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      Drogutvecklingen i Sverige 

Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 

som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. 

1972–2014. 
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      Drogutvecklingen i Sverige 

Andelen dagligrökare i befolkningen (fr.o.m. 2010 16–84 år, 

tidigare 16–74 år), fördelad på utbildning. 

Åldersstandardiserat. 2004–2012. 
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5 huvud faktorer för narkotikabrukets omfattning:  
pris, tillgänglighet, normer/attityder, sociala faktorer och individfaktorer. 





En grund för att växa, Sundell & Forster, 2003 
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En systematisk 
litteraturöversikt 

med hälsoekonomisk 
modellanalys 



Frågor 

• Huvudfråga: Vilka interventioner kan förebygga bruk 
och missbruk av ANDTS samt läkemedel utanför 
ordination hos barn och unga upp till 25 år? 

• Övriga frågor: påverkas effekter av kön, SES, 
omfattning av insats? Negativa effekter? 

 

 

• Etiska, sociala och hälsoekonomiska aspekter 

 

 

 



Det vetenskapliga underlaget bestod av 
183 studier och tre översikter 

 

25 000 abstrakts 

 

  

 
 

ca 900 artiklar och 57 systematiska översikter lästes i fulltext 

 

 
 

70 studier från Cochraneöversikter och 113 från egna sökningar 

 

 



Innehåll 

• Generellt drogförebyggande skolprogram 

• Specifikt drogförebyggande skolprogram 

• Föräldrastöd i grupp 

• Webbaserade program 

• Motiverande samtal 

• Samverkansprojekt i lokalsamhället 

• Massmedier och anti-drogbudskap 

• Skatter och prispolitik 



Effekter av allmänt drogförebyggande 
skolprogram (metaanalys) 

 

• Fungerar inte ”allmänt drogförebyggande”! 

• Positiva effekter: 
– Kan försena rökdebut  

– Kan minska konsumtion av cannabis (prevalens) 

• Små effekter, 1 – 5 procent 

• Oklart om kombination med föräldrastöd har någon 
tilläggseffekt 

 

 

 

 



1 Samstämmighet och precision –1 vardera. 

2 Olika utfallsmått. 

3 Olika utfallsmått, precision –1 vardera. 

4 Risk för bias och publikationsbias –1 vardera. 

5 Samstämmighet –1, precision –1. 

6 Precision –1. 

  

Tabell 5.11 Sammanfattning av effekter av 

programmen ALERT, GBG, LST, Unplugged och TND 

på kort till medellång sikt. 

Skola – allmänt 

drogförebyggande program 



Effekter av drogspecifika program 

• Rökning 
– Kan försena debut 

– Oklart om 
konsumtion minskar 

– Föräldrastöd oklart 

• Alkohol  
– Otillräckligt underlag 

(motstridigt) 

• Cannabis 
– Otillräckligt underlag 

(en NRCT) 

 

 



Oklart om föräldrastödsprogram  
i grupp påverkar debut av ANT 
Nio studier på Smoke Free Kids, In Control – No Alcohol,  
Family Matters, Focus on Families, Parents who Care,  
PDFY och Strengthening Families 

 

 

Debut av tobaksrökning (exempel) 



Ett webbaserat familjestödsprogram 
minskar konsumtion av ANT 

 

• I huvudsak utvärderat för mor-dotterpar 
• Grundat på en familjeinteraktionsteori 

 

 

 


 Schinke och medarbetare 

KI = Konfidensintervall; SMD = Standardiserad medelvärdesskillnad 

1 Bristande precision –2. 

2 Bristande precision –1. 



Screening och korta interventioner  

• MI minskar alkoholkonsumtion hos unga i en allmän 
population och på akutmottagning 

• MI minskar inte konsumtion av cannabis hos unga i en 
allmän population  

• Personanpassad normativ återkoppling (byggd på 
BASICS) minskar alkoholkonsumtion hos unga i 
universitetsmiljö 

  



Massmedier 

• Effekter av kampanjer via traditionella massmedier 
oklara då alla studier är genomförda i USA för mer än 
tio år sedan 

• Studier som utvärderar kampanjer via sociala medier 
saknas 

• Otillräckligt underlag för att bedöma effekter av 
”appar” 



Otillräckligt underlag för att bedöma  
effekter bland unga av prishöjning 

 

• Inga entydiga effekter på debut av alkohol eller 
konsumtion av alkohol och tobak 

• Oklart om effekterna har störts av andra samtidiga 
interventioner t ex antidrogkampanjer 

 



Samverkan i lokalsamhället 

 

 



Samverkan med efterfrågebegränsande 
interventioner har få positiva effekter 
• Communities that Care  

– minskade konsumtion av tobak och alkohol i en studie1 men 
inte i en andra2 

– påverkade inte konsumtion av cannabis 

 

• PROSPER3 
– minskade konsumtion kortvarigt på tobak 

– minskade konsumtion av cannabis 

1Hawkins 2009; 2 Feinberg 2010; 3Spoth 2007 



Samverkan med tillgångsbegränsande 
interventioner kan minska konsumtion av 
alkohol hos unga  

 

Ölkampanjen och Kronobergsmodellen är några exempel  

 

Det kan vara svårt att implementera tillräckligt väl 



Spel, dopingpreparat och läkemedel – få 
studier om prevention 
• Dopingpreparat 

– ATHENA och ATLAS 

 

• Läkemedel utanför ordination 
– Utvärdering av Strengthening Families i vuxen ålder (Spoth) 

– Schinkes program 

 

• Spel 
– Två studier med motsatta resultat för PNF 

– Två studier med skolinterventioner (överdrivet 
datoranvändande respektive spel). Otillräckligt underlag 

 



Negativa effekter av interventionerna är 
ovanliga 

 

• Ökad konsumtion av ANT i några enstaka studier om 
manualbaserade program i skolan 

• Andelen studier på föräldrastödsprogram som visar 
negativa effekter är större 



SLUTSATSER 
o Inget av de manualbaserade programmen för skolan har visats fungera 

allmänt drogförebyggande.  
 

o Enstaka program har visats kunna minska konsumtion av tobak eller 
cannabis eller tungt episodiskt drickande 

  
o Det vetenskapliga stödet för manualbaserade föräldrastödsprogram i 

grupp räcker inte för att dra några slutsatser.  
 

o Projekt i lokalsamhället där flera tillgänglighetsbegränsande insatser 
ingår kan minska konsumtionen av alkohol hos unga.   
 

o Projekt i lokalsamhället där efterfrågebegränsande insatser används har 
inga eller mycket små effekter på konsumtion av alkohol, cannabis och 
tobak.  
 

o Kortvariga insatser i form av motiverande samtal eller personanpassad 
normativ återkoppling kan minska alkoholkonsumtion hos unga med 
riskbruk.  

 
 
 
 



Några reflektioner från projektgruppen 

• Interventionerna som granskats är komplexa och 
kräver stora resurser. Det behövs stöd för 
implementering och hållbarhet över tid 

• Det går inte att avgöra om de mycket små effekterna 
av program beror av programmet i sig eller av brister i 
implementering 

• Studier som rör regleringar och policies har stora 
metodbrister och det går därför inte att dra några 
slutsatser om effekter av t ex skatter och kampanjer i 
massmedier 

 



Tabell 2. Utfall med begränsat eller måttligt starkt vetenskapligt stöd av 
enskilda manualbaserade program. 


