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 I

Sammanfattning 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur det brottsförebyggande arbetet för att 

minska nyrekrytering till missbrukarkretsar bland ungdomar ser ut samt hur man 

arbetar för att ändra ungdomars attityder gentemot droger. I och med detta har vi 

valt att utvärdera VÅGA-programmet som består i undervisning om droger på 

högstadieskolor i Sverige. Vidare kommer även Polislagen (1984:387) 12 § att 

studeras. Detta är ett verktyg för polisen att ta hand om ungdomar som påträffas i 

miljöer som kan vara skadliga för deras hälsa och utveckling. 

 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till varför vi gjort vårat arbete, vilka 

tankar som ledde oss in på våra frågeställningar, samt hur ungdomars attityder när 

det gäller droger har förändrats genom åren. VÅGA-programmet når ungdomarna 

i ett tidigt skede, samt visar att ett samarbete mellan olika aktörer i samhället är 

viktigt. 

 

I vår teoretiska bakgrund beskriver vi grundtankarna med VÅGA-programmet, 

vad det går ut på samt hur undervisningen såg ut när den startade. 

 

För att få reda på hur det drogförebyggande arbetet bland ungdomar ser ut har vi 

använt oss bland annat av rapporter, webbaserade tidskrifter och statistik samt 

övrig litteratur.  

 

Resultatet av VÅGA-programmet visar att det inte finns några markanta 

skillnader mellan skolor som har deltagit i VÅGA-programmet och skolor som 

inte deltagit. Målsättningen med VÅGA-programmet har således inte uppnåtts. 

Vidare tar vi även upp Polislagen (1984:387) 12 §, hur den fungerar samt när 

polisen använder sig av den. Lagen kan bli aktuell när ungdomar påträffas i 

miljöer som kan vara skadliga för deras hälsa och utveckling. 
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I det avslutande kapitlet diskuteras vad som gått fel med VÅGA-programmet, 

vilka förändringar som gjorts samt hur man kan förbättra det drogförebyggande 

arbetet. Egna förslag på hur det drogförebyggande arbetet kan utvecklas tas upp 

här.  



Drogförebyggande arbete bland ungdomar 
Niklas Larsson 
Therése Forslund 

05-03-22 

 

 III

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ......................................................................................................................... I 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....................................................................................................... III 

1  INLEDNING...............................................................................................................................1 

Bakgrund..............................................................................................................1 
Syfte.....................................................................................................................4 
Frågeställningar....................................................................................................4 
Definitioner..........................................................................................................5 

2  TEORETISK BAKGRUND .....................................................................................................7 

VÅGA-programmet .............................................................................................7 

3  METOD .......................................................................................................................................8 

4  RESULTAT.................................................................................................................................9 

Polisen som aktör i drogförebyggande arbete........................................................9 
Drogförebyggande insatser i skolan......................................................................9 
Utvärdering av VÅGA-programmet ...................................................................10 
Polislagen (1984:387) 12§..................................................................................12 

5  DISKUSSION ...........................................................................................................................15 

6 LITTERATURREFERENSER OCH KÄLLHÄNVISNINGAR .....................................18 

Muntliga källor...................................................................................................18 
Webbaserade källor ............................................................................................18 
Skriftliga källor ..................................................................................................18 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Ursprungligt kursinnehåll i VÅGA-programmet 
 
 



Drogförebyggande arbete bland ungdomar 
Niklas Larsson 
Therése Forslund 

05-03-22 

 

 1 

1  Inledning 

Arbetets huvudsyfte är att belysa det främjande och förebyggande arbetet mot 

droger och missbruk bland ungdomar i åldern 12-15 år. Vi vill även hitta åtgärder 

som kan utveckla det preventiva arbetet med både allmänna åtgärder och riktade 

insatser mot dem som riskerar att utveckla missbruk samt åtgärder som hindrar 

återfall i brottslighet. I nedanstående stycke ska vi beskriva bakgrunden till valet 

av vårt arbete och längre fram uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

 Bakgrund 

Det yttersta målet med den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett 

narkotikafritt samhälle (BRÅ-rapport 2000:21). All befattning är därför 

kriminaliserad. 1993 skedde en straffskärpning i narkotikastrafflagen, då fängelse 

i högst sex månader infördes i straffskalan.  

Straffskärpningen gav polisen en möjlighet att genomföra kroppsbesiktning i form 

av urin- eller blodprov vid skälig misstanke om bruk av narkotika, syftet var att ge 

möjligheter att ingripa tidigt och med kraft förhindra att unga människor fastnar i 

ett missbruk (BRÅ-rapport 2000:21). Mellan 1991 och 1997 har antalet ungdomar 

under 25 år som lagförts för ringa narkotikabrott fördubblats.  Detta har lett till att 

allt fler ungdomar mellan 15-19 år tas med för provtagning, men narkotikabruk 

har inte kunnat påvisas för en tredjedel av dessa ungdomar. Polisen har på så sätt 

nått ett stort antal unga personer som inte tidigare är kända för narkotikabrott.  

Det vanligaste narkotikapreparatet som ungdomar prövat är Cannabis (BRÅ-

rapport 1999:1).  Möjligheten att pröva narkotika har sannolikt ökat för svenska 

ungdomar under senare år. Exempelvis uppger fler skolelever idag än i slutet av 

80-talet att de tror att de skulle kunna få tag på narkotika. Även tullens och 

polisens beslag av narkotika har ökat. 

Av polisväsendets hela budget användes år 1997 sex procent till kampen mot 

narkotikabrottsligheten (BRÅ-rapport 1999:1). Den största utgiften är 

personalkostnader och under detta år var drygt 900 poliser sysselsatta med 
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narkotikaärenden. Den största delen användes till traditionella insatser som 

spaning, ingripande och utredningar. En liten del har dock använts till 

drogförebyggande undervisning, exempelvis VÅGA-programmet. 

De narkotikabrott som redovisas i kriminalstatistiken är mestadels ett resultat av 

polisens och tullens arbete. En kraftig ökning av rapporterade brott behöver inte 

betyda att narkotikasituationen förvärras utan kan bero på att myndigheterna 

arbetar på andra sätt än tidigare. De polisiära insatser som görs för att försvåra 

tillgängligheten och dämpa efterfrågan kan följas av ett ökat antal anmälda 

narkotikabrott och fler misstänkta personer, trots att den faktiska 

narkotikasituationen förbättrats. 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har genom årliga 

nationella skol- och mönstringsundersökningar fått fram att bruket av narkotika 

bland ungdomar har ökat under 1990-talet (www.can.se). Den genomsnittliga 

debutåldern bland dem som uppger att de någon gång använt narkotika har under 

de senaste tio åren legat på omkring 14,5 år.  

 

När det gäller ungdomar mellan 12-15 år är kroppsbesiktning inte tillåten, orsaken 

till denna restriktiva hållning är bland annat att de befinner sig i puberteten och är 

därmed i en känslig period av sin utveckling (Clevesköld 2001). När det gäller 

polisens möjligheter att ingripa när man påträffar ungdomar mellan 12 och 15 år i 

miljöer med narkotika som kan vara skadliga för den unges utveckling har polisen 

ett verktyg i Polislagen (1984:387) 12 § (Munck 1998). Innan den kom till och när 

barnavårdslagen avskaffades blev polisens möjligheter att ingripa till skydd för 

unga nästintill obefintliga. Detta ledde till att behovet blev stort att få ett verktyg 

för att kunna omhänderta ungdomar. Visserligen finns det möjligheter för polisen 

att ingripa enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU), men då inte på eget initiativ utan polismyndigheten är skyldig att biträda 

med verkställighet av socialnämnden eller länsrättens beslut. Bestämmelser om 

polishandräckning i dessa fall finns i 43 § LVU (Clevesköld 2001). När det gäller 

socialnämndens möjligheter att besluta om att den unge omedelbart skall 
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omhändertas skall det vara sannolikt att den unge behöver vård enligt LVU och 

länsrättens beslut inte kan avvaktas på grund av risken för hans hälsa eller 

utveckling. 

 

Bakgrunden till den nya lagstiftningen var den att poliser ofta saknade möjligheter 

till att ingripa till skydd för den unge (Munck 1998). Under förarbetena framkom 

att det fanns miljöer och situationer som polisen kommer i kontakt med i sitt 

dagliga jobb som för allmänheten måste framstå som olämpliga och skadliga för 

ungdomar. Vidare menar man att polisen måste ha ett verktyg för sådana 

situationer. Det poängteras att åtgärden skall ses som en social skyddsåtgärd. 

Inledningsvis skall polisen bedöma om den unge omgående behöver komma 

under en vuxens tillsyn och därefter ta ställning till om omständigheterna är 

sådana att det innebär en överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa och 

utveckling. 

 

Rättsväsendets insatser utgör endast en del av samhällets totala åtgärder, ett 

betydande arbete sker inom socialtjänsten, narkomanvården och genom olika 

verksamheter som syftar till att påverka ungdomars attityder och förhållningssätt 

till droger (BRÅ-rapport 1999:1).  

Socialtjänsten kan vidta olika åtgärder för att skapa kontakt med och påverka 

ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Förutom föräldrarna som har det primära 

ansvaret, har skolan ett stort ansvar när det gäller den fostrande rollen. Många 

skolor har utvecklat särskilda program för att motverka bland annat skolk, 

mobbning och narkotika. 

Man måste arbeta både med främjande samt förebyggande insatser (Ohlsson 

2001). Främja och förebygga – båda orden har att göra med hur man på sikt 

undviker att människor drabbas av socialproblem. Trots det pekar begreppen på 

helt olika vägar för att nå målet. Främjande arbete handlar om att hitta faktorer 

som gör att nykterheten ökar, medan det förebyggande handlar om att hitta 

faktorer som gör att missbruket minskar. Även om man arbetar med en enskild 

individ kan man arbeta både främjande och förebyggande insatser. Det handlar 
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om att stärka det som redan fungerar bra och minska det som fungerar dåligt. Med 

att främja menas att bygga vidare på det som redan fungerar bra, utgångspunkten 

är de friskfaktorer som gör att människor utvecklas och mår bra. Det är alltså inte 

ett konstaterat problem som är utgångspunkten. På samhällsnivå handlar det om 

att utveckla och bygga vidare på de strukturer som gör att drogkonsumtionen hålls 

tillbaka. Man kan till exempel ta reda på vad det är som gör att ungdomar i en viss 

kommun mår bättre, dricker mindre och är mer aktiva i samhällslivet. 

Förebyggande arbete däremot handlar om att genomföra insatser som syftar till att 

undvika problematik. Viktigt vid det förebyggande arbetet är att veta vilken 

målgruppen är samt vilket som är målet med verksamheten. Det finns många 

exempel på förebyggande insatser som riktats till personer som egentligen inte 

riskerar att bli missbrukare, detta gäller speciellt i skolan. På en skola finns det 

många olika målgrupper och dessa kräver olika typer av insatser. VÅGA-

programmet riktar sig till samtliga målgrupper. Vi har valt att granska detta för att 

se hur det fungerar i praktiken, samt om det har haft någon positiv effekt. 

 

 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur man kan arbeta främjande och 

förebyggande mot droger och missbruk bland ungdomar mellan 12 och 15 år samt 

i vilken utsträckning polisen kan använda sig av Polislagen (1984:387) 12 §. 

 

 Frågeställningar 

Hur fungerar VÅGA - programmet? 

 

Kan denna arbetsmetod utvecklas? 

 

När kan polisen använda sig av 12 § polislagen?  
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 Definitioner (enligt Mikael Lindberg, personlig kontakt, 2004-05-27) 

 

Främjande arbete Att utveckla och stärka sådana förhållanden, 

friskfaktorer, som bidrar till välbefinnande och 

möjliggör en framtida positiv utveckling för individer 

och/eller grupper av individer  

 

Hälsofrämjande  Hälsofrämjande är att utifrån många fält, skapa 

möjligheter för individer och/eller grupper av 

individer att utveckla sin förmåga att nå 

välbefinnande. Hälsoarbete kan alltså ske på alla 

strukturella nivåer. 

 

Välbefinnande Känsla av att må bra. 

 

Friskfaktor Beteckning på förhållande som leder till att hälsan 

förbättras / förstärks. 

 

Prevention  Förebyggande insatser syftar till att bryta 

händelsekedjor som leder till ohälsa. Kunskapen om 

händelsekedjorna kan variera. Det ställs krav att det 

ska finnas stöd från vetenskapliga studier för insatser 

så kallat kunskapsbaserat folkhälsoarbete.  Ibland 

känner man i detalj till de olika stegen. Det är dock 

betydligt vanligare att man bara har kunskap om 

grunddragen.  Man kan känna till att en viss faktor 

medverkar, men exakt vet man inte. Man talar då om 

att det finns en riskfaktor eller om dess motsats 

skyddsfaktor. Översättning: komma in före. 
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Primär prevention Förhållanden, strukturer och/eller åtgärder som 

förhindrar eller motverkar uppkomsten av något icke 

önskvärt.  

  

Sekundär prevention Handlingar som syftar till att en risk, skada eller 

problem upptäcks och åtgärdas så tidigt som möjligt 

eller att en individ eller grupp får redskap för 

självförändring.  

  

Tertiär prevention Hit hör främst socialtjänstens individinriktade stöd, 

rehabiliterande och andra hjälpinsatser. Insatser som  

påbörjats när skada eller problem uppstått.   
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2  Teoretisk bakgrund 

 VÅGA-programmet 

När VÅGA startade i Sverige var det polisen som var huvudman för programmet 

men 1997 togs det över av IOGT-NTO-rörelsen (www.vaga.nu). VÅGA-

programmet är omarbetat från amerikanske DARE-programmet. Vissa skillnader 

finns men innehållet och uppbyggnaden är väldigt lika (BRÅ-rapport 1999:1). Det 

svenska programmet pågår i 17 veckor med en lektion i veckan och vänder sig till 

elever i årskurs 7 (se bilaga 1). Undervisningen delas mellan polis och lärare, 

polisen leder åtta lektioner och lärarna sju. Det bjuds även in vissa positiva 

förebilder till två lektioner, till exempel idrottsprofiler. Det ingår även viss 

föräldramedverkan.  

1993/94 startades projektet på försök i två Göteborgsskolor och i en skola i 

Halmstad (BRÅ-rapport 1999:1). Under hösten 1993 meddelades att VÅGA-

programmet skulle införas i Sverige. Målsättningen var att minst en skola i varje 

län skulle använda programmet. Efter detta har programmet spridits till ett stort 

antal högstadieskolor. 

Målet med programmet är att på lång sikt förhindra drogmissbruk och brottslighet 

bland skolungdomar (BRÅ-rapport 1999:1). Programmet ska minska 

nyrekryteringen till missbrukarkretsar samt att relationerna mellan polis och 

ungdomar ska bli bättre. För att förhindra droganvändningen syftar programmet 

till att ändra på vissa faktorer som bidrar till ungdomarnas beteende. Bättre 

kunskap om droger och vad missbruk leder till är en sådan faktor. Programmet ska 

även hjälpa eleverna att stå emot grupptryck och mediepåverkan samt bygga upp 

deras självkänsla och förmåga att hantera stress utan droger. Det ska även ge 

eleverna kunskaper om hur man säger nej till droger. I undervisningen ingår 

diskussioner med eleverna, rollspel och enskilt arbete.  
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3  Metod 

I vårat arbete har vi använt oss av en kvalitativ metod eftersom arbetet varit 

tidsbegränsat. Vi har gått tillväga genom att leta material som sedan granskats. 

Det vi använt oss av är offentligt tryck, litteratur samt information från internet. 
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4  Resultat 

 Polisen som aktör i drogförebyggande arbete 

För att komma till rätta med narkotikaproblemet är det viktigt att försöka påverka 

människors attityder (BRÅ-rapport 1999:1). Trots Sveriges restriktiva 

narkotikapolitik har narkotikabruket ökat bland ungdomar. En förhoppning till 

VÅGA-programmet var att desto tidigare skolungdomar får kunskap om de 

negativa konsekvenserna av droger, desto färre kommer att pröva. Vidare är det 

viktigt att polisen har möjlighet att hjälpa ungdomar som påträffas i miljöer som 

kan innebära en allvarlig risk för dennes hälsa och utveckling.(Munk 1998) Denna 

möjlighet finns i Polislagen (1984:387) 12 §. 

 

 Drogförebyggande insatser i skolan 

Det finns inte något enkelt samband mellan den drogförebyggande 

undervisningen i skolan och elevernas erfarenheter av narkotika (BRÅ-rapport 

1999:1). 1996/97 genomfördes en undersökning av samtliga högstadie- och 

gymnasieskolor i Stockholms län angående den drogförebyggande undervisningen  

I nästan alla skolor fanns någon form av drogförebyggande aktivitet under läsåret. 

Polisen del i den drogförebyggande undervisningen i skolan finns fortfarande på 

schemat men dock inte på nationellt plan utan styrs av lokala förutsättningar.  

Polisens medverkan är viktig för den drogförebyggande undervisningen i skolan, 

samtidigt som den endast är en mindre del av polisens totala verksamhet.  

Man får inte glömma att polisens roll i första hand är att stödja lärarna, inte ersätta 

dem. 

Enligt BRÅ: s rapport nämns att det saknas utvärderingar av polisens medverkan i 

skolan (BRÅ-rapport 1999:1). Detta beror dels på att polisens drogförebyggande 

arbete ofta bygger på lokala initiativ, som sällan utvärderas. Ett undantag är 

VÅGA-programmet. 
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 Utvärdering av VÅGA-programmet 

I Göteborg och Halmstad där VÅGA-programmet bedrevs tillfrågades elever, 

lärare och poliser vad de tyckte om programmet (BRÅ-rapport 1999:1). Det 

framkom positiva åsikter vilket resulterade i att VÅGA-programmet skulle utökas 

i försökslänen och spridas till övriga landet. 1996/97 startade VÅGA-programmet 

i mer än 200 högstadieskolor och ca 16 500 elever deltog i undervisningen. I 

slutet av 1995 genomfördes en utvärdering av programmet som avsåg skolor 

belägna i Stockholms län. Utvärderingen utfördes vid Rikspolisstyrelsens 

forskningsenhet vid Polishögskolan tillsammans med Centrum för Alkohol- och 

Drogprevention, CADP. Från och med 1998 har ansvaret för utvärderingen 

överförts till Brottsförebyggande rådet. Undersökningen baserade sig på elever 

som deltagit i VÅGA-programmet och bestod av enkätundersökningar. Eleverna 

fick svara på enkäter under samt en viss tid efter programmet. Sedan jämfördes 

dessa med en grupp elever där majoriteten inte haft mer än enstaka 

drogförebyggande lektioner, så kallade kontrollskolor. I studien ingår tre VÅGA-

skolor och tre kontrollskolor. I Sverige har samtliga högstadieskolor någon form 

av drogförebyggande undervisning för sina elever, vilket gör att det kan vara svårt 

att hitta helt opåverkade elever till en kontrollgrupp. 

 

I utvärderingen gjordes klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och 

poliser som ledde undervisningen (BRÅ-rapport 1999:1). Uppföljning gjordes av 

samtliga 17 lektioner, två föräldramöten och intervjuer med sex lärare och fyra 

poliser. Det framkom att hälften av lektionerna innehöll undervisning om alkohol, 

narkotika, tobak och doping. Den största delen av undervisningen handlade om 

narkotika. I en skola hade polisen tagit med narkotikapreparat som eleverna fick 

studera på nära håll, detta väckte stort intresse hos eleverna. Den andra hälften av 

lektionerna handlade om grupptryck, självkänsla och massmediepåverkan. Det 

mest positiva i intervjuerna var samarbetet mellan polis och skola som hade 

förbättrats i och med VÅGA-programmet. Problem som påpekades var att vissa 

moment i undervisningen hade upprepats alltför ofta och att eleverna inte var 

motiverade. Man tyckte även att elever i årskurs 7 var för unga. Målsättningen 
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med VÅGA var att ändra ungdomars attityder till droger, men under senare år har 

det visat sig att både ungdomars experimentella bruk av narkotika samt attityderna 

till droger bland dem som inte prövat narkotika har förändrats.  

 

Enligt undersökningen framgår att elevernas attityder till narkotika blir mer 

tillåtande ju äldre de blir (BRÅ-rapport 1999:1). Av dem som inte använt 

narkotika svarade tre procent i början av vårterminen i årskurs 7 att de någon gång 

haft lust att pröva narkotika. Denna andel uppgår till 11 procent i årskurs 9.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÅGA-grupp Kontrollgrupp 

 Före 
Direkt 
efter 

Efter 
två år Före 

Direkt 
efter 

Efter 
två år 

Använt narkotika 1,6 2,4 6,3 1,9 2,9 6,8 

Haft möjlighet att 
prova narkotika* 8 8 27 8 8 26 

Rökt 12 14 30 11 13 28 

Varit berusad 17 19 62 15 18 48 

       

*Andel av dem som inte 

använt narkotika      

 

En något lägre andel av eleverna som hade VÅGA-undervisning i skolan uppgav 

direkt efter programmets slut att de haft lust att pröva narkotika i jämförelse med 

eleverna i kontrollskolorna. Visserligen var skillnaden mycket liten så att den kan 
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bero på tillfälligheter. Lika många elever i VÅGA-programmet som i 

kontrollgruppen har uppgett att de någon gång använt narkotika. Detta gäller både 

direkt efter programmets slut samt två år senare. Inga skillnader framkommer 

mellan de som deltog i programmet och kontrollgruppen gällande möjligheten att 

prova narkotika. Det är i stort sett lika många elever i båda grupperna som säger 

att de röker. Andelen som varit berusade är betydligt högre för VÅGA-eleverna. 

Detta är en helt motsatt effekt än vad programmet syftar till. Enligt elevernas egna 

svar hade relationen till polis inte förbättrats. I målsättningen med att motstå 

grupptrycket fanns ingen skillnad. I utvärderingen ingick även uppgifter om 

polisanmälda brott från skolorna under höstterminen 1994 till och med 

vårterminen 1998. Sammanlagt gjordes under denna tid 1450 brottsanmälningar 

där majoriteten var stöld, skadegörelse och inbrott. Inget visar på att det anmälts 

färre brott från de skolor som har haft VÅGA-programmet.  

 

Sammanfattningsvis finns inga skillnader mellan elever från VÅGA-programmet 

och elever i kontrollskolor när det gäller motståndskraft mot droger (BRÅ-rapport 

1999:1).  

 Polislagen (1984:387) 12§ 

”Anträffas någon, som kan antas vara under 18 år, under förhållanden som 

uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller 

utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg 

skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller 

till socialnämnden.” 

 

År 1991 ändrades (prop. 1990/91:86, JuU 19, SFS 1991:140) denna lag från att ha 

avsett ungdomar under 15 år till att avse ungdomar under 18 år (Munck 1998). 

Bestämmelserna i denna paragraf syftar till att en polisman i vissa 

nödfallsliknande situationer skall kunna omhänderta den som kan antas vara under 

18 år som påträffas i en skadlig eller riskfylld miljö. Det som skall ligga till grund 

för ett omhändertagande skall vara att den unge befinner sig i en miljö som 
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uppenbarligen kan innebär en överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa 

och utveckling. 

Enligt 1973 års brottskommission fanns det tecken på att ungdomar i de lägre 

tonåren i allt större utsträckning börjat vistas på platser där personer med såväl 

alkohol- som narkotikamissbruk höll till (Munck 1998). Detta och även i andra 

fall där ungdomar påträffas i olämpliga miljöer ansåg kommissionen att polisen 

var i behov av en särskilt föreskrift som gav polisen möjlighet att i 

nödfallsliknande situationer tillfälligt kunna omhänderta personer som kunde 

antas vara under 15 år. Detta låg till grund till införandet i lag. Avsikten med 

omhändertagandet skulle vara att få bort barnet så skyndsamt som möjligt från 

denna skadliga miljö. Meningen är att bestämmelsen skall tillämpas då ungdomar 

uppehåller sig i missbrukarlägenheter eller i övrigt hittas påverkade av 

berusningsmedel i rivningslokaler och liknande. Vidare kan man tillämpa 

bestämmelsen när ungdomar påträffas i hotellrum och liknande med äldre, 

asociala personer eller som i övrigt befinner sig i miljöer eller situationer där man 

kan befara att de blir otillbörligt utnyttjade. 

 

Praktiskt sett har det ibland uppstått tillämpningsproblem (Munck 1998). Ett 

sådant problem kan vara när en polisman påträffat en underårig i en miljö som i 

stor utsträckning används för narkotikaförsäljning och annan brottslig verksamhet 

men som huvudsakligen utgör en legitim miljö, exempelvis T-centralen i 

Stockholm. Det har visat sig att om en underårig bara vistas där är det inte skäl 

nog för att använda sig av lagen men om den unge påträffas i sällskap med en 

känd missbrukare eller ofta befinner sig på platsen och kan antas ha syfte att söka 

kontakt med personer som kan sälja narkotika eller liknande torde dock beroende 

på omständigheterna lagen vara tillämpbar. Det har förekommit att 

polismyndigheter använt lagen så snart en eller flera ungdomar vistats inom 

distriktet utan vuxens sällskap vid exempelvis midsommarfirande och liknande. 

Detta är dock en för vid tolkning av lagen. Det finns inget hinder att polisman 

råder den unge att lämna den olämpliga miljön trots att det inte finns skäl att 

använda lagen. Vidare kan polisman vid sådana tillfällen ta kontakt med föräldrar 



Drogförebyggande arbete bland ungdomar 
Niklas Larsson 
Therése Forslund 

05-03-22 

 

 14 

och underrätta dem om vad som iakttagits trots att det inte föranlett något 

ingripande. 

 

När det gäller omhändertagandet finns det inga tidsbestämningar för hur länge det 

får fortgå (Munck 1998). Något annat än ett kort omhändertagande kan inte bli 

aktuellt när man skall använda sig av de avvägningsprinciper som anges i 

Polislagen (1984:387) 8 §. Vid användandet av lagen finns det inget krav på att 

den unge skall vara identifierad. I förarbeten stöder man sig på att inte heller 

enligt LVU ställs krav på att den unge skall vara identifierad för att kunna 

omhändertas. 

Om det inte inom rimlig tid går att fastställa den unges identitet får polisen lita till 

att företrädare för socialnämnden tar det ansvar som är nödvändigt och möjligt. 

Det finns inga gränser för vilken tid som kan anses som rimlig i sammanhanget 

istället får man se till det enskilda fallet. Faktorer som bör beaktas kan vara den 

unges ålder, de omständigheter under vilka han påträffades, hans möjligheter att ta 

vara på sig själv. Dessa faktorer är det som bör ligga till grund för beslutet om hur 

långt omhändertagandet måste vara. Det kan nämnas som en parentes att om det 

behövs en sammanlagd tid på runt 6 timmar kan det normalt inte vara uppgift för 

en polisman. 

 

Efter omhändertagande av den unge skall han alltid lämnas över till en förälder, 

annan vårdnadshavare eller representant för socialnämnden, vilka har ett juridiskt 

ansvar för den omhändertagne (Munck 1998). Det ligger dock närmast till hands 

att polisen så fort som möjligt försöker få kontakt med föräldrar per telefon och be 

dem komma och hämta sitt barn. Om möjlighet finns och det kan anses som 

lämpligt kan polisen skjutsa hem den unge. Misslyckas försöket att nå 

vårdnadshavare eller på annat sätt kan anses som olämpligt att överlämna den 

unge till vårdnadshavare måste polisen kontakta någon företrädare för 

socialnämnden. Om socialnämnden finner att vidta någon tvångsåtgärd är polis 

skyldig att hjälpa till, i annat fall kan polis och socialtjänsten bara ge frivilliga 

hjälp- och stödåtgärder. 
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5  Diskussion 

Enligt statistikmätningar gjorda av CAN har andelen elever som använt narkotika 

ökat genom åren, andelen var 3 gånger så stor 2001 som i början av 1990-talet. 

Målet med VÅGA-programmet var att man skulle minska drogmissbruk bland 

ungdomar samt att relationen mellan ungdomar och polis skulle förbättras. Efter 

utvärderingen som gjordes av BRÅ på tre VÅGA-skolor samt tre kontrollskolor 

framkom att det inte fanns några betydande skillnader i narkotikaanvändningen 

bland ungdomarna. Genom årliga undersökningar som görs av CAN 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaanvändning) har man istället visat att 

bruket av narkotika bland ungdomar har ökat under 1990-talet. Det har inte kunnat 

påvisas att ökad information och undervisning om droger i skolan leder till att 

färre ungdomar prövar narkotika. 

 

VÅGA-programmet hade från början polisen som huvudman, men sedan 1997 har 

IOGT-NTO tagit över och ansvarar för programmet i dagsläget. I samband med 

att man bytte huvudman för programmet gjordes även en omarbetning av 

programmet. BRÅ´s utvärdering av programmet som gjordes 1997 låg till stor del 

till grund för den nya utformningen. Efter detta har vi inte funnit någon ny 

utvärdering av programmet och i och med detta är det svårt att dra några slutsatser 

om hur man eventuellt skulle kunna utveckla metoden. 

Det nya VÅGA-programmet omfattas av 9 lektioner i grundutförandet men kan 

förlängas upp till 18 lektioner Grundutförandet består i: 

• Kamratskap  2 lektioner 

• Lag och rätt  2 lektioner 

• Alkohol  2 lektioner 

• Narkotika  1 lektion 
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• Tobak   1 lektion 

• Påverkan (reklam)  1 lektion 

Användandet av narkotika bland ungdomar har trots allt ökat om man ser till 

CAN´s mätningar. 2002 hände dock något, andelen som använt narkotika 

minskade och 2003 var andelen ännu lite lägre. Vi anser att detta inte är tillräcklig 

för att kunna konstatera att trenden är positiv utan det kan röra sig om en tillfällig 

nedgång, men det kan även betyda att vi är på rätt spår. Vid dessa undersökningar 

har CAN inte tagit hänsyn till om skolorna deltagit i VÅGA-programmet eller 

inte. 

Eftersom narkotikaproblemet är en viktig prioritering för svenska samhället så 

måste vi fortsätta att försöka påverka ungdomar att ta avstånd från droger. Även 

om VÅGA-programmet inte gett några märkbara resultat och polisens inverkan 

inte haft någon mätbar effekt på ungdomars sociala problem så anser vi att 

polisens närvaro är viktig. 

BRÅ har visat att problemen ofta är koncentrerade till ett mindre antal skolor och 

använder man resurserna på rätt sätt genom att rikta insatserna dit behovet är som 

störst så skulle arbetet kunna bedrivas med större effektivitet. Vår uppfattning 

gällande omarbetningen av VÅGA-programmet är att polisen hamnar utanför 

undervisningen och allt större ansvar ligger på den enskilda läraren. Vi anser att 

polisen bör vara delaktig i undervisningen. Vidare är frågan hur vi ska nå 

ungdomarna på ett bättre sätt. Ungdomarna ser sig inte som den typiska 

missbrukaren samt är för unga för att ta till sig detta och därför tycker vi att det 

vore bättre att ta upp ekonomiska aspekter som konsekvens av droganvändning, 

bland annat kostnader eller framtida lån, vilket kan bli problem om man har blivit 

dömd för brott. Detta eftersom vår uppfattning är att materiella ting är viktiga för 

ungdomar. 

Enligt polisinspektör Persson vid polismyndigheten i Värmland bör polisens roll 

bestå av att visa sig bland ungdomar, skapa kontakt och bygga upp ett förtroende. 

Vi anser att i och med detta skaffar man sig information om vad som händer bland 

ungdomarna. Lyckas man skapa en kontakt så ökar chansen att ungdomar själva 
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tar kontakt med polisen när problem av olika slag uppstått. När det gäller polisens 

användning av Polislagen (1984:387) 12 § är det även här viktigt med en bra 

relation till ungdomarna. Munck menar att vid situationer där det är tveksamt att 

använda Polislagen (1984:387) 12 § så finns det inget hinder att vi samtalar med 

ungdomarna och ber dem frivilligt lämna platsen. Då anser vi att det är större 

chans att ungdomarna lyssnar på oss om relationen mellan dem och polis är bra. 

En positiv aspekt av att använda Polislagen (1984:387) 12 § är att vi som poliser 

får en direkt kontakt med föräldrar genom att vi kör hem ungdomarna och därefter 

upplysa föräldrarna om att en anmälan till socialamyndigheter kommer att göras.   

BRÅ menar att polisens del i drogförebyggande arbete samt deras samarbete med 

skolor bygger på lokala initiativ och styrs givetvis till vilka resursers som polisen 

har. Dessa projekt följs sällan upp och det blir svårt att veta om dessa insatser gett 

resultat eller inte. Lokala insatser borde utvärderas för att man skall kunna 

utveckla det drogförebyggande arbetet. Finns det inga dokumenterade resultat av 

arbetet är det svårt att veta om man utnyttjar resurserna på bästa sätt. Det bör ske 

genom samtal mellan polis, skola och socialmyndigheter där man diskuterar hur 

arbetet bör fortgå och utvecklas.  Polisinspektör Persson vid polismyndigheten i 

Värmland anser att även om det på lokalnivå inte finns något planering för 

samarbete mellan skola och polis så finns det inget hinder från att den enskilda 

polismannen på eget initiativ besöker skolor. 

Vi tycker att det främjande och förebyggande arbetet bör utformas gemensamt 

mellan sociala myndigheter, skolan, polisen samt föräldragrupper för att nå bästa 

resultat. 
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Bilaga 1 
 
Ursprungligt kursinnehåll i VÅGA-programmet 
 
1. Introduktion och test .................................................................. (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska veta namnet på den polis som arbetar på skolan 
och känna till syftet med VÅGA-programmet. 
 
2. Lag och rätt................................................................................. (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska inse att det behövs lagar och regler för att skydda 
människor. 
 
3. Drogbruk och missbruk.............................................................. (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska bli medvetna om de allvarliga följderna av 
drogmissbruk samt känna till de vanligaste drogerna och deras 
verkningar. 
 
4. Konsekvenser.............................................................................. (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska känna till konsekvenser av att använda tobak, 
alkohol, narkotika eller andra droger samt fördelarna av att inte 
använda dessa ämnen. 
 
5. Våga säga nej till droger ............................................................ (lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna stå emot trycket när de erbjuds droger. 
 
6. Olika sätt att säga nej ................................................................. (lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna demonstrera effektiva sätt att säga nej till 
olika typer av ”kamrattryck” då det gäller droger. 
 
7. Att bygga upp sin självkänsla..................................................... (lärare) 
Mål: Eleverna ska bli medvetna om sina positiva egenskaper. 
 
8. Att hålla på sin rätt: Ett förhållningssätt................................... (lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna hålla på sin rätt när de säger nej till droger. 
 
9. Att hantera stress utan droger ................................................... (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna identifiera olika stressfaktorer de kan möta 
i livet. 
 
10. Mediapåverkan och våra förebilder.......................................... (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna känna igen och analysera påverkande 
faktorer i medias presentationer av alkohol, droger och våld. 
 
11. Att våga ta rätt beslut och kunna bedöma risker...................... (lärare) 
Mål: Eleverna ska fatta beslut efter en korrekt riskbedömning. 
 
12. Alternativ till drogmissbruk .................................................... (lärare) 
Mål: Få eleverna att intressera sig för meningsfulla aktiviteter. 
 
13. Droger inom idrotten ............................................................... (förebild, lärare) 
Mål: Eleverna ska få stor motståndskraft mot att använda doping. 
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14. Goda förebilder ........................................................................ (förebild, lärare) 
Mål: Eleverna ska känna till hur förebilder, som t ex idrottsmän, 
skådespelare eller musiker kan förebygga drogmissbruk. 
 
15. Att leva tillsammans................................................................. (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna utveckla positiva kontakter med många 
olika människor oberoende av ålder, kön eller etnisk tillhörighet. 
 
16. Metoder att hantera gängtryck ................................................ (polis, lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna identifiera situationer i vilka de kan bli 
utsatta för kompistryck och räkna ut konsekvenserna av sitt 
handlande. 
 
17. Sammanfattning. Att ta ställning............................................. (lärare) 
Mål: Eleverna ska kunna föreslå lämpliga sätt att hantera och 
motstå tryck att använda droger. 

 


