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1. Inledning och syfte

Denna handbok vänder sig i första hand till tjänstepersoner och förtroendevalda i 
kommuner och inom lokalpolisområden såsom:

• Drogförebyggare/ANDTS-samordnare
• Brottsförebyggande samordnare inom kommun och polis
• Trygghetssamordnare och kommunpoliser
• Folkhälsosamordnare och folkhälsostrateger
• Medarbetare och chefer inom individ och familjeomsorg (socialtjänst),

kultur och fritid, skola och utbildning, säkerhet och polismyndigheten
• Kommunpolitiker

Handbokens syfte är inte att ersätta befintliga styrdokument inom området framtagna 
av Folkhälsomyndigheten, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN), Länsstyrelserna eller andra myndigheter och instanser utan snarare komplettera 
dessa genom att uppfylla ett behov av ett konkret hands on-stöd i det lokala arbetet 
på kommunnivå. Handboken fokuserar på tobaks-, alkohol- och narkotikaprevention 
(ANT) ger ett ramverk och visar på konkreta exempel på hur ett effektivt lokalt 
drogförebyggande arbete kan utformas i en mellanstor svensk kommun. 
Handboken Drogkompassen bygger på samlad kunskap inom ANDT-området och 
beprövade erfarenheter och arbetsmetoder inom lokalt drogförebyggande arbete. Om 
regeringens ANDTS-strategi är ett strategiskt verktyg som pekar ut visionen, 
riktningen och de övergripande målen så är denna handbok tänkt att vara ett taktiskt 
hjälpverktyg och en kompass, som bryter ner, begripliggör, konkretiserar och 
omsätter ANDTS-strategin till konkreta handlingar på det lokala planet. Handboken 
omsätter ANDTS-strategin från ett nationellt till ett kommunalt perspektiv och ger 
ett ramverk i det lokala arbetet i syfte att nå de nationella ANDT-målen.

• ANDTS-strategin - pekar ut riktningen, visionen och målen – strategi
• Drogkompassen  - ett praktiskt verktyg som visar vägen dit – taktik

Boken är en tydlig och pedagogisk sammanfattning av viktiga metoder tillämpliga för 
det lokala förebyggande arbetet. Här finns allt du behöver veta för att strukturera upp 
ett effektivt drogförebyggande arbete med barn och unga mot narkotika. Starka och 
trygga barn ger oss en stark och trygg framtid.

Lennart Karlsson, poliskommissarie, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen 
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2. Grunderna i lokalt förebyggande arbete – ramverket

2.1 Vad handlar det drogförebyggande arbetet i en kommun egentligen om?
I grunden handlar drogförebyggande arbete om att höja medvetenheten om de 
skadliga effekterna av och riskerna med alkohol, narkotika, tobak och dopning 
(ANDT) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks, alkohol- och narkotikadebut 
bland barn och unga. Det handlar samtidigt om att genom, främjande (universella), 
förebyggande och riktade insatser minska risken för samt förhindra 
droganvändande, dopning och minimera drogernas skadeverkningar i samhället i 
stort. I det lokala arbetet är det därför särskilt fokus på barn och unga. 
Med andra ord går det drogförebyggande arbetet i grunden ut på:

• Prevention (främja/förebygga/minska riskerna)
• Intervention (upptäcka/ingripa/stoppa/vårda)

Prevention In
ter
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n
ANDT

Prevention:
Prevention handlar om att främja och uppmuntra hälsosamma val och livsstil, stär-
ka skyddsfaktorer, förebygga och minska risken för riskbeteenden och drogdebut. 
Det handlar om att genom föräldrastödsinsatser, satsningar inom skola och på fritid 
och kunskapshöjande, kommunikativa insatser utefter ett årshjul, slå hål på myter 
om tobak, alkohol och narkotika, öka kunskapen om drogernas skadeverkningar 
samt arbeta för nolltolerans vad gäller tobak, alkohol och andra droger till 
minderåriga och på sikt minska efterfrågan på narkotika.
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Exempel på preventiva insatser är:

• Olika typer av föräldrastöd (föräldramöten, föräldracaféer, föräldragrupper)
• Satsningar på ordinarie skolgång med godkända betyg
• Satsningar på aktiv och meningsfull fritid och drogfritt föreningsliv
• Satsningar inom hälso- och sjukvård

Även vissa brottsförebyggande insatser faller inom ramen för prevention som:

• Anti-langningsåtgärder
• Tillsyn av tobaks- och alkoholförsäljning
• Ansträngningar för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll
• Platssamverkan kring otrygga och brottsutsatta platser
• Insatser för att öka allmänhetens anmälningsbenägenhet vid brott
• Förebyggande arbete med ungdomar i riskzon

Intervention
Intervention handlar i sin tur 
om att förhindra ohälsosamma 
vanor, riskbeteenden och miss-
bruk genom att tidigt känna 
igen tecken och mönster på 
normbrytande beteende samt 
ingripa och stoppa en negativ 
händelseutveckling i ett tidigt 
skede – till exempel avbryta ett 
riskbruk eller ett missbruk 
(enligt konceptet tidig upptäckt 
– tidigt ingripande, TUTI).
Intervention fokuserar framför
allt på ökad social kontroll,
tidig upptäckt av riskbeteenden
och ett tidigt ingripande
genom koordinerade insatser
(mellan hem, skola, fritid, soci-
altjänst och polis – SSPF) runt
individer och grupper i riskzon
för missbruk och kriminalitet. Fo

to
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Exempel på interventiva insatser är:

• SSPF-samarbete runt individer och grupper i riskzon för missbruk och kriminalitet
• Platssamverkan kring platser där öppen narkotikaförsäljning sker
• Ändringar i fysiska miljöer såsom förbättrad belysning, ny-, om, och tillbyggnad
• Repressiva insatser från polis och Tullverket med syfte att strypa tillgången på narkotika
• Återfallsförebyggande arbete
• Vård och behandling

Samma analogi gäller för både de preventiva såsom de interventiva insatserna. 

Det gäller att löpande anpassa dessa mot bakgrund av aktuell problembild, som 
bygger bland annat på drogvaneundersökningar och aktuell lokal läges- och 
problembild i kommunen.

Det är detta lokalt drogförebyggande arbete handlar om!

2.2 Helhetssyn, förankring och kunskapsbaserat arbete
Det finns en stark koppling mellan droger, beroende, utanförskap och kriminalitet. 

För att ta ett samlat grepp om missbruksfrågan är det därför i det lokala arbetet 
viktigt att se till helheten genom att förena det traditionella folkhälsoperspektivet 
med det mer dynamiska brottsförebyggande i ett gemensamt syfte.

Resonemanget ligger rätt i tiden då vi snart har en ny ANDTS-strategi samtidigt 
som ett förslag om att lagstifta om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande 
ligger på remiss hos regeringen.

Missbruk och narkotikaförsäljning är samtidigt det som skapar mest otrygghet i alla 
medborgardialoger och trygghetsundersökningar samtidigt som just narkotikahandel 
är de kriminella nätverkens främsta inkomstkälla enligt uppgifter från Polismyndigheten, 
Tullverket och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Drogmissbruk för dessutom med sig enorma samhällskostnader både på kort och på lång 
sikt och är både ett prioriterat kriminalpolitiskt liksom ett prioriterat folkhälsoområde.

Problemområdet är komplext, varför ett effektivt drogförebyggande arbetet kräver en 
helhetssyn, en stark förankring (lokalt, regionalt, nationellt), en tydlig prioritering och 
en välutvecklad intern och extern samverkan och dialog på flera olika nivåer.
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Ett långsiktigt hållbart och effektivt lokalt drogförebyggande arbete har sin 
utgångspunkt i aktuell kunskap inom ANDT-området i form av:

• Årliga drogvaneundersökningar (DVU)
• Löpande lägesbildsarbete (brottsförebyggande arbete)
• Samverkan mellan hem, skola, fritid, socialtjänst och polis (SSPF) med fokus på

tidig upptäckt av ungdomar i riskzon och tidigt ingripande (TUTI)
• Omvärldsanalys och medborgardialog

Detta i syfte att hålla jämna steg med drogtrenderna, vara agila och dynamiska i 
arbetssättet genom att snabbt fånga upp nya drogtrender och nya hot och anpassa 
de preventiva och de interventiva insatserna. Det är samtidigt viktigt för att 
kunna följa upp, analysera, utvärdera och utveckla det lokala ANDT-arbetet.

2.3 Föräldrakontroll, föräldrasamverkan och den unga hjärnan 
Restriktivitet och nolltolerans
För att vinna kampen mot droger och få färre unga att debutera med narkotika 
behöver vi ha rätt ansats i det lokala drogförebyggande arbetet. 

Det är svårt att vinna kampen mot droger i ett samhälle där det är accepterat att 
minderåriga får röka tobak och dricka alkohol hur som helst – det säger sig självt.
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Det finns ett tydligt samband mellan en tidig tobaks- och/eller alkoholdebut och 
en ökad risk för att utveckla ett riskbruk eller ett missbruk av tobak och alkohol 
liksom av andra tyngre droger. För tidig tobaks- och alkoholdebut sänker trösklarna 
och höjer risken för riskbruk, missbruk och narkotikadebut bland annat genom att 
tobak och alkohol oftare förekommer i sällskap där även andra droger förkommer. 
Om man som ett exempel drar en parallell mellan tobaksrökning och cannabisrökning 
så är steget inte så stort för den ungdom som redan börjat röka tobak, att även börja 
experimentera med cannabis. Tekniken – att inhalera eller röka – är samma och 
i och med större exponering och riskmiljöer är risken för cannabisdebut plötsligt 
större. Cannabis är dessutom den vanligaste drogen bland unga och inte sällan en 
inkörsport till andra tyngre droger.

På lokal nivå behöver vi därför rikta våra insatser mot att se till att färre barn och 
unga börjar med de lagliga drogerna som tobak och alkohol – innan de är vuxna. 
Det gör vi genom att forma restriktiva attityder till tobak och alkohol.

Föräldrarollen
Flera undersökningar inom området från bland annat IQ Initiativet pekar på att 
just föräldrars inställning till tobak och alkohol och föräldrarnas förmåga att tidigt 
bygga upp en god relation till sina barn och sätta tydliga gränser är avgörande för 
att färre barn och unga ska debutera med tobak, alkohol och andra droger.  
Undersökningar bland ungdomar visar att unga vill att föräldrarna ska tala med 
dem om alkohol och andra droger och att de flesta tonåringar avstår alkohol, tobak 
och andra droger just för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

Man kan därför föra ett resonemang kring att föräldrarna egentligen är de bästa 
drogförebyggarna, då de har störst inflytande på barnens inställning till droger 
samt då de känner sina barn bäst och är oftast först med att upptäcka tidiga tecken 
på att allt kanske inte står rätt till och ingripa. Egentligen kan man hävda att  
föräldrarollen är det enskilt viktigaste samhällsuppdraget, om än ett informellt 
sådant. Våra barn och unga är vår framtid och morgondagens poliser, lärare, sjuk-
sköterskor, brandmän, bussförare, företagare, politiker och andra samhällsbyggare. 
Vad kan då vara viktigare än att investera i våra barn och unga?

Genom att ha en god relation till sina barn genom hela uppväxten, sätta tydliga 
gränser när det gäller tobak, alkohol och andra droger och visa intresse för sin ungdoms 
skolgång, fritid och kompisar samt hålla koll på internet-aktivitet och ungdomens 
ekonomi, kan föräldrarna lämna ett betydande bidrag i både det brottsförebyggande 
och det drogförebyggande arbetet.
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I en period i livet då barnen spenderar alltmer tid utanför föräldrars direkta kontroll 
är trygg och tillitsfull relation med gränssättning och öppen kommunikation mellan 
föräldrar och barn den viktigaste komponenten för ungdomars positiva utveckling, men 
också för föräldrars möjligheter att skydda sina barn från riskbeteenden som alkohol och 
droger. Föräldrar vars barn upplever att de kan prata med sina föräldrar och vända sig 
till dem när de behöver stöd upplever att de har mer insyn i deras barns liv och aktiviteter. 
Har man som förälder insyn i sitt barns liv kan man då lättare påverka barnets 
beteendeutveckling och i ett tidigt stadium ingripa om något går fel. 

Kort och gott: Trygga föräldra-/barnrelationer ger trygga barn.

 Sabina Kapetanovic, Lektor i psykologi, Högskolan Väst

Den unga hjärnan
Behovet av föräldrakontroll eller egentligen föräldrakärlek har att göra med hjär-
nans utveckling.

Hjärnan växer nerifrån–upp och bakifrån–fram och centrat för konsekvenstänkande 
som sitter längst fram i frontalloberna i prefrontal cortex, utvecklas därför sist det vill 
säga vid 24–25-årsåldern. Det i sin tur gör att ungas hjärnor är extra känsliga för tobak, 
alkohol och andra droger och tar ett större stryk av dessa än vad en vuxen hjärna gör. 
Det innebär samtidigt att barn och unga inte riktigt fullt ut kan förstå konsekvenserna 
av sina handlingar och riskerna med tobak, alkohol och andra droger – varför föräldrar 
och andra vuxna i barnets omgivning behöver ta ett större ansvar, i synnerhet under 
tonåren då många unga för första gången exponeras för droger.

Det är trots allt så att få unga klarar av att på egen hand sluta med tobak, alkohol 
eller andra droger. Oftast är det en vuxen, inte sällan en förälder eller en idrottsledare, 
lärare eller polis som ingriper och stoppar ett riskbruk eller missbruk.

Föräldrasamverkan
Föräldrasamverkan och gemensamma, överenskomna regler om nolltolerans till tobak, 
alkohol och andra droger är samtidigt den preventionsmetod som visat bäst resultat 
och är därför ett återkommande inslag i alla framgångsrika drogförebyggande metoder 
såsom Örebro Preventions Program (ÖPP), Islandsmodellen och Kronobergsmodellen 
för att nämna några exempel. De universella drogförebyggande insatserna riktas därför 
i huvudsak mot målgruppen föräldrar och i synnerhet tonårsföräldrar och är att se som 
en form av föräldrastöd. Det har visat sig ge bäst effekt när det görs inom ramen för de 
årliga föräldramötena då de flesta föräldrar finns samlade på samma plats och kan få 
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viktig kunskap om lägesbilden, konkreta tips och råd samt uppmuntras att samverka 
och enas om gemensamma regler för barnen.

För att forma restriktiva attityder är det därför viktigt att de årliga drogförebyggande 
föräldramötena görs varje år då nya generationer av föräldrar och nya elever tillkommer. 
Återkommande årliga drogförebyggande föräldramöten ger det lokala drogförebyggande 
arbetet långsiktighet, hållbarhet och möjlighet att forma attityder och normer.

Genom att också satsa på en röd tråd genom hela föräldraskapsstödet i en kommun kan 
det redan tidigt för vårdnadshavare läggas en trygg grund för att prata med sina barn 
om svåra ämnen, samt hitta nätverk med andra föräldrar. Att stärka vårdnadshavare 
i sin roll att utveckla sina relationer med sina barn är ytterligare en skyddsfaktor för att 
bygga trygga individer.

Julia Widbom, utvecklingsledare, Ale kommun

Centrala arenor och aktörer
Om hemmet är den viktigaste arenan och föräldrarna den viktigaste aktören i det lokala 
drogförebyggande arbetet så finns det andra arenor där våra barn och unga tillbringar 
sin övriga tid som är viktiga att inkludera i det lokala drogförebyggande arbetet.

De centrala arenorna är:

• Hem
• Skola
• Fritid
• Det offentliga rummet

Om föräldrarna är de bästa drogförebyggarna så är vid sidan av hemmet skolan den 
plats där det bästa drogförebyggande arbetet sker. Detta dels genom skolans egna 
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arbete med eleverna, dels inom ramen för de årliga föräldramötena som hålls på 
skolorna. Ordinarie skolgång med godkända betyg är därför tillsammans med bra 
hemförhållanden och meningsfulla fritidsaktiviteter de viktigaste skyddsfaktorerna 
och de främsta arenorna för det lokala drogförebyggande arbetet. Genom satsningar på 
arenor som hem, skola och fritid skapar vi trygga ramar och gynnsamma sammanhang 
för våra barn och unga att växa upp i och minskar därigenom risken för drogdebut 
och andra riskbeteenden. Det offentliga rummet är en annan arena där våra barn 
och unga tillbringar en hel del tid, som dock ibland tenderar att glömmas bort eller 
nedprioriteras i det lokala drogförebyggande arbetet. En del av den offentliga debatten 
och opinionsbildningen har flyttat ut till det virtuella rummet varför hög närvaro på 
internet och i sociala medier är ett viktigt inslag i arbetet. Satsningar för att öka 
vuxennär-varon och den sociala kontrollen på platser där unga samlas och på kvällar 
och nätter genom att till exempel uppmuntra vuxen- eller nattvandring är ännu ett 
viktigt inslag i det lokala arbetet. Ansträngningar för att öka allmänhetens 
anmälningsbenägenhet, liksom platssamverkan kring brottsutsatta platser där öppen 
narkotikaförsäljning sker, tillsyn och antilangningsåtgärder och repressiva insatser 
från polis och andra rättsvårdande myndigheter i syfte att strypa tillgången på narko-
tika är ytterligare exempel på aktiviteter i det offentliga rummet.

Grunderna i lokalt drogförebyggande arbete – ramverket
• Prevention och intervention

• Kunskap, helhetssyn och lokal förankring

• Föräldrakontroll och föräldrasamverkan

• Centrala arenor och centrala aktörer

3. Skapa en organisation för arbetet

3.1 Betydelsen av en organisation
För att kunna bedriva ett kunskapsbaserat och långsiktigt drogförebyggande arbete 
behövs förståelse för, samt en tydlig vilja att arbeta drogförebyggande inom den 
egna organisationen i kommunen. Detta då arbetet kräver av organisationen att visa 
förståelse för arbetet, avsätta tid och resurser för det samt ge tydliga mandat att driva 
frågorna internt såsom externt. Flera av de områden som ingår i det drogförebyg-
gande arbetet kräver att verksamheter från olika sektorer och organisationer måste 
samverka och samarbeta. Det innebär i sin tur behovet att kunna arbeta i de orga-
nisatoriska mellanrummen, sätta frågor i centrum och verka på flera plan samtidigt.
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Nedan går vi igenom några viktiga pusselbitar som behöver falla på plats i den 
egna organisationen för att ha rätt förutsättningar för att bedriva ett effektivt 
och hållbart lokalt arbete.

3.2 Samordningsfunktion för drog- och brottsförebyggande arbete 
Att kommunen tillsätter en drogförebyggare/ANDTS-samordnare/brottsförebyg-
gare med tydliga mandat att driva, samordna och utveckla det lokala drog- och 
brottsförebyggande arbetet är ett viktigt första steg på lokal nivå. Genom att en 
samordnare tillsätts blir preventionsarbetet i kommunen mer strukturerat och mer 
uthålligt. Samordnaren ska fungera som en resurs för de kommunala verksamhe-
terna och en länk till andra samverkansaktörer inom till exempel Länsstyrelsen, 
Polisen, andra myndigheter och gentemot lokalsamhället. Samordnaren är en 
perspektivbärare av de drogförebyggande och brottsförebyggande budskapen och 
arbetar för att skapa en angelägenhet i frågorna, höja kunskapsnivån samt hjälper 
till att skapa en tydlig riktning och struktur på det drogförebyggande arbetet i sin 
kommun. Samordnaren ska vara motorn i de förebyggande och prosociala proces-
serna i kommunen, omvärldsbevaka samt driva på utvecklingen i samverkan med 
ett flertal interna och externa aktörer samt bland annat genom positivt påverkans-
arbete motverka missbruk och kriminalitet. Som ett stöd till samordnarrollen kan 
man även inrätta en styrgrupp, referensgrupp eller ett råd för drog- och brottsföre-
byggande arbete som en instans med övergripande ansvar att följa upp, utvärdera, 
och utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen.

3.3 Samordningsfunktion för SSPF
Om kommunsamordnaren har ansvaret för att samordna det kommunöver-
gripande arbetet i kommunen och de universella preventiva och interventiva 
insatserna så är SSPF-koordinatorn samordnarens motsvarighet på grupp- och 
individnivå (selektiv och indikerad nivå).

SSPF står för gemensamt förebyggande arbete med ungdomar i riskzon för kri-
minalitet och missbruk i samverkan mellan hem, skola, socialtjänst, fritid och 
polis. SSPF är en samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar 
mellan 10/12 och 18 år. SSPF som samverkansform har funnits i delar av Sve-
rige sedan 2007. Modellen är väl beprövad och utvärderad. Målet med SSPF är 
att förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet eller drogmiss-
bruk. Detta genom att fånga upp barnet eller ungdomen tidigt – det vill säga 
tidig upptäckt och tidigt ingripande (TUTI). Det vanligaste är att en förälder, 
vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar socialtjänsten för att det finns oro 
för barnet eller ungdomen.
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Det kan till exempel handla om:

• Hög frånvaro från skolan
• Aggressivt beteende
• Vänner som begår brott
• Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv
• Vänner som använder alkohol eller droger
• Barnet eller ungdomen har tagit alkohol eller droger själv
• Ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer
• Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet

Det framgångsrika med samverkansmodellen är att socialtjänst, skola, polis och fritid 
skapar en gemensam problembild och är överens om vilka delar som samarbetet ska ske 
kring. Arbetet är inriktat både mot förebyggande och främjande arbete på individnivå 
med gemensamma handlingsplaner. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så 
heltäckande bild av ungdomens situation som möjligt. SSPF-koordinatorn har en nyck-
elroll i att kartlägga ungdomens (eller gruppen av ungdomar) situation i hem, skol och 
på fritiden och samordna insatserna. Rekommendationen är att även för SSPF:s arbete 
inrätta en styrgrupp med övergipande ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla SSPF.

Kort om sociala insatsgrupper (SIG)
Sociala insatsgrupper (SIG) är en samverkansmetod kring unga personer där  
socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån 
den unges behov och är ett alternativ eller ett komplement till SSPF. Arbetet med 
sociala insatsgrupper fokuserar på insatser för unga som riskerar att bli kriminella 
och unga som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk och en 
kriminell livsstil och omnämns bland annat i regeringens 34-punktsprogram. I  
arbetet med sociala insatsgrupper finns inte någon åldersbegränsning men arbets-
metoden ska användas för ungdomar och unga vuxna som begår brott. 

Det handlar om tidiga och tydliga åtgärder för att motverka att ungdomar rekryteras 
till kriminalitet och hjälpa brottsbenägna att bryta en negativ spiral.

3.4 Drogförebyggande skola
Skolan har en nyckelroll i det drogförebyggande arbetet. Skolan ska vara en trygg och 
säker plats fri från tobak, alkohol och andra droger. Det är viktigt i skolans arbete att 
ha en uppdaterad drogpolicy (för alkohol, tobak, droger och doping) tydliga rutiner 
och att dessa efterlevs. Skolan ska samtidigt bedriva ett eget arbete med eleverna 
inom ramen för ordinarie utbildning. Konkreta exempel på det är till exempel 
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konceptet Narkotikafri Skola, ANDT på schemat, cannabis-kunskap, nät-kunskap 
eller samverkan mellan skola, polis, ambulans och räddningstjänst (PAR).

PAR-konceptets mål är att skapa förståelse hos unga för polisens, ambulansens och rädd-
ningstjänstens uppdrag i samhället. Genom rollspel, dialog och nyfikna frågor lär de 
känna varandra och ges möjlighet till samtal med högt i tak, med syfte att bygga rela-
tioner. Relationer som gynnar ungdomar när de sen ska fatta livsviktiga beslut som kan 
påverka deras hälsa och framtid. Skolan är en viktig plats där barn tillsammans med 
vuxna rustas för framtiden med viktiga kunskaper och erfarenheter. Skolan ska vara en 
plats fri från droger, våld och mobbning!

Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka och initiativtagare till PAR-konceptet

Skolan är också den plats där de årliga drogvaneundersökningar genomförs och där 
de årliga föräldramötena äger rum. Det är viktigt att dessa prioriteras av skolled-
ningen och att utrymme och tid ges för drogförebyggare, polis, fältassistenter och 
socialtjänst att komma in med de drogförebyggande budskapen, inom ramen för de 
årliga föräldramötena i samband med terminsstart. Skolan har samtidigt en robust 
organisation för att arbeta hälsofrämjande och drogförebyggande med en huvud-
man (rektor) samt ett elevhälsoteam (EHT) med skolsköterska, skolkurator, skolpe-
dagoger, skolpsykologer liksom andra viktiga funktioner.

Skolan är ofta den drivande aktören och arenan i SSPF:s arbete liksom i arbetet 
med tidig upptäckt och tidigt ingripande (TUTI).
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3.5 Fältassistenter och fritidspersonal
Meningsfull och aktiv fritid är en viktig skyddsfaktor i arbetet mot droger och 
missbruk bland barn och unga. Fältassistenter och fritidspersonal har en nyckelroll 
i det främjande och förebyggande arbetet med att skapa meningsfulla fritidsaktivi-
teter samt bygga bärande relationer till barn och unga på fritiden.

Fältassistenter
Fältassistenterna arbetar 
uppsökande med ungdomar 
i åldern 12–19 år. Det inne-
bär att de finns på platser 
där ungdomar vistas, både 
dagtid, kvällar och helger. 
Fältassistenternas arbete kan 
handla om att jobba med 
grupper i skolan, enskilda 
samtal och erbjuda det stöd 
som efterfrågas. När det be-
hövs hjälper de en ungdom 
att hitta och ta kontakt med 
rätt person eller instans. 

Fältassistenterna samarbetar 
med fritidsverksamheten, 
skola, polis, socialtjänst, 
föreningsliv, med flera och 
erbjuder konkret stöd till 
ungdomar som:

• Har det jobbigt med kompisar/föräldrar
• Känner oro för någon i sin närhet
• Har funderingar kring alkohol och droger
• Har det jobbigt i skolan
• Saknar fritidssysselsättning
• Har behov av att prata med en vuxen

Fritidsledare
Fritidsledarnas roll och uppdrag är att skapa möjligheter till aktiv och meningsfull 
fritid utanför ordinarie skoltid. Målgruppen är barn och unga främst i åldrarna 
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13–20 år. På fritiden är fritidsledarna tillgängliga för projekt och aktiviteter på var-
dagar och helger och de hjälper bland annat till med att:

• Ge möjlighet till meningsfull och aktiv fritid på kvällar och helger
• Planera in roliga aktiviteter, evenemang och projekt
• Arrangera utflykter under helger och lov
• Verkar för att öka ungas delaktighet och inflytande

Både fältassistenter och fritidspersonal samverkar med hem, skola, polis, socialtjänst 
inom ramen för SSPF:s arbete med ungdomar i riskzon för kriminalitet och droger 
och är på så vis viktiga aktörer i det förebyggande arbetet i en kommun.

3.6 Tillgänglig vård och behandling
Satsningar inom behandlingsvård är av central vikt i både det preventiva liksom i det 
interventiva arbetet i en kommun. En fungerande behandlingsvård är viktig för att 
de som är beroende av narkotika och andra droger och deras närstående ska kunna få 
hjälp och stöd att ta sig ur sitt missbruk och skaffa sig en fungerande, drogfri vardag.

Öppenvårdsmottagningar för ungdomar och föräldrar som har frågor och bekymmer 
som rör narkotika och eller alkohol är därför viktiga i det lokala arbetet i kommunen.

Öppna Mini-Maria-liknande mottagningar med möjlighet till dropp-in och en mix 
av medarbetare med varierande bakgrunder och specialistkunskaper inom beroende 
och riskbruk, som behandlare, socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare är 
en viktig framgångsfaktor dels i det förebyggande arbetet dels i arbetet med att bry-
ta ett riskbruk eller ett missbruk liksom i det återfallsförebyggande arbetet.

3.7 Samverkan med lokalsamhället (lokal mobilisering)
Ett effektivt lokalt drogförebyggande arbete är ett nätverksarbete. Det handlar 
dels om att arbeta kunskapsbaserat och ha organisatoriska förutsättningar för det 
interna arbetet i kommunen men det handlar samtidigt om att arbeta utåtriktat, 
tillsammans med lokalsamhället. Här handlar det om att bygga upp starka nätverk 
och bjuda in till samverkan med alla andra som arbetar drogförebyggande såsom 
andra myndigheter och aktörer från lokalsamhället, närings- och föreningslivet. 
Det stärker den lokala förankringen och ökar engagemanget i det lokala arbetet i 
kommunen. Samverkan inom det lokala drogförebyggande arbetet innebär konkret 
att aktörerna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att till-
sammans minska sannolikheten för missbruk och brott och minimerar drogernas 
skadeverkningar. Det är en win-win för alla och viktigt att dra fördel av i arbetet 
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på lokal nivå. Det offentliga 
rummet är därför en mycket 
viktig arena och lokalsamhäl-
let en nyckelaktör i det lokala 
drogförebyggande arbetet. An-
strängningar för att öka med-
vetenheten om problematiken, 
forma restriktiva attityder samt 
etablera och upprätthålla star-
ka nätverk i syfte att samverka 
kring unga och mot droger 
och missbruk är därför viktiga 
insatser på det lokala planet.

Att engagera alla vuxna såsom 
tonårsföräldrar, nattvandrare, 
vaktmästare, idrottsledare, 
gymägare och företagare i det 
drogförebyggande arbetet och 
öka de informella kontrollme-
kanismerna i både hem, skola 
på fritid liksom i det offentli-
ga rummet, så kallad "lokal 
mobilisering" - är en viktig  
framgångsfaktor i det lokala  
arbetet. 

Det görs bland annat genom:

• löpande kommunikativa insatser utefter ett års-hjul
• medborgardialoger
• insatser för ökad vuxennärvaro (vuxenvandring/nattvandring)
• brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
• gemensamma kampanjer med förenings- och näringsliv

Just nattvandring/vuxenvandring lyfts särskilt fram i sammanhanget i bland 
annat regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot 
brott - som ett sätt att öka den sociala kontrollen samt minska riskfaktorer 
och stärka skyddsfaktorer i ungdomsmiljöer.
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3.8 Tvärsektoriell och organisationsöverskridande samverkan
I det lokala brott-och drogförebyggande arbetet är den lokala samverkan mellan 
kommun, polis och aktörer från lokalsamhället men även andra myndigheter som 
till exempel Tullverket central i det interventiva arbetet med att strypa tillgången på 
narkotika men även i det förebyggande arbetet. 

Rent konkret sker det i form av arbetet med lokal lägesbild och medborgarlöfte, 
genom tillsynsarbete samt inom ramen för SSPF-samverkan i kommunen. 
Länsstyrelser, regioner och andra myndigheter såsom CAN, Folkhälsomyn-
digheten, Socialstyrelsen, BRÅ med f lera har samtidigt viktig roll i kompe-
tensutvecklingen och erfarenhetsutbytet i kommunerna, i arbetet med tillsyn 
liksom i utvecklingen och samordningen av det brotts-och drogförebyggande 
och folkhälsoarbetet lokalt, regionalt och nationellt. Samverkan, utbyte och 
att ingå i nätverk med dessa är därför en viktig framgångsfaktor i arbetet på 
lokal nivå och en central del i en kommunal drog- och brottsförebyggares/ 
ANTDS-samordnares uppdrag. Som exempel kan nämnas Länsstyrelsernas 
drogförebyggande och brottsförebyggande nätverk och myndighetssamverkan 
mot grov organiserad brottslighet (GOB). Ett annat exempel är 
Socialstyrelsens och Skolverkets uppdrag med att utveckla arbetet med tidiga 
samordnade insatser för barn, unga och deras familjer (TSI), där personal från 
skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samordnar sitt stöd till barn och 
unga så att barn får hjälp i tid, utifrån sina och familjens behov. 

För att förebygga användning av narkotika och bidra till en god hälsa i befolkningen är 
det viktigt att främja och förebygga olika faktorer i människors livsvillkor och levnads-
vanor. Många av de faktorerna som antingen kan innebära en risk eller ett skydd för en 
individ för exempelvis narkotikabruk är samma som de som också påverkar inom hela 
folkhälsoområdet. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser spelar en avgörande roll 
i det hälsofrämjande arbetet, då effekter ackumuleras under hela livet. Att ge alla barn 
och unga en bra start i livet är en av de viktigaste delarna i att stärka den sociala håll-
barheten och minska skillnader i hälsa.

Julia Widbom, Utvecklingsledare, Ale kommun

Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för narkotikapolitiken 
(även folkhälso- och kriminalpolitiken) förser oss med lagar och regelverk och en 
ANDTS-strategi som visar på en tydlig politisk vilja, pekar ut riktningen och 
ambitionsnivån (målen) samt styr och genomsyrar myndigheternas och kommunernas 
drogförebyggande arbete.
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Organisation
• Samordningsfunktion för drog- och brottsförebyggande arbete

• Samordningsfunktion för SSPF-arbete

• Drogförebyggande skola

• Fältassistenter och fritidspersonal

• Tillgänglig vård och behandling

• Samverkan med lokalsamhället

• Tvärsektoriell och organisationsöverskridande samverkan

4. ANDT-årshjul – ett verktyg för struktur, systematik
och långsiktighet

4.1 ANDT-årshjul för systematik och hållbarhet
I syfte att bedriva ett effektivt och långsiktigt lokalt drogförebyggande arbete 
behöver vi ha:

• Kunskap
• Verktyg
• Systematik i arbetet

I de tidigare avsnitten var vi inne på att kunskap finns bland annat i form av årliga 
DVU, löpande lägesbildsarbete, forskning med mera. Verktyg finns i form av policys, 
rutiner, föräldramöten, informationsmaterial, SSPF, hjälp och stödinsatser med mera. 
Det ställs samtidigt krav på en systematik i arbetet och att göra rätt saker vid rätt tid-
punkt bland annat då vi vill komma in i skeenden tidigt och förebygga samt minimera 
åtgärdandet i syfte att undvika att arbeta reaktivt och släcka bränder. För ett praktiskt 
lokalt drogförebyggande arbete, som utgår från kunskap och aktuell problembild, be-
hövs därför vid sidan av ett ramverk (grunderna, kunskap och verktyg) även ett årshjul 
för insatserna. Det löpande arbetet under året beskrivas därför ofta som ett årshjul eller 
ett flödesschema med fyra eller fem stora steg i vilka arbetet planeras och startas upp, 
analyseras, genomförs och slutligen följs upp för att sedan starta återigen nästa år.
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De olika stegen är beskrivna på ovan bild och beskrivs närmare i nedan stycken med 
en skiss och ett förslag till ett ANDT-årshjul. ANDT-årshjulet inkluderar insatser på 
alla preventionsnivåer (främjande, förebyggande och riktat) har både preventiva såsom 
interventiva inslag och bygger på samverkan, systematik, kunskap, flexibilitet och 
långsiktighet. Insatserna i ANDT-årshjulet anpassas utifrån det som framkommer av 
kartläggningen av den lokala ANDT-situationen i kommunen såsom:

• Årlig drogvaneundersökning (DVU)
• Lägesbildsarbete
• Arbetet med tidig upptäckt och tidigt ingripande (TUTI) via SSPF

Den nationella problembilden är samtidigt tydlig vad gäller tre generella trender:

1. Narkotikadebuten går ner i åldrarna
2. Tillgängligheten på narkotika har ökat
3. Attityder till narkotika är mer liberala än tidigare

Det går att föra ett resonemang kring att den tråkiga utvecklingen inom 
ANDT-området delvis är en konsekvens av vår virtuella nutid. Internet har gjort 
narkotikan mer tillgänglig än någonsin och flödena är omöjliga att kontrollera, vil-
ket gör att våra barn och unga är mer exponerade för droger än tidigare generatio-
ner. Vi matas ständigt med algoritmstyrda informationsflöden i sociala medier och 
internet samtidigt som källor inte alltid är de säkraste och innehållet styrs ofta av 
enskildas vinstintressen snarare än kunskap och evidens. Det i sin tur gör att risken 
för desinformation är påtaglig och behovet av löpande kunskapshöjande insatser 
om drogernas skadeverkningar och behovet av förstärkt föräldrastöd liksom utbild-
ningsinsatser i skola och på fritid är större än tidigare. ANDT-årshjulet har därför 
särskild fokus på löpande kommunikativa och kunskapshöjande insatser med fokus 
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på vårdnadshavare (även skolans eget arbete med eleverna) liksom alla andra vuxna 
i lokalsamhället i samband med så kallade högriskhelger som nyår, julafton och Val-
borg till exempel. Under följande avsnitt 4.2–4.6 går vi igenom de olika momenten 
i ANDT-årshjulet.

4.2 Steg 1 – kartläggning av den lokala ANDT-situationen
Startskottet för det årliga arbetet utefter ANDT-årshjulet är skolstarten i augusti. 
Då genomförs en årlig drogvaneundersökning (DVU) för hela högstadiet. Det går 
även att genomföra en DVU och inkludera gymnasiet. För kommuner finns det 
möjlighet att delta i de riksrepresentativa drogvaneundersökningarna (DVU) som 
görs via Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) alter-nativt 
kan en kommun ta fram och genomföra en egen digital DVU (se bilaga digi-tal 
DVU för exempel på frågor och upplägg under kapitel 6).

Den främsta fördelen med den årliga DVU:n är att det ger en tydlig och aktuell 
lägesbild av preparatanvändandet bland barn och unga.

DVU:n är på så vis ett viktigt verktyg i det lokala drogförebyggande arbetet i kom-
munen, dels i den egna organisationen, dels i dialogen med politiken dels i det 
utåtriktade arbetet mot vårdnadshavare och andra aktörer i civilsamhället.

4.3 Steg 2 – återkoppla och mobilisera
DVU:n analyseras under augusti och september-månad och resultat återkopplas till 
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politiken, de kommunala verksamheterna och lokalsamhället. Ungefär en månad efter 
terminsstart oftast i september bjuds alla föräldrar till elever i årskurs 7–9 (och gymna-
siet) in till föräldramöten på högstadieskolorna i kommunen. Återkoppling från årets 
DVU sker till vårdnadshavare inom ramen för dessa ordinarie föräldramöten.

Vid föräldramötena kan föräldrar på så vis ta del av polisens och kommunens läges-
bild och få senaste informationen kring drogvanor (alkohol, tobak och narkotika) 
bland barnen. Föräldrar får även konkreta och handfasta tips och råd på hur de 
själva kan minska risken för missbruk och ges möjligheten att prata sig samman 
med andra föräldrar som har barn i samma ålder och samverka.

Att just få svar från en DVU där ens egna barn och hens klasskompisar medverkat 
ger en tyngd och ökar incitament för föräldrarna att engagera sig i det drogförebyg-
gande arbetet och samverka runt barnen.

4.4 Steg 3 – Förstärk föräldrarnas och skolans arbete
Föräldramöten i september följs upp en månad senare i oktober via brevutskick av 
ANDT-broschyrer (hands on-verktyg) till alla vårdnadshavare på högstadiet i syfte att:

• Påminna om lägesbilden
• Ge konkreta verktyg
• Hålla igång engagemanget
• Stärka föräldrasamverkan
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4.5 Steg 4 – engagera
Kommunikativa insatser
Under den efterföljande perioden från oktober fram till augusti nästa år sker lö-
pande kommunikativa insatser/kampanjer i lokalmedia, via sociala medier och 
lokalmedia utefter årshjul med särskild fokus på högriskhelger. Dessa illustreras av 
de mörkgröna boxarna i årshjulet och pågår från oktober fram till augusti nästa år. 
Just löpande kommunikativa och kunskapshöjande insatser är viktiga för att mot-
verka trenden med liberala attityder till droger. Detta inte minst med hänsyn tagen 
till flödet i sociala medier och den aggressiva marknadsföringen av tobak, alkohol 
och andra droger i media med en stark cannabislobby liksom tillgängligheten till 
droger på nätet. Fokus för de kommunikativa insatserna ligger på högriskhelger 
såsom exempelvis jul, nyår,  Valborg och skolavslutning då konsumtionen av 
alkohol och andra droger ökar och det föreligger en högre risk för drogdebut bland 
barn och unga. Viktigt därför att just inför en riskhelg påminna föräldrar och 
andra vuxna om vikten av restriktivitet och nolltolerans till tobak, alkohol och 
andra droger till minderåriga – genom exempelvis en artikel i lokal media eller en 
kommunikations-kampanj i sociala medier. Länsstyrelsernas antilangningskampanj 
Tänk om som sker i samverkan med IQ Initiativet, Systembolaget, 
Polismyndigheten och kom-munerna är ett mycket bra exempel på en sådan 
kommunikationskampanj.
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Arbete i skolan
Parallellt under året pågår ett arbete med eleverna som bedrivs i skolan och i ovan bild 
illustreras av de vita boxarna i års-hjulet. Skolans policyarbete och skolans egna arbete 
med eleverna inom ramen för den ordinarie utbildningen med till exempel konceptet 
Narkotikafri Skola, ANDT-kunskap, nätkunskap eller PAR (polis, ambulans och 
räddningstjänst i samverkan med högstadieskolan) är exempel på konkreta insatser.

Lägesbildsarbete (brottsförebyggande)
Det drogförebyggande arbetet handlar samtidigt om repressiva eller brottsförebyg-
gande åtgärder med samverkan mellan kommun, polis och aktörer i lokalsamhället 
(se Kronobergsmodellen). Det kan handla om riktade insatser mot platser där öp-
pen narkotikaförsäljning sker, tobaks- och alkoholtillsyn, ökad vuxennärvaro och 
ökad social kontroll och andra insatser för att strypa tillgången på narkotika och 
minska tillfällen till brott/drogdebut. Detta arbete görs löpande inom ramen för det 
så kallade lägesbildsarbetet som gestaltas av den större mörkblå cirkeln i mitten på 
årshjulet på ovan bild. Lägesbildsarbetet hjälper oss samtidigt fånga upp nya drog-
trender och hot på lokal nivå och anpassa våra insatser.

SSPF – tidig upptäckt, tidig ingripande (TUTI)
Parallellt med det övriga årshjulsarbetet kommer vi samtidigt under året behöva 
bedriva ett löpande riktat arbete med ungdomar i riskzon för missbruk och kri-
minalitet, arbetet med fokus på tidig upptäckt och tidigt ingripande (TUTI) som 
sker främst inom ramen för socialtjänstens och i synnerhet SSPF:s arbete . Detta 
arbete går ut på att tidigt upptäcka normbrytande beteende hos en ungdom samt 
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genom ett tidigt ingripande och samverkan mellan hem, skola, fritid, socialtjänst 
(och polis) stoppa en potentiell negativ händelseutveckling. Det arbetet illustreras 
av det lilla ljusblå cirkeln i mitten på års-hjulet. Även skolans, vårdnadshavarnas 
och andra vuxnas insatser är viktiga i TUTI-arbetet, liksom löpande kommuni-
kativa insatser med fokus på riskhelger.

4.6 Steg 5 – utvärdera insatserna och upprepa processen
Processen upprepas för varje nytt år i augusti när det kommer nya elever och vård-
nadshavare i årskurs 7. Det är just detta som ger modellen en inbyggd hållbarhet 
och långsiktighet. Att förse varje ny generation av föräldrar och ungdomar med rätt 
stöd för att minska risken för drogdebut och arbeta långsiktigt och hållbart med att 
forma och bibehålla restriktiva attityder till droger – att etablera en kultur. Samti-
digt sker en utvärdering av föregående års arbete i och med att en ny drogvaneun-
dersökning (DVU) görs i augusti nästa år och insatserna och verktygen (till exem-
pel innehållet i ANDT-broschyrerna) utvärderas, uppdateras och anpassas utifrån 
de rådande förhållandena.

Verktygslåda ANDT-årshjul
• Årlig drogvaneundersökning (DVU)
• Årliga föräldramöten
• Årligt utskick av ANDT-broschyr till alla vårdnadshavare
• Drogpolicy i skolan och skolans egna ANDT-arbete
• Löpande kommunikativa insatser
• Lägesbildsarbete
• SSPF – tidig upptäckt, tidigt ingripande (TUTI)
• Omvärldsbevakning och forskning

5. Författarnas slutord

Narkotikafrågan är komplex varför det drogförebyggande arbetet behöver utgå ifrån 
kunskap, helhetsperspektiv, tvärsektoriell och organisationsöverskridande samverkan 
och stark lokal förankring. Det behöver samtidigt bedrivas på ett strukturerat och 
systematiskt sätt för att bli effektivt. För att underlätta arbetet på lokal kommunal 
nivå har Ale kommun tagit fram denna handbok. Handboken Drogkompassen är en 
basmodell som visar på grunderna i ett strukturerat och systematiskt lokalt drogföre-
byggande arbete. Den har en inbyggd flexibilitet och utgår alltid ifrån de lokala 
förhållandena och den lokala problembilden som är vägledande. 
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Handboken är tänkt att tjäna som konkret och hands-on-stöd i arbetet med att 
planera, utforma, genomföra och följa upp det lokala ANDT-arbetet och vår för-
hoppning är att den ska kunna ge inspiration och bidra i utvecklingen av det lokala 
drogförebyggande arbetet i kommunerna. Vi vill passa på och rikta ett särskilt tack 
till alla drogförebyggare, brottsförebyggare, folkhälsovetare, poliser, socialtjänst-
arbetare och andra tjänstepersoner och myndigheter som genom sitt flitiga arbete 
indirekt bidragit till att vi har kunnat sammanställa denna handledning.

Tillsammans gör vi skillnad!

Att minska mängden narkotika i Sverige har länge varit en av polisens huvuduppgifter. 
Vi kan dock se att efterfrågan är det som i stora delar styr tillgången av narkotiska prepa-
rat. För de som börjar att bruka droger är det mycket svårt att sluta och deras efterfrågan 
styr den kriminella marknaden. Denna handbok är ett lysande exempel på hur alla 
delar i samhället tillsammans kan arbeta för att främst unga vuxna inte skall hamna i 
drogproblematik. Ett arbete som gäller polis och kommun i allmänhet men kanske vuxna 
i ungas närhet i synnerhet. Om vi, alla tillsammans, tidigt kan se till att unga inte ham-
nar i en drogproblematik kommer vi på sikt se en minskad efterfrågan och således också 
en minskad tillgång på droger. Ett arbete som på sikt kommer att rädda liv.

Christian Nylén, lokalpolisområdeschef, LPO Kungälv-Ale

6. Bilagor

Länk till CAN:s enkät-formulär för dogvaneundersökning http://bit.ly/enkat_ale

Vill du ha hjälp med en praktisk, liten digital drogvaneenkät? Ta kontakt med Ale 
kommuns säkerhetsenhet via kommun@ale.se.

Exempelfoton ANDT-foldrar (foldrar hittar du på: ale.se/foralder)

Vuxenhandboken
En praktisk guide till hur du som vuxen kan göra skillnad i 
kampen mot droger och missbruk bland barn och unga.

Så kan du som förälder minska 
risken att ditt barn börjar med 

droger
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Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) – Folkhälsomyndigheten 
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