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Pågått 2012-2014 

Tre städer, 18 delprojekt 

 

 Förebyggande, Tidiga 

insatser och vård och 

behandling. 

 

Forskningsföljt 

 

 

 

 

 

 

•Det övergripande syftet 

var att minska 

cannabisanvändande 

bland ungdomar under 

25 år. 

 

 

•Kvalitetssäkring  

 

•Informations- och 

kunskapsspridning 



Kunskapskällar'n 

 

Kunskapskällar'n är Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor 

som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Vi är organiserade i Social Resursförvaltning i enheten för Social 

utveckling. 

Vi vänder oss till yrkesverksamma i Göteborgs stad och till föreningar, 

frivilligorganisationer och företag. 

Särskilt fokus på förebyggande insatser kopplade till barn och ungas 

hälsa och uppväxtvillkor.  

http://socialutveckling.goteborg.se/KK 

 

 

 

http://socialutveckling.goteborg.se/KK


Bakgrundsfakta Göteborgs stad 

• Göteborg är Sveriges näst största tätort. Nordens femte största med 

omkring 554 000 invånare 

• Indelat i 10 stadsdelar där invånarantalet varierar mellan 44 000 – 

 60 000 invånare per  stadsdel. Stora socioekonomiska skillnader. 

• Det bor 110 000 barn och ungdomar mellan 0-18 år i Göteborg 

• 45 000 är mellan 10-18 år 

• Ytterligare 50 000 invånare är mellan 19-25 år 

 



      Exempel ur 

verktygslådan 

 

•Fördjupad statistik 

•Kompetenshöjande aktiviteter: 

•MI - utbildning 

•Dialogcafé 

•Community Readiness Model 

•Metodutveckling 

•Effekt Tobak 

Kvalitetstandarder för 

förebyggande arbete 

 



FÖRDJUPAD STATISTIK 

Drogvanundersökningen bland skolelever 



Drogvaneundersökningen bland 
skolelever fördjupningsrapporter i 
stadsdelarna 

 

 

 

 

 

  

 



Andel elever som använt narkotika 
2004 - 2013 

8 

10 10 

8 
7 

5 

18 
19 

22 
21 

15 

12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Göteborg 2004 Göteborg 2007 Göteborg 2010 Göteborg 2013 Göteborg 2013 
Narkotika senaste 12 

månaderna 

Riket 2013 Narkotika 
senaste 12 
månaderna 

Årskurs 9 Gymnasiets år 2 



Någon gång använt cannabis, fördelat på stadsdelarna. 

Föräldrar från folkhälsoenkät och ungdomar från 

drogvaneundersökningen 2013.  

3 

7 7 
6 

12 

5 

7 
8 

5 

8 
7 

11 

20 

32 

14 

33 

18 18 
17 

20 

16 

19 

6 

13 

22 

6 

32 

9 

13 

9 

19 

8 

12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Årskurs 9 Gymnasiet år 2  Föräldrar 
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Statistik på skolnivå 



Lärdomar 

Cannabisrapporten – fått mycket medial uppmärksamhet 

Mobiliseringsverktyg , kunskapsmaterial men också väckarklocka – så 

 ser det ut! Vad gör vi åt det? 

• Material för analys av risk och skyddsfaktorer. Redskap för nuläge 

och uppföljning. 

• Skolrapporterna har kompletterat  hur det ser ut på skolnivå…  

…men sedan väckt nya frågor. Utmaningar när elever kommer från 

hela Göteborg och även kranskommunerna. 

 



KOMPETENSHÖJANDE 
 
INSATSER 

Tidigt förebyggande 



Utbildning i Cannabis och MI 

Koncept : 

Grundutbildning i cannabiskunskap – vissa yrkesgrupper som möter 

barn och ungdomar 

Påbyggnad: 

Stadsdelarna visade stort intresse och vi ville gå vidare och ge dem 

verktyg i sitt bemötande av ungdomar som använder cannabis.  

Fördjupade kunskaper i samtalsmetodik. Fritid, Ungdomsmottagning, 

Socialtjänst.  

5 dagarskurser i MI erbjöds personal som gått cannabisutbildning i flera 

stadsdelar. 

 



 

Dialogcafé om Cannabis och 

förebyggande 

 Arena: Gymnasieskolan 

Gruppstorlek: 12- 45 personer  

Tidsåtgång: ca 2 – 3 timmar 

Föreläsning ca 1 timma: Om drogläget bland unga i Göteborg, om 

tobak och om Cannabis effekter och tecken. Risk och Skyddsfaktorer  

Dialogprocess: tre samtalsomgångar , anteckningar och 
väggutställning. 

Innehåll: Legaliseringsmyter, frågor om rutiner för upptäckt, hur 
fungerar policy, undervisning och föräldrasamarbete. 

+Dokumentation  

 

 

 

 

 



• Mer info till föräldrar, börja redan i ettan (25 )    

• Informera om: konsekvenser av handlande (13)  

• Ingen röd tråd finns i undervisning (10)  

• Hög tolerans mot frånvaro? (7)  

• De festar, vi anpassar, sanktionerar (5) 

• Vi arbetar oerhört lite med ANDT, (5)   

•  Inget förebyggande arbete finns (5 )  

•  Öppenhet mot föräldrar, våga ställa frågan (4)  

• Få föräldrar att samarbeta, byta kontaktuppgifter 

(3 )   

 

Exempel på vad som kom fram 



Lärdomar 

• Vi mötte alla lärare, elevhälsopersonal men även annan personal på 

skolan! Viktigt för tidig upptäckt och för samsyn i frågan. Viktigt 

signalvärde när rektorn deltog!  

• Istället för att bara dra en föreläsning  - gav vi möjligheten att 

processa informationen. Den största behållningen enligt deltagarna 

var just att  få samtala med sina kollegor om frågorna! 

• Processen dokumenterades i bild och skrift och gav sedan skolan en 

möjlighet att jobba vidare med det material som personalen själva 

varit med och skapat! 

• Processinriktat samarbete bygger förtroende! 

 

 



 
EFFEKT MOT TOBAK 
 

Förebyggande metodutveckling 



Metodutveckling 

Effekt - Tobak 4-6 utvecklades i samråd mellan forskare 

och elevhälsopersonal/pedagoger i Göteborg, Malmö, 

Stockholm, Trollhättan och Åmål. 

• skolorna skulle äga kunskaper och färdigheter att arbeta 

hälsofrämjande.  

•Metoden skulle bygga på evidensbaserade principer och 

rikta sig till elever och föräldrar. 

 

•Genom tidiga insatser mot tobaksbruk förväntas metoden 

på lång sikt även reducera cannabisanvändning. 

 

 

 

 



 
Effekt mot tobak 
 Grundutbildning till pedagogerna 2 dagar utbildning i förebyggande 

,föräldramöten,värderingsövningar.  + uppföljning och handledning 

 

En strukturerad presentation till föräldrar på föräldramötena /en 

gång per termin i årskurserna 4-6. Föräldrar ska vara fortsatt restriktiva – 

de får verktyg för att diskutera tobak med sina barn. 

 

Undervisningsdel till eleverna: Sex lektionstimmar/läsår påverka 

sociala normer. Värderingsövningar, rollspel 

 

 



 

Effekt tobak – implementeringsarbete i  

Malmö 



 
 
 
 
Community Readiness Model 
 
 
 
 
Readiness to change…? 

 
 



 
 
Frågeställning(Issue) 
 
  

 

 

 

Issue: Hur arbetar stadsdelen drogförebyggande bland unga? (Alkohol, 

Narkotika, Tobak) 

 

Community: Skola, Socialtjänst och Kultur och Fritid i stadsdelen 

 



De sex dimensionerna 

 

 A 
• Vilka aktiviteter/insatser görs idag?  

B 
• Hur bred är organisationens kännedom om dessa?  

C 

• Hur ser ledningen och styrningen ut avseende det aktuella 
arbetsområdet? 

D 
• Hur är arbetsklimatet för dem som ska utföra aktiviteterna/insatserna?  

E 
• Vilka kunskaper finns i organisationen om ämnet/temat?  

F 
• Vilka resurser finns? 



 
Några reflektioner  
 
Exempel: Olika aktörer känner inte  till vilka insatser som pågår i 

stadsdelen, utöver den egna verksamheten.  

Osäkerhet om vem som driver det  samlade ANDT – förebyggande 

arbetet! Kunskapen om ANDT – arbetet finns sällan samlad. 

Resurser finns ofta knutna till olika verksamheter– dolda resurser? T ex 

Näringsliv och andra lokala aktörer oftast inte illfrågade. 

Mycket lite utvärdering  görs av olika förebyggande insatser!  

• CRM -bra redskap som ger snabb återkoppling om hur läget ser ut! 

• Att använda CRM är i sig ett förankringsarbete. 

• OBS! Mycket viktigt med förarbetet –Varför frågar man och Vem 

frågar man? Är det rätt person som svarar!  

 



EDPQS- EUROPEAN DRUG 
 
 PREVENTION QUALITY STANDARDS  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Snabbguide för drogförebyggande arbete 
 



EPDQS - Europeisk standard för 
drogförebyggande arbete 

Nationella referensgruppen för EPDQS 



Snabbguide för drogförebyggande 
arbete 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationer/Snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/ 
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Några reflektioner 

28 HÅLLBAR STAD –  ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• Det finns en systematisk europeisk expertkonsensus! 

• Det finns en tydlig struktur för fördjupning av förebyggande arbete.  

• Checklistan fungerar som ett självreflektionsunderlag men också bra 

som utgångspunkt i samverkan. 

• Man kan bekräfta att man redan jobbar med hög kvalitet – men 

förbättringspotential finns alltid! 

 



Länkar 

29 HÅLLBAR STAD –  ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

http://socialutveckling.goteborg.se/omrade/andt/ 

www.effekt.org/fokusomraden/tobak.html 

http://www.triethniccenter.colostate.edu/ 

www.prevention-standards.eu  

http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2013/06/EMCDDA-

EDPQS-Manual.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20676/snabbguide-

drogforebyggande-arbete-15034-webb.pdf 
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KONTAKT 

Social resursförvaltning 

Social Utveckling / Kunskapskällar'n 

 

Maria Martini 

Utvecklingsledare tobaksförebyggande 

 

Telefon: 031-367 93 67  

Mobil: 0725-51 23 31 

 

maria.martini@socialresurs.goteborg.se 

 

http://socialutveckling.goteborg.se/kk 

  

 

www.goteborg.se/socialresurs  
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