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Är en utvecklingsavdelning inom social 

resursförvaltning 

Inom ANDTS, våld, trygghets- och 

brottsförebyggande arbetet samt sexuell hälsa

Social utveckling



Stadens barn och ungdomar

• I Göteborg bor drygt 120 000 barn 

och ungdomar mellan 0-19 år

• Ca 50 000 är 10-19 år 

• 182 grundskolor

• 49 gymnasieskolor 



Göteborgsmodellen

Nationella strategin

Målområde 2 

• Antalet barn och unga som börjar använda 

ANDT eller debuterar tidigt med alkohol ska 

successivt minska

Målområde 3

• Antalet kvinnor och män samt flickor och 

pojkar som utvecklar skadligt bruk av ANDT 

ska successivt minska



Göteborgsmodellen

5

Kunskapsmaterial och väckarklocka –

identifiera skolor med höga siffror

Konsultation med skolledning och elevhälsa –
kartläggning av skolans behov

Erbjudande om långsiktig samverkan –

arbetsplan med förslag på insatser

Inleder en process på skolan – oftast dialogcafé

Uppföljning av insatser – nästa steg



• Sjätte undersökningen sedan 2007

• Totalundersökning i åk 9 och 

gymnasiet år 2 

• Hög svarsfrekvens  - över 80 % 

• 9000 elever på skolnivå, 7 000 elever 

boende i Göteborg.

Drogvaneundersökningar i Göteborg 



Förarbete: analys av DVU, urval av 
skolor

• Analys av resultaten

• Identifiera skolor med höga 

konsumtionsresultat



Indikatorer konsumtion

• Andelen elever som druckit alkohol (alkoholkonsument) det senaste året 

• Självrapporterad alkoholkonsumtion bland elever (liter ren alkohol)

• Andelen elever som intensivkonsumerar alkohol 

• Andelen elever som druckit sig berusad/rökt/snusat vid 13 år eller yngre

• Andelen elever som använt narkotika någon gång

• Andelen elever som använt cannabis någon gång

• Andelen elever som använt cannabis fler än 20 gånger

• Andelen elever som röker dagligen/ nästan dagligen

• Andelen elever som snusar dagligen/ nästan dagligen

• Andelen elever med tobakskonsumtion



Indikatorer skydds- och riskfaktorer

• Lärarna/vuxna ställer höga krav, de ingriper när någon blir 

trakasserad eller mobbad

• Eleverna känner till ordningsreglerna på skolan

• Skoltrivsel

• Föräldrarna vet var barnen befinner sig på kvällarna och vet vilka 

barnens kompisar är

• Föräldrarnas bjudvanor

• Skolk 

• Om vännerna använder ANDT



Innehåll:

• Skolans eget resultat på några viktiga 

kärnindikatorer

• Genomsnittet på samma kärnindikatorer i 

åk 9 alternativt Gy 2 i hela Göteborg. 

• Ett tydligt erbjudande om stöd från oss och 

att det är kostnadsfritt. 

Utskick med skolans resultat i DVU i 
ett brev



Konsultation
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• Nuläge: Varför har de kontaktat oss?

• Hur arbetar de med ANDTS –förebyggande just nu? 

• Vad har fungerat tidigare och vilka svårigheter har det haft? 

• Har de arbetat med andra aktörer, vilka?

• Hur ser värdegrunds/trygghets- arbetet i skolan ut?

• Vad har skolan för risk och skyddsfaktorer?

• DVU-resultat, lägesbild från oss

• Har de policy, rutiner eller riktlinjer och fungerar dessa?



Dokumentation efter konsultation

Vi skickar sammanfattning av 

konsultationen med utbildningsplan.

– mål med insatsen, förslag på 

innehåll  och upplägg, tidpunkt, 

körschema, ansvariga

– Utbildningsplanen återkopplas från 

skolan till oss.



Göteborgmodellen - budskap

• Skolan ska vara en drogfri och trygg 

arbetsplats för elever och personal

• Använd drogpolicyn och kommunicera 

den till skolpersonal, föräldrar och elever

• Skolans personal är viktiga vuxna 

förebilder och normgivare

• Våga se, agera och ta samtalet

• Samarbeta med föräldrarna

• Ta hjälp av, Mini-Maria, Socialtjänst mm



Dialogcafé del 1

Föreläsning



Innehåll föreläsning
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• ANDTS- förebyggande

• Risk- och skyddsfaktorer

• Statistik från DVU 2019.SDF-nivå och skolnivå

• Vad fungerar när det gäller förebyggande i skolan?

• Preparat, tecken och effekter

• Vilket stöd finns i Göteborg?



Sammanfattning – Skolelever 2019

Tobak Dagligrökningen har minskat men snusningen har ökat

Alkoholkonsument Andelen som druckit alkohol det senaste året har 

minskat i gymnasiet 

Intensiv-

konsumtion av 

alkohol

Andelen som berusningsdricker har minskat både 

i årskurs 9 och i gymnasiets år 2

Bjudvanor Färre föräldrar bjuder sina barn på alkohol 

Narkotika
Andelen som använt narkotika någon gång har ökat 

någon procentenhet jämfört med 2016, framförallt har 

attityden blivit mer liberal

Skoltrivsel
Andelen som svarat att de trivs bra eller mycket bra i 

skolan är på ungefär samma nivå som 2016

Skolk Regelbundet skolk är ungefär som 2016



Använder 

3-10 %

Testat 

14-25 %

Inte testat 65-75%

Kom ur det!

Gör inte om 

det!

Fortsätt så!

Preventionsparadoxen



Förebyggande arbete

Skolans uppdrag

• Kunskapsuppdraget

• Värdegrundsuppdraget

• Relation och anknytning

• Stödjer ungdomens fritidsaktiviteter

• Samarbetar med skolan

Samhällets insatser 

• Tillgänglighets- och efterfrågebegränsande 

åtgärder

Föräldrar



Risk och skyddsfaktorer
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•Tydliga normer och 

förväntningar från vuxna

•Ett gott socialt, 

emotionellt klimat i skolan

•Att uppmärksammas för 

positiva handlingar

•Skoltrivsel

•Skolframgång

•Strukturerad fritid

•Goda föräldra- och 

kamratrelationer

•Tillgång till droger

•Tillåtande attityder till    

droger

•Familjekonflikter

•Våld, mobbing

•Kompisar med 

riskbeteende

•Otrivsel

•Skolk

•Tidig debut



Tobakskonsumtion 2019 – Rökt och/eller 
snusat under det senaste året   
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Intensivkonsumtion 2019 -
Berusningsdrickande minst en gång i 

månaden 
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Använt cannabis någon gång - 2019 
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Jämförande statistik om grundskolor i 
en stadsdel - 2019
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Skola och 

antal svarande

elever
Röker Snusar 

Använt e-

cigaretter 

någon gång

Druckit 

alkohol det 

senaste året

Intensiv-

konsumtion 

av alkohol 

det senaste

året

Använt

cannabis

någon

gång

Skolk

2–3

ggr/mån

eller

mer

A-skolan

94 elever 9 % 5 % 28 % 38 % 6 % - -

B-skolan

90 elever 18 % 8 % 41 % 47 % 10 % - 8 %

C-skolan

81 elever 7 % 12 % 37 % 52 % 14 % 6 % 15 %

D-skolan

140 elever 19 % 11 % 36 % 51 % 10 % 9 % 16 %

Grundskolor i 

Göteborg totalt                

4 061 elever 9 % 7 % 28 % 36 % 6 % 6,5 % 9,5 %



Riskbeteenden och skolk
Årskurs 9. Göteborg. 2019.
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Riskbeteenden och skoltrivsel, 
Göteborg. Årskurs 9. 2019
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Andelen elever som anger olika konsekvenser 
av föräldrarnas alkoholbruk. 

Åk 9 och Gym2. Göteborg. 2019
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Elevers riskbeteenden och upplevt våld eller 
hot om våld i hemmiljön årskurs 9. 
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Föräldrar som vet respektive inte vet var 
ungdomen är på helgkvällar årskurs 9. 
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• Tonårshjärnan är som en snabb 

bil med stark motor men dåliga 

bromsar!

• Den är inte färdigutvecklad 

förrän i 25 års åldern.

Tonårshjärnan är sårbar
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Dialogcafè del 2

Workshop



Innehåll

Workshop om det drogförebyggande arbetet i form av dialogcafé för att 

skapa samsyn i arbetet på skolan.

• Fokus normer

• Fokus riktlinjer

• Fokus undervisning

• Fokus föräldrar

• Fokus framtid



Samtalsomgång 1

Fokus normer

• Vilka normer finns det bland vuxna på skolan

avseende  ungdomars rökning/snusning,

alkohol och cannabis?

• Hur agerar vuxna på skolan? 

• På vilket sätt kan ni vara bra förebilder för eleverna?

• Finns det frågor som är för känsliga att prata om?

Vilka i så fall?
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Fokus riktlinjer

• Hur fungerar er policy/handlingsplan för 

det ANDTS -förebyggande området på 

skolan?

• Vilka är deras styrkor respektive 

svagheter?

• Hur kommuniceras dessa till 

elever/personal/föräldrar? 

Samtalsomgång 2A
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Fokus undervisning

• Hur arbetar ni idag med ANDTS-

undervisningen i skolan? 

• Vilka utvecklingsområden ser ni 

inom ANDTS-området?

Samtalsomgång 2B



Samtalsomgång 2C
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Fokus föräldrar

• Vad gör ni idag för att involvera föräldrarna

i ANDTS - arbetet?

• Hur kan arbetet med föräldrarna utvecklas?



Samtalsomgång 3  

Fokus framtid

• Vad blir nästa steg i det 

förebyggande arbetet på er skola?

• Enas om tre konkreta förslag att 

jobba vidare med och skriv ner ett 

förslag per post-it-lapp
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Dokumentation av dialogcafé

Dialogcaféet dokumenteras och

skickas till beställare/skolledning



Uppföljning

• Insatser följs upp genom ett möte

• Efter behov kan fler insatser kopplas på 

och andra aktörer kan bjudas in. 

• Vart tredje år följs vårt arbete upp

genom att analysera DVU resultatet.
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Vad tar du med dig härifrån idag?
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Jessica Andersson

jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se

Maria Martini

maria.martini@socialresurs.goteborg.se

Eva Lindstrand

Eva.lindstrand@socialresurs.goteborg.se

utvecklingsledare ANDTS- prevention
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