och unga i Sundbyberg. 

Samordningsfunktion 

Handlingsplanen anger inriktningen för arbetet och samordningsfunktionen för 

drogförebyggande arbete kommer att finnas kvar då det visat sig vara en viktig del 

för utveckling och genomförande. Från och med 2012 ligger samordningsansvaret 

för drogförebyggande arbete på individ- och omsorgsnämnden som då ansvarar för 

att driva arbetet i den egna nämnden samt gentemot andra berörda nämnder. 

Slutord 

Projektet Drogförebyggande arbete i Sundbyberg har resulterat i att flera aktiviteter 

och metoder för att minska användning av tobak, alkohol och narkotika har startats 

upp. Vissa har implementerats fullt ut och vissa behöver mer tid för att integreras. 

När det gäller konsumtion finns både positiva och negativa trender bland 
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ungdomar. Positivt är att den totala konsumtionen av alkohol har minskat och 

andelen unga som inte dricker alkohol har ökat. Negativt är att andelen som testat 

narkotika har ökat.  

Värt att nämna är att flera av aktiviteterna såsom föräldrastöd och StegVis har 

riktats främst till yngre barn och det tar då tid att se resultat på 

konsumtionsmönster. Positivt är att vi ser en tydlig trend att allt färre föräldrar 

bjuder sina ungdomar på alkohol, en trend som på sikt kommer att påverka 

ungdomars konsumtion. Det aktiva drogförebyggande arbetet sedan 2006 har 

resulterat i en högre medvetenhet i organisationen om vikten av ett 

drogförebyggande arbete. Det finns idag även en tydlig ledning i dessa frågor inom 

samverkansorganisationen Fokus barn och unga.  

 

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi drog följande slutsatser utifrån CRM-

utvärderingen för att vidareutveckla det drogförebyggande arbetet i Sundbyberg. 

 Se över och tydliggör ledarskapet inom arbetet med att begränsa 

tillgängligheten till alkohol 

 Öka kännedomen och kunskapen hos aktörerna om alla pågående aktiviteter 

inom det drogförebyggande arbetet 

 Ta väl vara på det goda arbetsklimatet som råder inom bägge 

ämnesområdena samt den ledningsstruktur som finns inom arbetet med det 

generella föräldrastödet och sprid det till övriga områden 

En lärdom att ta med är att vi behöver fortsätta arbeta aktivt och tillsammans och 

att en tydlig ledning inom dessa frågor är av yttersta vikt för att nå framgång. Vi ska 

fortsätta arbeta med de metoder och aktiviteter som fungerar bra och vilar på bästa 

tillgängliga kunskap för att kunna minska andelen ungdomar som använder tobak, 

alkohol och narkotika i Sundbyberg. Detta gör vi tillsammans inom Fokus barn och 

unga i Sundbyberg. 

 

 

 

 

 

 


