
Drogkompassen 
Ett ramverk och ett års-hjul för 

effektivt lokalt drogförebyggande arbete 



Nationell problembild
• Uppskjuten alkoholdebut generellt men narkotikadebuten sker i allt tidigare ålder (bland vissa 

ungdomar)

• Attityder till narkotika är mer liberala än tidigare (efterfråga)

• Tillgängligheten på narkotika har ökat i hela riket (tillgång)

• Narkotika som den grova organiserade brottslighetens främsta inkomstkälla (tillgång=efterfrågan)



Drogkompassen – ett ramverk för praktiskt, lokalt 
drogförebyggande arbete
• ANDTS-strategin pekar ut visionen, riktningen, målen, visar vägen dit – strategi
• Drogkompassen – ett praktiskt verktyg, ett ramverk  i lokalt ANDT-arbete – taktik

Ramverket:
 Aktuell kunskap och evidens

 Prevention och intervention (tillgång och efterfrågan)

 Helhetssyn (folkhälsa, ANDT, brottsförebyggande)

 Centrala arenor

 Samverkan

 Stark lokal förankring och lokal mobilisering

 Organisation, struktur och systematik



Effektmål: Drogförebyggande/ANDT arbete

GRÄNSSÄTTANDERELATIONSBYGGANDE

MINSKAD EFTERFRÅGAN
(folkhälsa, ANDT och social hållbarhet)

PREVENTION

MINSKAD TILLGÅNG 
(brottsförebyggande och brottsbekämpande)

INTERVENTION



Effektivt, lokalt ANDT-arbete handlar om...

 UPPTÄCKA
 INGRIPA
 STOPPA 
 VÅRDA

– tidig debut med tobak och alkohol

– narkotikabruk

 MINSKA RISKEN
 FÖRHINDRA 

– droganvändande, eller normbrytande beteende, 
ingripa och stoppa (tidigt)

– narkotikaförsäljning, ingripa och stoppa (tidigt)

– erbjuda kvalitativ vård och behandling (tidigt)

PREVENTION
(MINSKA EFTERFRÅGAN)

INTERVENTION
(MINSKA TILLGÅNGEN)

 Minskad tillgång på 
narkotika 

 Minskat missbruk 

 Minskad brottslighet, oro och 
otrygghet

 Minskade 
samhällskostnader

 Bättre folkhälsa 



I praktiken innebär det…

främja/förebygga/minska risken
• Satsningar på hem, skola och fritid (trygga ramar)

• Brottsförebyggande arbete med att ”återta gatan” i det 
offentliga rummet

• Löpande kunskapshöjande insatser föra att forma 
restriktiva attityder mot droger och engagera alla vuxna i 
arbetet (lokal mobilisering)

• Tillsyn av tobak och alkoholförsäljning (lagstiftning och 
regelverk) 

upptäcka/ingripa/stoppa/vårda
• Tidig upptäckt av riskbeteenden och tidigt ingripande 

(TUTI) runt unga i riskzon för missbruk och kriminalitet

• Brottsbekämpning (polis, tull m.fl.) för att strypa 
tillgången på narkotika

• Satsningar på vård och behandling

• Återfallsförebyggande arbete (bryta den onda cirkeln)

PREVENTION INTERVENTION



För det krävs… 

Kunskap
• Årlig (aktuell) drogvaneundersökning (DVU) 

• Lokal lägesbild (innehåller bl.a. brottsstatistik, 
orosanmälningar, information från aktörer i 
lokalsamhället, vaktbolag, kollektivtrafik m.m.)

• SSPF – tidig upptäckt, tidigt ingripande (TUTI) 

• Forskning, undersökningar, enkäter och 
rapporter från CAN, Länsstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten

• Löpande omvärldsbevakning

Verktyg
• Drogförebyggande föräldramöten

• Föräldrasamverkan

• Broschyrer och foldrar med konkreta tips och råd

• Rutiner och policys i skolan m.m.

• Tidig upptäckt – tidigt ingripande (TUTI) - samverkan 
hem, skola, socialtjänst, fritid och polis via SSPF 

• Samverkan med civilsamhället (nattvandrare, närings-
och föreningsliv)

• Antilangnings-kampanjer 

• Kommunikation och närvaro i de virtuella rummen 
(sociala medier)

• Tillsyn

• Hjälp, stöd, vård och behandling

Systematik
• Taktik

• Tajming - att göra rätt 
insatser i rätt tid

• Ett års-hjul



Centrala arenor och aktörer 



Vägen till framgång…
• Föräldrakontroll- och föräldrakärlek

• Forma restriktiva attityder till droger (kunskap och kommunikaton)

• Ordinarie skolgång med godkända betyg

• Meningsfulla fritidsaktiviteter och ett drogfritt föreningsliv

• Årliga drogvaneundersökningar DVU (aktuell lägesbild)

• Vuxennärvaro (lokal mobilisering)

• Lägesbildsarbete och platssamverkan (brottsförebyggande)

• Arbete med ungdomar i riskzon enl. TUTI-principen via SSPF 

• Tidiga samordnade insatser för barn, unga och familj (TSI)

• Repressiva insatser för att strypa tillgången på narkotika (brottsbekämpning)

• Restriktiv narkotikapolitik

• Modern behandlingsvård



Organisation för arbetet (kommun)

● Samordningsfunktion för drog- och brottsförebyggande
● Samordningsfunktion för SSPF                                                                     
● Drogförebyggande skola 
● Fältassistenter och fritidspersonal
● Tillgänglig vård och behandling
● Samverkan med lokalsamhället (lokal mobilisering)                                                    
● Tvärsektoriell och organisationsöverskridande samverkan 



ANDT-års-hjul
Steg 1  

Målgrupp: 
Skolbarn

Målgrupp: 
Föräldrar/ 

vårdnadshavare
Augusti

Drog-vane-undersökning 
(DVU)

Lokal lägesbild 
Brottsförebyggande

Målgrupp:
Barn och unga

Målgrupp:
Alla vuxna

”Års-hjuls-arbetet startar 
med att en årlig drog-vane-

undersökning görs på 
högstadiet och gymnasiet i 

samband med skolstart” 



ANDT-års-hjul
Steg 2  

Augusti
Drog-vane-undersökning 

(DVU)

September
Resultat DVU

Föräldramöten
Återkoppling

Målgrupp: 
Skolbarn

Målgrupp: 
Föräldrar/ 

vårdnadshavare

Målgrupp:
Barn och unga

Målgrupp:
Alla vuxna

” Därefter sker de årliga 
föräldramötena och resultatet 
från drog-vane-undersökningen 
återkopplas till vårdnadshavarna, 
allmänheten och politiken.



ANDT-års-hjul
Steg 3

Målgrupp: 
Föräldrar/ 

vårdnadshavareAugusti
Drog-vane-undersökning 

(DVU)

September
Resultat DVU

Föräldramöten
Återkoppling

Oktober
Utskick av ANDT-folder 
till alla vårdnadshavare

Målgrupp: 
Skolbarn

Målgrupp:
Alla vuxna

Målgrupp:
Barn och unga

” Ungefär en månad efter 
föräldramötena sker 

utskick av ANDT-broschyr 
till alla vårdnadshavare” 



ANDT-års-hjul
Steg 4

Jul/nyår
Kommunikativ insats

Sportlov
Kommunikativ insats

Påsklov
Kommunikativ insats

Valborg
Kommunikativ insats

Skolavslutning
Kommunikativ insats

Augusti
Drog-vane-

undersökning 
(DVU)

September
Resultat DVU

Föräldramöten
Återkoppling

Oktober
Utskick av ANDT-folder 
till alla vårdnadshavare

Allhelgonalov
Kommunikativ insats

Maj
ANDT på 
schemat

November
Nätvanor

April
PAR

Målgrupp: 
Skolbarn

Målgrupp: 
Föräldrar/ 

vårdnadshavare

SSPF
(TUTI)

Lokal lägesbild 
Brottsförebyggande

Målgrupp: 
Alla vuxna

Målgrupp:
Barn och 

unga

Målgrupp:
Alla vuxna

” under resten av året sker 
kommunikativa insatser 

med fokus på ”riskhelger” 
och ett löpande arbete 

sker  i skolan, via SSPF och 
via lokalt BRÅ ” 



Flödesschema ANDT-års-hjul

Augusti
Drogvaneunder-
sökning (DVU) 

KARTLÄGGA

September
Föräldramöten 

MOBILISERA

Oktober
Utskick av ANDT-folder  
(alla  vårdnadshavare)

FÖRSTÄRKA

Augusti nästa år

Nya årsk. 7 börjar

UPPREPA

Oktober - juli
Löpande 

kommunikativa 
insatser

ENGAGERA

Lägesbildsarbete (brottsförebyggande)  och SSPF - tidig upptäckt  tidigt ingripande (TUTI) 



Verktygslåda ANDT-års-hjul…

• Årlig drogvaneundersökning (DVU) 
• Årliga föräldramöten
• Årligt utskick av ANDT-foldrar till alla vårdnadshavare
• Drogfri skola
• Meningsfull fritid
• Kommunikativa insatser med fokus på ”riskhelger” (lokal mobilisering)
• Lokal lägesbild och platssamverkan (brottsförebyggande) 
• SSPF-arbete för tidig upptäckt och tidigt ingripande (TUTI)  
• Omvärldsbevakning och forskning 



Ale Vision 2025 – Lätt att leva 

Hållbart samhälle
Balanserad

befolkningstillväxt

God utbildning
för alla

Full och produktiv
sysselsättning

Minskad klimatpåverkan
och hållbar konsumtion

Medskapande
samhälle

Ekonomi för
strategisk utveckling
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