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KSAN:s verksamhet

• Informationsmaterial/Kampanjer

• Konferenser/Seminarier

• Projekt

• Utbildning

• Följa och stödja forskning

• Samarbete med myndigheter och andra organisationer

• Samarbete inom Norden och internationellt

• Remissinstans



Från vaggan till graven

• Alkohol och graviditet, f.o.m. 1970-talet

• Bella f.o.m. 1990-talet

• Bella Bilist f.o.m. 2004

• Bella Europa f.o.m. 2004

• Nationellt Nätverk – BellaNet f.o.m. 2005

• EAD- European Action on Drugs f.o.m. 2009

• Flickor och läkemedel f.o.m. 2006

• Tonårsflickor i Fokus f.o.m. 2007

• Somaliska flickor f.o.m. 2008

• Ses i baren! (teaterpjäs) f.o.m. 2008

• Världens mammor f.o.m. 2008

• Marknadsföring till flickor f.o.m. 2009

• Stormens Öga f.o.m. 1998

• Frihet f.o.m. 1995

• Kvinnor 55+ f.o.m. 2002



Var finns flickorna?

• En utredning 2001

• Ett nytt projekt 2002-2004

• Slutsats: Mer tjejgrupper punkt!

• Villkoren för att arbeta med flickor:

- efter arbetstidens slut

- i källarlokaler

- obetalt

- pojkarna måste få vara med…



Hur mår flickorna?

• Övergripande mål för folkhälsa

• Hur bra stämmer detta?

• Från elva till vuxen på egen hand?



Övergripande mål för folkhälsa

• Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen.



Hur bra stämmer detta?

• Villkoren: källarlokal, efter arbetstidens slut, 

obetalt och att pojkarna får vara med….



Från elva till vuxen på egen hand?

• Flickor är friska och glada tills de är 11 år – med stigande ålder 

avtar hälsan (Källa: Folkhälsoinstitutet, Sverige)

• Skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet, verkligheten 

och vardagen!

• Flickor ”stötdämpare” mellan bråkiga pojkar

• Sårbar målgrupp för marknadsföring av beroendeframkallande 

medel



Hur når vi tonårstjejer? 

Tonårsflickors ökande ohälsa 

och missbruk oroar KSAN.

Bella – Grus & Glitter 2

• Metodmaterial för ledare av 

tjejgrupper sedan 1994 –

uppdaterades och utvecklades på 2000-talet.

• Interaktiva metoder som påverkar 

attityder och ändrar beteenden.

• Reflektion.



Varför är tjejgrupper drogpreventiva?

• Forskning visar:

• Vikten av att utveckla oberoende och självkänsla.

• Utveckla behovet och förmågan att sätta gränser

• Förändringar i alkohol- och drogbeteende efter att ha 

testat lösningar.

• Vardagliga konflikter – livslånga färdigheter.

• Vikten av att hantera stress.

• 3 av 4 flickor ändrar sina dryckesvanor efter att ha 

gått en tjejgrupp.



Interaktiva metoder för att påverka attityder, 

självförtroende och grupputveckling
1. Värderingsövningar

- Reflektera och ta ställning

- Uttrycka sin åsikt

- Motivera sina ståndpunkter

- Lyssna på och lyssna på andra

- Reflektera och revidera attityder

2. Reflektion

- Ett nytt inslag

- Effekterna av övningar på tidigare åsikter och attityder

- Ingen kommenterar

- Ingen hierarki

3. Forumspel

- Dramaövningar och teater tilltalar ofta flickor

- Ger möjlighet att påverka 

- Tysta flickor ges möjlighet att spela roller och uttrycka sig

- Utvecklar kommunikationsförmåga och stärker självförtroendet



Mer tjejgrupper PUNKT!

Ett projekt under 2002-2004

• Implementering

• Utvärdering

- politiker

- tjejgruppsledare 

- 600 tjejer

• Åtgärd



Vad tyckte tjejerna?

• En känsla av gemenskap

• Större tolerans

• Förståelse – empati

• Ökat självförtroende



Bella Europa 

• KSAN inledde 2004 ett samarbete med EURAD/Europe Against Drugs.

• Syfte: drogförebyggande arbete med Bella-konceptet för tonårstjejer i 
alla EU-länder.

• 2 års arbete med projektansökan till EU.

• Avslag i oktober 2005 p.g.a. att projektet inte inkluderade pojkar.

• I samarbete med EURAD hölls 2010 en utbildningsdag i Rumänien, för 
kvinnor från sex olika länder, som en EAD-aktion.



Nätverk för Tjejgruppsledare 

• Sedan 2005, Nationellt Nätverk för 

Tjejgruppsledare, förankrat i alla Sveriges 21 

län och sedan 2009 även internationellt 

nätverk.

• Genderspecifik drogprevention är viktigt och 

måste utvecklas!

• Stimulera, stärka och vidareutveckla 

tjejgruppsarbetet i landet.

• Inspirations- och erfarenhetsbas för Bella 

Europa.

• BellaNet International fick oktober 2010 ett 

erkännande från Europarådet/Pompidou-

gruppen i samband med European Drug

Prevention Prize 2010.



• www.bellanet.se 

• En webbplats och internetforum för verksamma tjejgruppsledare. 

• Ansök om medlemskap på www.bellanet.se eller till info@ksan.se 

• Syfte: att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra.

• Nationell och internationell referensgrupp.

• Medlemmar från Sveriges alla 21 län och 13 andra länder, som tex Portugal, 

Brasilien,Island, Vitryssland Ecuador.

http://www.bellanet.se/index.php
http://www.bellanet.se/index.php


EAD – European Action on Drugs

• I juni 2009 godkändes KSAN:s drogförebyggande arbete med flickor i 
fokus/BellaNet av EU-kommissionen som en EAD-aktivitet. 

• Syftet med en EAD-aktivitet är att öka informationen och 
medvetenheten om riskerna med droger för unga. 

• I EAD kan ingå: ideella föreningar, lokala och nationella myndigheter, 
individer, skolor, universitet, företag m fl. 

• www.action-drugs.eu

• KSAN:s dokumentation bland
Top Ten Stories i EU 2013!



Island 2009



Rumänien,Ukraina,Moldavien,Nederländerna,

USA,Tyskland 2010



Sverige 2011



Island 2012



Sverige 2013



Finland 2013



Senegal 2014



Island, Ungern och Grönland 2014



Vitryssland 2015



Lettland och Litauen 2015



Lund 2015



Ett ständigt pågående arbete!

• Drogförebyggande arbete med fokus på flickor måste 
hela tiden fortsätta 

• Varje ny generation måste vinnas!



Framtidsutsikter - Hur ska vi fortsätta 

hantera utmaningarna?



Tack för uppmärksamheten!

Britt Fredenman

Projektledare BellaNet

britt.fredenman@ksan.se

0703-981041

www.bellanet.se

http://www.bellanet.se/index.php
http://www.bellanet.se/index.php

