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Abstrakt 

Bakgrund: De vanligaste substanserna som ungdomar missbrukar är alkohol och 

narkotika. Narkotikamissbruket är en av de största orsakerna till hälsoproblem och dödsfall 

bland ungdomar och yngre vuxna i Europa. Alkoholen påverkar folkhälsan och ligger 

således bakom en stor andel olyckor, skador och våldsbrott. En vanlig konsekvens av 

missbruk och beroende av alkohol eller narkotika i ungdomsåren är försämrat 

studieresultat, antisociala och kriminella aktiviteter, en minskning av sociala aktiviteter, 

psykiska besvär samt utsatthet för våld och övergrepp. Det finns tydliga samband mellan 

hög alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. 

Syfte: Att beskriva preventiva interventioner för att förebygga substansmissbruk hos 

ungdomar.  

Metod: Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmeb & Socindex. I 

litteraturstudien har åtta kvantitativa studier granskats och analyserats.  

Resultat: Analysen resulterade i tre domäner – en som i huvudsak baserades på 

skolinterventioner, en baserades på skolinterventioner med familjeengagemang och en 

domän med övriga interventionsprogram. Resultatet visade att sju av åtta 

interventionsprogram hade effekt i att minska substansanvändningen bland ungdomar.  

Konklusion: Substansmissbruk bland ungdomar har under det senaste decenniet ökat 

drastiskt, idag har de flesta ungdomar tillgång till Internet och kan därigenom lätt få 

tillgång till olika substanser. Ny forskning borde konstant bedrivas eftersom nya substanser 

hela tiden produceras och blir tillgängliga. Detta gör ämnet högst aktuellt och mer forskning 

behövs för att hitta nya adaptiva preventiva interventionsprogram.  

 

Nyckelord: Ungdomar, substansmissbruk, prevention, intervention 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Common substances adolescents abuses are alcohol and drugs. Drug abuse 

is one of the major causes of health problems and deaths among adolescents and young 

adults in Europe. Alcohol affects the public health and is thus responsible for a large 

proportion of accidents, injuries and violence. A common consequence of abuse and 

dependence on alcohol or drugs in adolescence is poorer academic performance, anti-social 

and criminal activity, decreasing of social activities, psychological disorders and exposure to 

violence and abuse. There are clear links between excessive alcohol consumption and 

mental illness. 

 Objective: To describe preventive interventions in order to prevent substance abuse 

among youths. 

Method: The searches were conducted in the databases Cinahl, Pubmeb & Socindex. In the 

literature study eight quantitative studies has been reviewed and analyzed. 

Results: The analysis resulted in three domains - one based essentially on school 

interventions, one was based on school interventions and family involvement and the third 

domain with other intervention programs. The result showed that seven out of eight of the 

intervention programs were effective in reducing substance use among adolescents. 

Conclusion: The abuse of different substances among adolescents has over the past 

decade increased drastically. Today most adolescents have access to Internet and thus easily 

provide themselves with various substances. New research should constantly be carried out 

as new substances constantly are produced and available via Internet. This makes the topic 

extremely up to date and more research is needed to find new adaptive preventive 

intervention programs. 
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Bakgrund 

Inledning 

Under 2013 hade närmare en miljon individer i Sverige någon form av substansmissbruk 

(Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). Detta gör missbruksproblematiken till en 

av Sveriges folksjukdomar (Pellmer & Wramner, 2007, 53-79). Droger, alkohol och andra 

substanser finns idag i en stor utsträckning över hela världen. Det är ett växande problem 

då nya droger med svåra fysiska och psykiska konsekvenser som resultat ständigt kommer 

ut på marknaden. Det här innebär ett problem för hälso- och sjukvården som inte har all 

den kunskap som krävs för att kunna bemöta och vårda den här patientgruppen (Lundahl, 

Olovsson, Rönngren & Norbergh, 2014). Europeiska centrumet för kontroll av narkotika 

och narkotikamissbruk [ECNN] (2014) beskriver att narkotikamissbruk är en av de största 

orsakerna till hälsoproblem och dödsfall bland ungdomar och yngre vuxna i Europa. 

Bruk, missbruk och beroende 

Att bruka en drog innebär att konsumera en drog utan att vara beroende och utan att 

brukandet skadar individen eller dess omgivning. Bruk skiljer sig från både missbruk och 

beroende genom att det inte är en egentlig störning. Man talar ofta om sporadiskt bruk eller 

rekreationsbruk (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller omgivningen negativt. Bruk 

övergår i missbruk främst när användandet går ut över individens sociala liv såsom hem, 

familj, arbete och skola, men också om bruket ökar risken för fysisk skada. Det finns även 

fall där allt bruk av en drog räknas som missbruk eftersom narkotika är kriminaliserat 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Det finns en avgörande skillnad mellan missbruk och beroende. Vid ett missbruk är inte 

användandet kontinuerligt och individen kan göra uppehåll under vissa perioder. Ett 

missbruk som pågått under en längre tid resulterar dock ofta i ett beroende. Vid försök att 

avbryta bruket kan beroende individer drabbas av abstinenssymtom som till exempel ilska, 

aggressivitet, minskad aptit samt viktförlust, irritabilitet, nervositet och/eller ångest, 

rastlöshet och sömnsvårigheter (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
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Diagnostisering 

Socialstyrelsen (2015a) använder två olika diagnossystem vid beroende och missbruk: 

International statistical classification of diseases and related health problems (ICD) och 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). I Sverige används främst ICD 

vid diagnostik inom hälso- och sjukvården, medan DSM används inom forskning och i viss 

mån inom psykiatrisk verksamhet. 

 

Socialstyrelsen (2015a) definierar beroende enligt ICD-10 och då gäller att tre av följande 

sex kriterier ska vara uppfyllda: stark längtan efter drogen, svårighet att kontrollera intaget, 

fortsatt användning trots skadliga effekter, prioritering av droganvändning är högre än 

andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och fysiska abstinenssymtom.  

Socialstyrelsen (2015a) definierar missbruk enligt DSM-IV och då gäller att minst ett av 

följande fyra kriterier är uppfyllda: upprepad användning av alkohol eller narkotika som 

leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av 

missbruket. Fortsatt användning trots återkommande problem (Socialstyrelsen, 2015a). 

Det finns olika mätinstrument som sjuksköterskan kan använda sig av för att bedöma om 

problem med alkohol eller narkotika förekommer, exempelvis Alcohol use disorders 

identification test (AUDIT) och Drug use disorders identification test (DUDIT) 

(Socialstyrelsen, 2015a). Det finns även ett instrument för att bedöma grad av 

cannabisanvändning, Cannabis Use Disorders Identification Test (CUDIT) (WHO, 2010). 

AUDIT, DUDIT & CUDIT 

Socialstyrelsen (2015a) beskriver att sjuksköterskan kan använda sig av 

bedömningsinstrumenten AUDIT och DUDIT för att identifiera eventuella alkohol- eller 

narkotikaproblem. AUDIT är ett självskattningsinstrument för att bedöma om problem med 

alkohol förekommer. DUDIT  är utvecklat som ett parallellinstrument till AUDIT med syftet 

att bedöma om problem med narkotika förekommer. Liknande bedömningsinstrument för 

att bedöma cannabisanvändningen finns, CUDIT (World Health Organisation [WHO], 

2010a). Utifrån sammanräknade poäng och fördelningen av dessa ger instrumenten 

information om konsumtionsnivåer, tecken på beroendeutveckling och skador relaterade 

till konsumtionen. Instrumenten används brett inom både socialtjänst och hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2015a).  
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Substansmissbruk 

Alkoholkonsumtionen i Europa är högre än i övriga världen och studier visar att ungdomar  

ofta har flera substansmissbruk samtidigt (WHO, 2010b)  

Internationellt är alkohol och cannabis de vanligaste missbruken (Deas, 2008). I Sverige  

och Europa är cannabis den vanligaste drogen följt av alkohol och tobak. Svenska pojkar  

brukar substansen i högre utsträckning än vad flickor gör (Socialstyrelsen, 2009). Hälften  

av de som behandlas för cannabismissbruk är under 25 år (Van Scoyoc, Stanger & Budney,  

2009). Ungdomar som har lättare problem med en substans förekommer i dubbelt så hög  

utsträckning jämfört med de ungdomar som har ett renodlat missbruk. Det finns dock inte  

tillräckligt med resurser att fokusera på preventiva åtgärder för ungdomar med måttliga  

vanor utan alla resurser läggs på de med ett tyngre missbruk (Minugh, Lomuto & Janke,  

2010).  

 

Alkohol- och narkotikakonsumtionen hos ungdomar har i Sverige ökat under det senaste  

decenniet. Flera ungdomar anger ruset som den främsta orsaken till missbruket (Palmqvist,  

2006). Känslosamma ungdomar har mer abstinensbesvär och typiska symtom av detta är  

ett sug efter substansen, depression, irritation, ilska, rastlöshet, sömnsvårigheter, ångest  

och oro (Van Scoyoc, Stanger & Budney, 2009). 

 

ECNN (2014) beskriver att narkotikamissbruk är en av de största orsakerna till 

hälsoproblem och dödsfall bland ungdomar och yngre vuxna i Europa. Opioider, i huvudsak 

heroin förekommer i de flesta av de rapporterade dödsfallen. Cirka tio till tjugotusen 

opioidanvändare beräknas årligen dö i Europa. Männen är överrepresenterade i 

dödsstatistiken, i fyra av fem fall var den avlidne en man. Medelåldern bland de avlidna har 

i flera länder stigit vilket tyder på en minskad nyrekrytering. 

 

I Sverige stiger dödstalen till följd av opiodmissbruk och Sverige ligger över genomsnittet 

för Europa (ECNN, 2014). Enligt Socialstyrelsens statistik från 2013 avled 589 personer, 

varav 75 % män till följd av någon narkotikaexplicit diagnos i Sverige, aldrig förr i Sverige 

har så många narkotikarelaterade dödsfall inträffat under ett och samma år. Männen har 

under samtliga år utgjort en majoritet bland de avlidna (Socialstyrelsen, 2014). 
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Cannabis 

Cannabis är det vanligaste preparatet som narkotikaerfarna ungdomar använder och enligt  

den europeiska skolundersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other  

Drugs (ESPAD) som genomfördes 2011 har det bland svenska skolelever i årskurs 9 skett en  

attitydförändring mot cannabis. Det går att se en minskande andel som anser att det är en  

stor skaderisk om man brukar cannabis några gånger respektive röker cannabis regelbundet  

(Hibell, Guttormsson, Ahlström, Balakireva, Bjarnason, Kokkevi & Kraus, 2012). I  

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) skolundersökningar tillfrågas  

eleverna hur stor risk de tror det är att man tar skada av att prova marijuana eller hasch 1-2  

gånger. Andelen elever som anser att det inte föreligger någon risk att prova dessa droger  

har ökat bland niondeklassare och gymnasieelever sedan 2007. Samtidigt har andelen  

elever som anser att det föreligger en stor risk minskat något i årskurs 9 och bland  

pojkar i år 2 på gymnasiet men legat stabilt bland gymnasieflickorna de senaste tre åren  

(CAN, 2014). 

Socialstyrelsen (2015a) beskriver att risken att utveckla ett cannabisberoende anses låg, 

under 10 %. För alkohol och annan narkotika är det högre risk att utveckla ett beroende. 

Långvarig eller regelbunden cannabisanvändning kan medföra fysiska och psykiska 

hälsorisker. Risker med cannabisbruk kan vara nedsättning av kognitiva funktioner såsom 

försämrat korttidsminne, splittring av tankeverksamhet, störd tidsuppfattning och 

koncentrationssvårigheter. Idag finns det få psykosociala behandlingsalternativ att tillgå vid 

cannabisberoende och det saknas läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2015a).  

Alkohol  

Socialstyrelsen (2009) beskriver att ungdomar i Sverige har ungefär samma 

alkoholkonsumtion som ungdomar i övriga EU. Trots att alkoholkonsumtionen har vuxit 

under de senaste 15 åren är Sverige ett av de länder med lägst konsumtion i Europa 

(Socialstyrelsen, 2009). Alkoholen påverkar folkhälsan och ligger således bakom en stor 

andel olyckor, skador och våldsbrott. Årligen dör 3000 personer i Sverige till följd av skador 

orsakade av alkohol. Cirka 125 alkoholpåverkade personer omkommer årligen i trafiken, 

vilket motsvarar ca 30 % av samtliga dödsolyckor i trafiken (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

Socialstyrelsens rapport från 2014 är vanliga risker vid missbruk och beroende av alkohol i 

ungdomsåren försämrat studieresultat, antisociala och kriminella aktiviteter, en minskning 

av sociala aktiviteter, psykiska besvär samt utsatthet för våld och övergrepp.  

Regelbundet alkoholmissbruk utgör en allvarlig risk för ungdomars framtida välbefinnande. 
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Därför är det viktigt att vårdpersonal arbetar hälsofrämjande och har den kompetens som 

krävs för att kunna hjälpa dessa ungdomar (Kiernan, Fhearail & Coyne, 2012). Många 

människors missbruks- och beroendeproblem har sin början i ungdomen. En del av 

ungdomarna som utvecklat missbruk eller beroende har fortsatta problem kvar i vuxen 

ålder, trots omfattande insatser (Socialstyrelsen, 2015a). Vårdpersonal måste vara 

medvetna om de faror som är förknippade med minderårigas alkoholkonsumtion, hur man 

känner igen tecken på alkoholmissbruk och hur man ingriper på ett lämpligt sätt. Ökningen 

av ungdomarnas alkoholkonsumtion innebär att det är viktigt man som vårdpersonal ger 

utbildning och stöd till ungdomar som har en hög alkoholkonsumtion (Department of 

Health and Children [DOHC], 2006).  

Psykisk ohälsa och självmedicinering 

Enligt Bergström, Modin, Fransson, Rajmil, Berlin, Gustafsson, & Hjern (2013) har 

ungdomar med skilda föräldrar en sämre psykisk hälsa. Carlsund, Eriksson, Löfstedt, & 

Sellström (2013) och Jablonska & Lindberg (2007) skriver att vara en ensamstående 

förälder associeras med en ökad risk för ungdomar att utöva negativa beteenden som 

rökning, dricka alkohol och problem med uppförandet jämfört med ungdomar som växte 

upp med båda föräldrarna, eller att föräldrarna hade gemensam vårdnad.  

Även Brännström, Sjöström & Andreasson (2008) beskriver att ungdomar som lever med 

endast en förälder eller de som bor med två föräldrar på olika platser var mer benägna att 

ha varit berusade. Att leva med endast en förälder ökar risken för intensiv 

alkoholkonsumtion. Ungdomar vars föräldrar har för hög alkoholkonsumtion orsakar oftast 

psykisk ohälsa eller skada hos ungdomarna (Elgán & Leifman, 2013).  

 

I en annan studie av (Marmorstein, 2009) studeras sambandet mellan psykisk ohälsa och 

självmedicinering. Studien visar att psykisk ohälsa kan leda till alkoholmissbruk, där 

alkoholen används genom självmedicinering för att hantera depressiva känslor. Enligt 

Marmorstein (2009) kan alkoholmissbruk i sin tur också leda till psykisk ohälsa där alkohol 

som substans ger negativa fysiologiska effekter, problem i skolan och i familjerelationer. En 

annan faktor som kan leda till såväl psykisk ohälsa och alkoholmissbruk är dåliga 

familjeförhållanden, dåliga relationer och samsjuklighet (Marmorstein, 2009).  
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Hälsofrämjande omvårdnad 

Inom sjuksköterskeprofessionen är det grundläggande att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2014). ICN 

(2014) beskriver vidare att det ligger i vårdens natur att respektera mänskliga och kulturella 

rättigheter, rätt till liv, egna val, värdighet och ett respektfullt bemötande. Omvårdnad skall 

ges respektfullt oavsett ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter 

eller social ställning. Sjuksköterskan ger vård till enskilda personer, familjer, allmänhet och 

samordnar arbetet med andra yrkesgrupper (ICN, 2014). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) krävs det struktur i vårdarbetet för att bedriva 

hälsofrämjande omvårdnad. Exempel på struktur i vårdarbetet är att berörd personal har 

utbildning och adekvat kunskap om hur man arbetar hälsofrämjande, att det finns rutiner 

och riktlinjer för hur det hälsofrämjande arbetet skall bedrivas samt att det finns adekvata 

frågeformulär med skattningsskalor och rutiner för uppföljning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Processen består av vad sjuksköterska och patient sysslar 

med under interventionen. Hälsofrämjande omvårdnad är en process som leder till att öka 

den subjektiva upplevelsen av hälsa för individen. Genom processens gång skall patienten 

själv vara delaktig för stärkt kontroll av sin hälsa. Sjuksköterskan ska erbjuda patienten 

kunskap, information, individuell planering, delaktighet och dialog så att denne kan fatta 

genomtänkta beslut. Patienten skall erbjudas stöd av sjuksköterskan så upplevelsen av hopp 

och motivation kan stärkas. Ett sådant agerande leder till att patienten blir sedd som en 

aktiv person, blir bekräftad och bemöts med värdighet och respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Kvaliteten i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet 

utvärderas i huvudsak utifrån ifall patienten uppfattar dialogen som hjälp för att kunna 

åstadkomma en positiv förändring i livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Resultat av 

hälsofrämjande omvårdnad innefattar såväl vårdresultat och hälsoeffekter hos patienten 

som följder av interventionen och förändringar i upplevd hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

Prevention 

Folkhälsomyndigheten (2015a) beskriver att individers bilogiska och psykologiska 

förutsättningar i kombination med pris, tillgänglighet, kultur och social situation påverkar 

nivån av narkotikakonsumtionen. Vidare beskriver Folkhälsomyndigheten (2015a) att det i 
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dessa sammanhang finns risk- och skyddsfaktorer. Tidigare forskning har visat att enstaka 

risk- och skyddsfaktorer för drogbruk i regel har liten effekt, men att fler faktorer 

tillsammans ger stor effekt på individens beteende. Det gäller därför att stärka 

skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna genom preventiva åtgärder 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

 

Exempel på riskfaktorer för debut är god tillgång till narkotika och en narkotikaanvändande 

umgängeskrets. Riskfaktorer för att utveckla beroende kan exempelvis vara psykisk ohälsa, 

dålig självkänsla, låg självkontroll och föräldrar som missbrukar (Folkhälsomyndigheten, 

2015a). Risk- och skyddsfaktorers betydelse skiftar i olika åldrar. Exempelvis har 

riskfaktorer inom familjen större betydelse för ett litet barn medan en droganvändande 

umgängeskrets kan vara en viktigare riskfaktor för tonåringar. Preventionsforskningen 

inom alkohol, narkotika och tobak är fortfarande en relativt ung verksamhet. Generellt för 

hela detta område är att många frågor är obesvarade om såväl orsaker till problemen som 

vilka åtgärder som är effektiva för att begränsa dem. Särskilt gäller detta inom 

narkotikaområdet, där ganska få preventionsinsatser har blivit föremål för vetenskapliga 

studier. Forskningen visar att risk- och skyddsfaktorer i stort sett är samma för alkohol-, 

tobak- och narkotikabruk, kriminalitet och våld, bristande skolanpassning och psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015a).   

 

Det pågår sedan år 2011 ett förebyggande arbete för alkohol, narkotika, dopning och 

tobakspolitiken (ANDT) i Sverige (Ramstedt et al, 2014). Det övergripande målet med 

ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska 

och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Problemformulering  

Substansmissbruk är ett globalt växande problem, ECNN (2014) beskriver att 

substansmissbruk är en av de största orsakerna till hälsoproblem och dödsfall bland 

ungdomar och yngre vuxna i Europa. De vanligaste substanserna som ungdomar 

missbrukar är cannabis och alkohol. Syftet för denna litteraturstudie blir därmed att 

beskriva preventiva interventioner för att förebygga substansmissbruk hos ungdomar.  
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Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne. En systematisk litteraturstudie syftar till att åstadkomma 

en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier. Den systematiska 

litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området och syfta till att 

finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2003a, 34). Det som 

författarna valt att granska är kvantitativa studier med experimentell design, 

randomiserade kontrollerade studier och kliniska prövningar. Randomiserade 

kontrollerade studier anses bäst kunna svara på frågan om vilken behandling eller åtgärd 

som är mest effektiv. Randomiserade studier har högt bevisvärde och kan ses som det bästa 

studieupplägget för att testa hypoteser och påvisa effektivitet (Forsberg & Wengström 

2003b, 96).  

Definitioner 

Universell prevention vänder sig till samtliga utan hänsyn till riskfaktorer (SBU, 2010). 

Selektiv prevention vänder sig till grupper av personer utifrån någon gemensam riskfaktor 

för psykisk ohälsa, till exempel en socialt utsatt boendemiljö eller föräldrars missbruk  

(SBU, 2010). 

Indikerad prevention riktas till personer som löper uppenbar risk för 

att utveckla psykisk ohälsa, vanligen på grund av att de har förhöjd symtomnivå (SBU, 

2010). 

 

En intervention beskrivs enligt (Socialstyrelsen, 2015b) som en åtgärd som prövas, 

exempelvis en behandling med preventiva åtgärder för att hjälpa människor med psykisk 

och fysisk ohälsa.  

En interventionsgrupp är en experimentgrupp där deltagare utvärderas från en viss 

behandling som testas (Socialstyrelsen, 2015b). 

En kontrollgrupp är en grupp i en randomiserad kontrollerad utvärdering som inte får 

någon behandling. Gruppens resultat jämförs med dem i interventionsgruppen som får den 

behandling vars effekt som avses att studera (Socialstyrelsen, 2015b). 

Sökmetoder 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pubmeb och Socindex. Sökorden som användes var 

prevention, intervention, substance abuse och adolescents.  
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Urval 

Urvalet gjordes i tre steg. Först lästes titeln på samtliga sökträffar. Titlarna på 25 studier 

som ansågs besvara vårt syfte valdes ut i urval 1, i urval 2 lästes abstrakten på de 25 

studierna som valdes ut och åtta av dessa bedömdes svara på vårt syfte. För att avgränsa 

urvalet och få tillgång till hela artiklar valdes ”full text” på Umeå universitets sökmotorer. 

Ungdomar mellan 13-19 år valdes som målgrupp för att exkludera människor > 20 år och 

kvantitativa studier som beskrev preventiva interventioner för att förebygga 

substansmissbruket hos ungdomar valdes ut. 

I det slutgiltiga urvalet fanns åtta studier med kvantitativ ansats som kvalitetsgranskades av 

båda författarna med hjälp av bedömningsmallarna för studier med kvantitativ metod enligt 

Olsson & Sörensen (2011, 284). Kvalitetsgranskade studier med hög- och medelkvalitet kom 

att inkluderas i analysen. Sökhistorik och urval presenteras i bilaga 1 (tabell 1). 

Kvalitetsbedömning och artiklar som inkluderades i analysen (n=8) presenteras närmare i 

bilaga 2 (tabell 2).  

Analys 

Syftet med den kvantitativa analysen av data är att med utgångspunkt från ett stickprov ge 

en bild av hela populationen, jämföra resultat från undergrupper i en 

stickprovsundersökning, jämföra resultat från olika stickprovsundersökningar samt att 

analysera resultat från olika, jämförbara, grupper i experimentella studier (Olsson & 

Sörensen, 2011, 223).  

 

Första delen i analysprocessen gick ut på att författarna läste igenom samtliga åtta 

vetenskapliga studier med fokus på beskrivning och utfall av de olika interventionerna. 

Under andra delen i analysprocessen gjorde författarna en analystabell där 

interventionsprogrammens effektmått (utfall) beskrevs. Slutligen delades programmen in i 

tre olika domäner – en som i huvudsak baserades på skolinterventioner, en baserades på 

skolinterventioner med familjeengagemang och en domän med övriga 

interventionsprogram. En översikt av preventionsprogrammen och dess utfall presenteras i 

tabell 3 (bilaga 3) där det även framkommer om preventionsprogrammen haft effekt eller 

inte haft effekt i att minska substansanvändandet hos ungdomar. 
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Forskningsetik 

Enligt Forsberg & Wengström (2003c, 140) är det viktigt med god etik i vetenskaplig 

forskning. Intresset för kunskapsinhämtningen ska alltid vägas mot kravet att individerna 

som deltar i undersökningarna skyddas. Före varje forskningsprojekt söks alltid etiskt 

tillstånd vid lokal eller regional etisk kommitté. För att inte orsaka deltagarna skada eller 

men ska forskaren i sin etiska bedömning visa omsorg. Forskaren behöver visa på 

noggrannhet i sina slutsatser och redovisningen av resultaten skall vara välgrundade. Etiska 

överväganden är ett krav för alla vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2003c, 

140). Enligt Helsingforsdeklarationen bör forskningsresultat från forskning som inte 

prövats av etisk kommitté inte accepteras för publicering. Försökspersoner i empiriska 

studier ska vara väl medvetna om sina rättigheter, till exempel att kunna avbryta 

deltagandet (Codex, 2015). 

 

Resultat 

I resultatet nedan beskrivs de olika interventionernas tillvägagångssätt samt den 

procentuella skillnaden för cannabis och alkoholanvändning i interventionsgrupp jämfört 

med kontrollgrupp, före och efter interventionen. Sammantaget visar resultaten att i sju av 

de sammanlagt åtta studierna var deltagarna i interventionsgrupperna i jämförelse med 

kontrollgrupperna mer benägna att antingen minska eller helt sluta använda droger och 

deltagarna uppfattade även drogernas skadeverkningar på ett annat sätt än deltagarna i 

kontrollgruppen. Resultaten visar även att deltagarna i interventionsgrupperna har fått mer 

kunskap om substanser, fått leva sig in i situationer som speglar en realistisk bild av att vara 

påverkad och genom detta tagit åt sig den känslomässiga aspekten av konsekvenserna som 

kan uppstå vid drogpåverkan. Resultaten visar också att de ungdomar som har fått 

kontinuerligt stöd av en professionell terapeut, lärare eller närstående lärt sig att reflektera 

och fått adekvat information i olika situationer. Tabell 4 nedan presenterar en översikt av 

programmen och domänindelning. 
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Tabell 4. Översikt av programmen och domänindelning.  

 

 

Domän 

 

 

Program 

Skolbaserade 

interventionsprogram 
Beslutsfattande utvecklingsprogram för ungdomar 

Motståndskraft och faktorskyddande program 

Mot droger 

EU-dap preventionsprogram 

Skolbaserade 

interventionsprogram med 

familjeengagemang 

Skol- och drogprogram  

Övergångsprogram med familjeuppföljning 

 

Övriga interventionsprogram 

Cannabis uppföljningsprogram 

Kortfattad dator- och terapeut intervention  

 

Skolbaserade interventionsprogram 

Interventionsprogram som genomfördes i skolmiljö. Ungdomarna fick information om olika 

substanser och identifierade individuella resurser och skyddsfaktorer relaterat till drogbruk. 

Ungdomarna fick insyn i den individuella självkänslan genom diskussioner och rollspel där 

egna värderingar sattes på prov i en reflekterande miljö. Flera gemensamma faktorer från 

respektive program noterades men kommunikationen var nyckelrollen i samtliga fyra 

skolinterventioner. 

Beslutsfattande utvecklingsprogram för ungdomar 

Tebes, Feinn, Vanderploeg, Chinman, Shepard, Brabham, Genovese & 

Connell (2007) beskriver ett beslutsfattande utvecklingsprogram för ungdomar, Adolescent 

Decision Making Program (ADM) & Positive Youth Development Collaborative (PYDC). 

Programmet har tidigare visat sig vara effektivt vid prevention av ungdomars 

substansanvändning. Bedömningar av ungdomars attityder och beteende av 

substansmissbruk gjordes vid programmets början, slut och efter ett års uppföljning. 

Det beslutsfattande utvecklingsprogrammet består av 18 sessioner som involverar följande: 
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en session med introduktion och översikt. Tre sessioner bestående av att förstå, hantera och 

att lära sig strategier för att minska stress. Sju sessioner bestående av att lära sig fatta 

effektiva och rätta beslut, identifiera problem, alternativa idéer, konsekvenser och risker, 

förstå personliga värderingar relaterat till beslutstagandeprocessen, identifiering av den 

sociala påverkan på beslutsfattandet som grupptryck och media samt hantering vid 

beslutsfattandet. Vidare ingår även att lära sig erhålla mer information om det är 

nödvändigt för att effektivisera beslutsfattandet.  

 

Två sessioner där deltagarna får information om tobak, alkohol och droganvändning. Fyra 

sessioner där deltagarna tillämpar beslutstagandeprocessen i sina liv genom att identifiera 

positiva personliga egenskaper såsom hantering av jobb och skolstress. Därefter sätts 

positiva mål upp för att uppnå sunt leverne och förbättra/stärka ens sociala nätverk och 

resurser. Programmet avslutas med en avslutningssession med översyn av programmet.  

 

Studien av Tebes et al (2007) som pågick under tre år visar alkoholanvändningen och 

marijuanaanvändningen vid studiens början, slut och uppföljning. Medelåldern på 

deltagarna i studien var 14,5 år fördelat på 57 % flickor och 43 % pojkar i 

interventionsgruppen och 37,4 % flickor och 62,6 % pojkar i kontrollgruppen.  

 

Före studien var det 45,6 % som aldrig hade druckit alkohol och 54,4 % som hade druckit 

alkohol i interventionsgruppen. I kontrollgruppen var det 52,9 % som aldrig hade druckit 

alkohol och 47,1 % som hade druckit alkohol. Gällande cannabis var det 76,5 % som aldrig 

hade rökt cannabis respektive 23,5 % som hade rökt cannabis i interventionsgruppen. I 

kontrollgruppen var det 76 % som aldrig hade rökt cannabis jämfört med 24 % som hade 

rökt cannabis. 

 

Interventionsgruppens alkoholanvändning ökade med 45,2 % från början till studiens slut. 

Kontrollgruppens alkoholanvändning ökade med 42,5 % under samma period. Vid 

uppföljningen ett år senare har interventionsgruppens alkoholanvändning minskat med 

69,4 %. I kontrollgruppen ser man varken en ökande eller nedåtgående trend i 

alkoholanvändning vid uppföljningen. Interventionsgruppens marijuanaanvändning 

minskade med 28 % från början av studien till slutet av studien. Kontrollgruppens 

marijuanaanvändning minskade med 53 % under samma tidsspann. Från slutet till 

uppföljningen ett år senare har interventionsgruppen ökat sin marijuanaanvändning med 
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53 %, medan kontrollgruppen ökat sin marijuanaanvändning med 370 %.  

Resultaten visar även att ungdomarna som ingick i interventionsgruppen var mer benägna 

att se narkotika som skadligt vid programmets slut och uppvisade signifikant lägre ökningar 

av alkohol och marijuana redan ett år efter interventionens början. 

Motståndskraft och faktorskyddande program 

Hodder, Daly, Freund, Bowman, Hazell & Wiggers (2011) beskriver School-based resilience 

and protective factor scores program, ett skolbaserat interventionsprogram där studenters 

motståndskraft för substansanvändning mättes och ett faktorskyddande program 

genomfördes i tre skolor under tre år. Undersökningen baserades på sex motståndskrafter 

och sex faktorskyddande skalor. De sex motståndskraftfaktorerna inkluderade följande: 

empati, effektivt hjälpsökande, självkänsla, kommunikation och samarbete, självkännedom, 

mål och eftersträvan. De sex faktorskyddande skalorna inkluderade: 

familjesammanhållning, samarbetsvillighet mot andra, erfarenheter av autonomi, 

sammanhållning i samhället, skolsammanhållning och samarbete i grupp. Eleverna fick 

även frågor om tobak, alkohol och marijuanaanvändning.  

 

Studien av Hodder et al (2011) som pågick under tre år visade att elever som tidigare hade 

rapporterat användning av en eller flera alkoholhaltiga drycker de senaste tre månaderna 

var 19,2 % lägre än före studien. Konsumtion av fem eller fler alkoholhaltiga drycker en eller 

flera dagar i veckan var 16,4 % lägre än före studien. Elevers rapportering av 

marijuanaanvändning de senaste tre månaderna var 9,5 % lägre.  

 

Vid uppföljningen ett år senare visades en signifikant lägre substansanvändning jämfört 

med vid studiens början för elever från samtliga skolor och för både män och kvinnor. En 

betydligt högre motståndskraft, högre poäng gällande skyddsfaktorer och betydligt lägre 

förekomst av missbruk var även uppenbara vid uppföljningen. Faktorpoängen för den 

kombinerade medianmotståndskraften för de tre skolorna var vid uppföljningen 18,17 och 

var därmed signifikant högre jämfört med vid början av studien då den var 18.00. 

Deltagarna i studien var mellan 12-16 år. 

Mot droger 

Valente, Ritt-Olson, Stacy, Unger, Okamoto & Sussman (2007) beskriver två 

interventionsprogram: Towards No Drug Abuse (TND) och TND network, en 

nätverksintervention av TND. Båda är program med 12 sessioner som pågår under tre till 
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fyra veckor. Programledningen tränade 16 stycken hälsoutbildare att lära ut interventionen 

och nätverksinterventionen. Läroplanen berörde 47 klasser under nio månader och 

inkluderade 840 elever. Elever fick i uppgift att nominera klassledare som undervisades i 

hur man underlättar gruppdiskussioner, hur man klarar av gruppinteraktioner och 

uppmuntrar till antisubstansanvändning. I interventionen var klassrummet slumpmässigt 

uppdelat i två lag och ett spel spelas i slutet av varje session. I nätverksinterventionen var 

grupperna också indelade i lag. De flesta sessioner var förnyade för att tillåta 

smågruppsdiskussioner och komma på nya idéer, exempelvis rollspelades 

kommunikationsstrategier med deras klassledare och gruppmedlemmar. 

 

Studien av Valente et al (2007) som pågick under 9 månader visade att pojkar sannolikt 

hade en högre risk att öka alkoholanvändningen jämfört med flickor, elever i lägre årskurser 

hade sannolikt större risk att öka sin marijuanaanvändning jämfört med elever i högre 

årskurser. Nätverksinterventionen minskade marijuanaanvändningen med 64 % jämfört 

med kontrollgruppen. Av de 13,9 % som rapporterat någon slags användning vid studiens 

början och ingen användning alls vid uppföljningen kan man se en skillnad i 

nätverksinterventionsgruppen där 14,3 % rapporterat ingen användning alls vid 

uppföljningen jämfört med kontrollgruppen som rapporterat 12,6 % användning.  

 

Nätverksinterventionsgruppen minskade även sin alkoholanvändning med 43 % jämfört 

med kontrollgruppen. Pojkar tenderade att öka sin alkoholkonsumtion jämfört med flickor, 

elever i lägre årskurser tenderade att öka sin marijuanaanvändning jämfört med elever i 

högre årskurser. Resultatet visade ingen signifikant effekt för interventionen, vilken den 

dock gjorde för nätverksinterventionen. Deltagarna i nätverksinterventionen minskade sin 

substansanvändning medan den tenderade att öka för de elever som hade använt 

substanser i sin umgängeskrets. Medelåldern på deltagarna var 16 år fördelat på 62 % 

pojkar och 38 % flickor. 

EU-dap preventionsprogram 

Faggiano, Vigna-Taglianti, Burkhart, Bohrn, Cuomo, Gregori, Panella, Scatigna, Siliquini, 

Varona, Van der Kreeft, Vassara, Wiborg, Galanti, & The EU-Dap Study Group (2010) 

beskriver EU-dap preventionsprogram som bestod av tolv sessioner med 

gruppundervisning. Deras undervisning handlade i huvudsak om kunskap och attityder. 

Undervisningen inleddes med en reflektion av den egna kunskapen om substanser. 
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Elevernas framsteg i att aktivt söka och skaffa ny information om toxiska egenskaper och 

psykologiska effekter av tobak, alkohol och andra olagliga droger bedrevs genom interaktiva 

aktiviteter. Den upplevda prevalensen av droganvändning är jämförd med data från 

nationella och lokala undersökningar. Kamratgruppens resurser, framträdande, tillåtelse 

och förväntningar diskuterades genom rollspel. Under den sista delen av programmet 

instruerades eleverna i att öva på sin förmåga att vägra och stå emot droger, vara bestämd, 

fatta beslut och att analysera coping-strategier. Programmet avslutades med en övning av 

egna personliga målsättningar. 

 

Studien av Faggiano et al (2010) som pågick under ett år visade att interventionsgruppen 

efter 18 månader minskade sin cannabisanvändning med 40 % jämfört med 

kontrollgruppen. Vid 18 månaders uppföljning använde 4 % av deltagarna i 

interventionsgruppen cannabis frekvent jämfört med 6 % av deltagarna i kontrollgruppen. 

Alkoholanvändningen minskade med 30 % i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Resultatet var signifikant för cannabisanvändning de senaste 30 dagarna 

och för alkoholanvändning de senaste 30 dagarna. Deltagarna i studien var mellan 12-14 år 

fördelat på 52,5 % pojkar och 46 % flickor i interventionsgruppen och 51,5 % pojkar och 

46,9 % flickor i kontrollgruppen.  

Skolbaserade interventionsprogram med familjeengagemang 

Barn och familjeinterventioner var effektivt i att förebygga substansmissbruk hos barn och 

ungdomar. I det ena programmet fick barn och ungdomar dels en internetutbildning i 

alkohol, tobak och marijuanaanvändning, dels en lärarledd undervisning. Det andra 

programmet innehöll dels korta konsultationer med föräldrar där de fick feedback på deras 

barns skolbeteenden och tillgång till videor och böcker. Dels en intervention indelad i sex 

sessioner. 

Skol- och drogprogram 

Malmberg, Kleinjan, Overbeek, Vermulst, Monshouwer, Lammers,  

Vollebergh & Engels (2014) beskriver Healthy School and Drugs (HSD), ett skol- och  

drogprogram bestående av två interventioner med de primära målen att förebygga eller  

skjuta upp debuten av alkohol, tobak och marijuana. En del av programmet bestod av en  

internetutbildning där ungdomen utbildas i alkohol, tobak och marijuanaanvändning. Den  

andra delen av programmet bestod av lärarledd undervisning. 
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Lektionerna fokuserade på att öka kunskapen om substanser, att handleda ungdomar om 

risker med substansanvändning och lära ungdomar att hantera grupptryck. Lektionerna 

bestod av olika typer av interaktiva uppgifter, korta filmer och animationer. Ungdomarna 

fick även möjlighet att diskutera sina åsikter om substansanvändning genom ett chattrum 

på nätet. Lektionerna var utformade för att öka ungdomarnas förmåga att på ett 

ansvarsfullt sätt kunna handskas med substanser. Deltagarna i den andra delen av 

programmet mottog tre interventionsdelar bestående av följande: föräldradeltagande, 

föreskrifter, uppföljning och rådgivning.  

 

Föräldradelen av interventionen bestod av ett föräldramöte och detta var planerat under 

första året av interventionen. Under mötet fick föräldrarna information om programmet 

och risker med substansanvändning. Därefter diskuterades åsikter om substansanvändning 

och föräldrarna utbildades i hemmet.  

 

Föreskriftsdelen fokuserade på regler beträffande substansanvändningen för elever och var 

planerad under andra året. Slutligen, bestod uppföljnings- och rådgivningsdelen av en 

övning där skolpersonal hjälpte till med att förebygga substansanvändningen bland 

ungdomar, vilket också schemalades andra året. Under den här övningen tillhandahölls 

praktisk information om hur man känner igen problematisk substansanvändning bland 

ungdomar och hur man effektivt hjälper dessa ungdomar i och utanför skolan.  

 

Studien av Malmberg et al (2014) visade att programmen inte hade någon signifikant effekt 

för användningen av alkohol och marijuana. Vid studiens början gjordes en bedömning av 

alla deltagarna i studien mellan januari och mars 2009, de som deltog gick första året på 

gymnasiet. Första uppföljningen gjordes mellan september och november 2009, den andra 

mellan september och november 2010 och den tredje mellan september och december 2011. 

Medelåldern på deltagarna var 13 år fördelat på 48 % pojkar och 52 % flickor i 

interventionsgruppen och 51, 5 % pojkar och 48,5 % flickor i kontrollgruppen. 

Övergångsprogram med familjeuppföljning 

Connell, Dishion, Yasui & Kavanagh (2007) beskriver Adolescent Transition Program 

(ATP), ett övergångsprogram med familjeuppföljning. ATP sätter familjen i fokus och syftar 
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till att minska problembeteenden i tonåren, särskilt användningen av droger och uttalat 

antisocialt beteende. Programmet finns på universell, selektiv och indikerad nivå och 

innehåller interventioner för både ungdomar och föräldrar. 

Första delen av den universella interventionen innehöll korta konsultationer med 

föräldrarna. De fick feedback på deras barns skolbeteenden och tillgång till videor och 

böcker. Den andra delen bestod av en intervention bestående av sex sessioner: 

skolframgång, hälsoidentifiering, positiv kamratgruppsanda, respekt, coping med stress och 

ilska och problemlösning. Inkluderat i den här interventionen var korta föräldra- och 

elevaktiviteter utformade för att motivera till familjeuppföljning.  

 

Målen med den universella interventionen utformades för att stödja föräldrar till 

högriskungdomar i deras tillsyn och engagemang och för uppmuntran till fortsatt 

motivation i processen av omsorg i familjen. Familjeuppföljningen är en kort tre sessions 

intervention som bestod av en intervju, en utvärderingssession och en session bestående av 

feedback. Under den inledande intervjun undersökte en terapeut föräldrarnas oro och 

förändringsbenägenhet. Under utvärderingssessionen blev familjen videoinspelad i sitt hem 

medan de engagerade sig i uppgifter som kunde hjälpa dem att utvärdera interaktionen 

mellan föräldrarna och ungdomar. I feedback-sessionen summerade terapeuten 

systematiskt resultaten av utvärderingen genom motiverande samtalsstrategier. Det 

väsentliga av feedback-sessionen var att undersöka potentiella interventionshjälpmedel 

som stöd för familjehantering. 

 

Studien av Connell et al (2007) som pågick under 2 år visade att de som deltog i 

familjeuppföljningen hade en avstannad ökning av alkohol och cannabisbruket. Vid 11 års 

ålder vid studiens start, till 17 års ålder vid studiens slut, ökade interventionsgruppen med 

familjeengagemang antalet alkoholanvändare med 86 %. Största ökningen i 

interventionsgruppen var mellan 14 och 17 års ålder då antalet alkoholanvändare ökade 

med 27 %. I kontrollgruppen vid 11 års ålder vid studiens start, till 17 års ålder vid studiens 

slut, ökade kontrollgruppen med familjeengagemang antalet alkoholanvändare med 366 %, 

största ökningen är även i denna grupp mellan 14 och 17 år där det är 46,6 % ökning i antal 

alkoholanvändare.  

 

Vid 11 års ålder vid studiens start, till 17 års ålder vid studiens slut, ökade 

interventionsgruppen med familjeengagemang antalet marijuanaanvändare med 233 %. I 
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kontrollgruppen vid 11 års ålder vid studiens start, till 17 års ålder vid studiens slut, ökade 

kontrollgruppen med familjeengagemang antalet marijuanaanvändare med 2266 %. 

Cannabismissbruk/-beroende var mer vanligt bland pojkar än bland flickor. Interventionen 

ledde till signifikanta minskningar i sannolikheten att diagnostiseras med alkohol eller 

cannabismissbruk. I studien deltog sammanlagt 52,7 % pojkar och 47,3 % flickor. 

Medelåldern på deltagarna var 16,5 år.  

Övriga interventionsprogram  

De övriga interventionsprogrammen omfattar dels en kortfattad motiverande 

förbättringsterapi, dels en kortfattad dator- och terapeutintervention. I den kortfattade 

motiverande förbättringsterapin fick ungdomarna först och främst genomgå en 

strukturerad intervju för att uppskatta cannabisanvändningen och utforska var i 

förändringsprocessen ungdomarna befann sig. Därefter fick ungdomarna feedback genom 

ett motiverande samtal. I dator- och terapeutinterventionen fick ungdomarna en 

intervention över en dator samt av en befintlig terapeut.    

Cannabisuppföljningsprogram  

I ett annat interventionsprogram av Martin & Copeland (2008) beskrivs ett 

cannabisuppföljningsprogram, Adolescent Cannabis Check-Up (ACCU). Programmet är en 

intervention med målet att guida ungdomen genom en process av självutvärdering, 

undersöka osäkerheten och potentiellt kunna ge ett nytt perspektiv på 

cannabisanvändningen. Under steg ett får deltagarna genomgå en strukturerad intervju för 

att uppskatta dennes cannabisanvändning, symptom på cannabismissbruk/-beroende samt 

förändringsbenägenhet. Deltagarna i interventionsgruppen skulle även rapportera för- och 

nackdelar med fortsatt cannabisanvändning, vilka förväntningar som fanns av en minskad 

användning, uppfattning av risker med cannabis och mål i livet.  

Deltagarna fick även rapportera cannabisanvändning de tre senaste månaderna och ett 

urinprov samlades in för att säkerställa självrapporteringen. Under steg två fick deltagarna 

feedback av en kliniker och resultatet av steg ett i interventionen diskuterades. Feedbacken 

gavs genom ett motiverande samtal med målet att stödja ungdomen till att utvärdera 

cannabisanvändningen och hur stor roll den har i livet utan att bli pressad och känna sig 

som en problematisk användare (Martin & Copeland, 2008). 

 

Martin & Copeland (2008) studie visade en nedgång på cannabisanvändningen över de 

senaste 90 dagarna från ett medelvärde av 65 dagars användning vid studiens början, till 54 
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dagars användning efter tre månader. En minskning som inte nådde statistisk signifikans. 

Liknande medelvärde av marijuanaintag från vattenpipa per vecka de senaste 90 dagarna 

minskade från 89 intag till 67 intag vid uppföljning efter tre månader.  

Minskningen av beroendesymtom som rapporterats var betydande för andelen elever som 

uppfyllde DSM-IV kriterierna. Beroendesymtomen minskade från 100 % till 65 % jämfört 

med kontrollgruppen som minskade beroendesymtomen från 85 % till 80 %. De 61 % av 

deltagarna som ville sluta använda marijuana vid början av studien visade en signifikant 

minskning av sannolikheten för marijuanaanvändning vid 1, 3 och 6 månader. Medelåldern 

på deltagarna var 14-19 år fördelat på 80 % pojkar och 20 % flickor i kontrollgruppen och 55 

% pojkar och 45 % flickor i interventionsgruppen.  

Kortfattad dator- och terapeutintervention  

Walton, Resko, Barry, Chermack, Zucker, Zimmerman, Booth & Blow (2014)  

beskriver en kortfattad dator- och terapeutintervention, Computer Brief Intervention &  

Terapeut Brief Intervention (CBI & TBI). Under steg ett gjordes en rapport över syftet med  

att diskutera cannabisanvändning. Under steg två sattes mål och värderingar upp för  

deltagarna i studien. Motsägelser mellan mål, värderingar och nuvarande beteende  

undersöktes med hur cannabisanvändning passade med målen.  

 

Steg tre jämförde svaren från undersökningen av cannabis och alkohol med ålder och kön, 

sambandet mellan cannabis och andra riskbeteenden samt konsekvenser. Därefter 

utforskades den potentiella effekten av användning och ett motiverande samtal hölls för att 

undvika/minska användandet. I steg fyra togs för- och nackdelar med att undvika 

cannabisanvändning och orsaker till varför andra ungdomar använder cannabis. En lista 

över motståndsfaktorer med betoning på deltagarnas ansvar för sina val i livet togs fram. 

Steg fem bestod av sex rollspel som fokuserade på att undvika cannabismissbruk. 

Avslutningsvis sammanfattades sessionerna och deltagarna tillhandahöll en summering av 

mål, beteende och orsaker för att hålla sig undan missbruk av cannabis.  

Studien från Walton et al (2014) visade efter tolv månader 35 % högre cannabisanvändning 

i kontrollgruppen jämfört med datorinterventionsgruppen. Datorinterventionen visade 

ingen effekt på alkoholanvändningen. Kontrollgruppen visade efter tolv månader 19 % 

högre cannabisanvändning jämfört med i terapeutinterventionsgruppen. 

Alkoholanvändningen i terapeutinterventionsgruppen var signifikant lägre vid sex 

månaders uppföljning jämfört med kontrollgruppen.  
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva preventiva interventioner för att förebygga 

substansmissbruk hos ungdomar. Genom att analysera åtta kvantitativa studier togs ett 

resultat med tre domäner fram - en som i huvudsak baserades på skolinterventioner, en 

baserades på skolinterventioner med familjeengagemang och en domän med övriga 

interventionsprogram. Fyra av studierna i resultatet fokuserade på skolbaserad 

intervention, två studier på skolinterventioner med familjeengagemang och två studier 

fokuserade på övriga interventionsprogram.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att samtliga preventionsprogram förutom det holländska skol- och 

drogprogrammet hade effekt i att minska substansanvändandet och främja god hälsa bland 

ungdomar.  

 

Fyra av studierna i resultatet hade interventionsprogram som genomfördes i skolmiljö.  

De som höll i dessa interventioner var bland annat lärare, terapeuter och hälsoutbildad  

personal. I en studie av Patestos, Patterson & Fitzsimons (2014) lyfts skolsköterskans roll  

vid prevention av elever med substansmissbruk fram. Skolsköterskan anses vara länken 

mellan skola, familj och samhället när det gäller prevention och att engagera dessa i det  

substansförebyggande arbetet. Skolsköterskan har ett stort inflytande och en central roll i  

att ge adekvat utbildning och information om hälsa till elever redan i tidig ålder.  

 

De skolbaserade interventionsprogrammen i vår litteraturstudies resultat tar inte upp  

skolsköterskans roll och uppgift i arbetet med att främja hälsa och det 

substansförebyggande arbetet. För att utveckla och förbättra framtida 

interventionsprogram skulle det krävas att skolsköterskans kompetens och inflytande 

implementeras i en högre utsträckning. 

 

I två av interventionsprogrammen i resultatet var familjerna engagerade.   

Interventioner riktade mot ungdomar och föräldrar hade god effekt i att minska 

cannabisanvändningen hos ungdomar, detta styrks i en studie av Vermeulen-Smit, 

Verdurmen & Engels (2015). I studien studeras 18 olika familjeinterventionsprogram och 

resultatet visar att majoriteten av dessa program hade effekt i att minska 

cannabisanvändningen. En annan studie av Rowe (2012) beskriver att familjeinriktade 
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insatser är effektiva i prevention av ungdomars substansanvändande. Ytterligare en studie 

av Koutakis, Stattin & Kerr (2008) visar att familjeengagemang är en viktig komponent i 

prevention av ungdomars alkoholanvändning. I studien beskrivs Örebro 

preventionsprogram (ÖPP), en föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig 

alkoholdebut, minskat berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar. Grundtanken 

med programmet är att minska ungdomars alkoholbruk genom att rikta sig till deras 

föräldrar (Koutakis et al, 2008). Vi anser att familjeengagemang är positivt inom en familj 

där föräldrarna har intresse och förståelse för ungdomarnas pågående behandlingsprogram, 

men kan även vara negtivt i familjer där föräldrarna själva har ett substansmissbruk. Ett 

interventionsprogam med familjeengagemang som ingår i vårt resultat visade sig vara 

ineffektivt. En orsak till detta skulle kunna vara föräldrarnas inställning och/eller att deras 

egna potentiella missbruk skapade ett hinder för att kunna vara en resurs till ungdomarna i 

dessa behandlingsprogram.  

 

Det gemensamma med studierna som ingår i vår litteraturstudie är att de har ett preventivt 

huvudsyfte. Enligt Lynskey, Vink & Boomsma (2006) studie är cannabis en inkörsport till 

tyngre droger, vilket brukar benämnas som Gateway-teorin. I studien studeras substansen 

cannabis som inkörsport till ett tyngre drogmissbruk. Det framkommer att en holländsk 

tvilling som rökt cannabis i tidiga tonåren löper 16,5 gånger högre risk att börja med andra 

typer av narkotika än tvillingsyskonet som aldrig provade cannabis. En annan studie av 

Melamede (2005) visar det motsatta, att cannabis inte är en inkörsport till ett tyngre 

drogmissbruk. Enligt Melamade (2005) uppskattar det nederländska justitiedepartementet 

att endast 0,16 % av alla cannabisbrukare samtidigt är heroinmissbrukare, något som skulle 

motsäga teorin om cannabis som en inkörsport till tyngre droger. För att vårdpersonal ska 

kunna förlita och förhålla sig till preventiva interventionsprogram inom cannbismissbruk 

anser vi att det krävs fler studier och forskning kring denna teori.  

 

Det faktum att den psykiska ohälsan många gånger är hög bland substansmissbrukande 

ungdomar och att det föreligger en ökad risk för progression från cannabis till andra illegala 

droger understryker vikten av att dessa individer får hjälp i ett tidigt skede. Det gäller att 

utveckla preventionsstrategier och behandling riktad mot inskränkta cannabisanvändare i 

dessa populationer (Secades-Villa, Garcia-Rodríguez, Jin, Wang & Blanco, 2015). 
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Sjuksköterskans syn på substansmissbrukare kan dock vara ett hinder för de som söker 

vård. I en studie av Ortega & Ventura (2013) där kvinnliga sjuksköterskor i åldrarna 25-44 

deltog beskrevs substansanvändarna som svårhanterliga och oönskade. De beskrevs ha 

komplexa fysiska, mentala och andliga problem. Sjuksköterskorna har dessutom uppfattat 

en ökning av antalet patienter som söker vård på grund av alkohol- och drogmissbruk. 

Denna uppfattning gäller särskilt unga människor som lider av psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna förklarar att orsaken till substansmissbruket är att droger och alkohol 

idag är lättillgängligt och att den psykiska ohälsan hos ungdomar är hög.   

 

Sjuksköterskor förknippar ofta narkotikamissbruk med patienter med hög social risk, 

såsom hemlösa. Det framkommer även i studien att vårdpersonal ofta stigmatiserar 

drogberoende patienter. Narkotikaberoende människor ses som människor som bara vill 

njuta i stunden och som inte anstränger sig under behandlingen av narkotikaberoendet 

(Ortega & Ventura, 2013).  

 

Denna stigmatisering kan resultera i att denna patientgrupp drar sig från att söka vård och 

att de somatiska skadorna riskerar att förvärras. Enligt Wiklund Gustin (2014, 173) finns en 

rädsla för att bli stämplad som missbrukare och misstron mot befintliga 

behandlingsalternativ kan vara så stor att man drar sig från att söka hjälp. Bemötandet från 

vårdpersonal har därför en stor inverkan på substansmissbrukares inställning till vården. 

Det är viktigt att patienterna bemöts med respekt av vårdpersonalen och att de inte 

upplever sig svikna. Denna patientgrupp lider ofta även av psykisk ohälsa och är därför 

extra känsliga för dåligt bemötande av vården (Wiklund Gustin 2014, 173). 

 

Det finns alltså ett klart samband mellan psykisk ohälsa och självmedicinering med såväl 

cannabis som alkohol. Ett samband som går i båda riktningarna, cannabis används som 

självmedicinering vid psykisk ohälsa men det kan också förvärra den. Såväl alkohol som 

narkotika bidrar till psykisk och fysisk ohälsa (Wiklund Gustin 2014, 164). 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte att beskriva preventiva interventioner för att förebygga 

substansmissbruk hos ungdomar valdes en kvantitativ ansats. Med kvantitativ forskning 

menas det att ibland hitta bevis för vilket kunnande, behandlingsmetod eller 

omvårdnadsåtgärd patienten har störst nytta av (Forsberg & Wengström 2003b, 89). Alla 

publicerade vetenskapliga artiklar är inte av hög kvalitet, kvaliteten kan variera från låg till 
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mycket hög så det är viktigt att värdera vilka studier som tas med och att de studierna med 

högst bevisvärde väljs ut till den systematiska litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 

2003b, 93). För att utesluta studier med lågt bevisvärde och för att stärka studiens 

reliabilitet gjordes en kvalitetsgranskning av valda artiklar. Kvalitetsgranskningen följde 

bedömningsmallarna för studier med kvantitativ metod enligt Olsson & Sörensen (2011, 

284). Åtta studier med kvantitativ ansats analyserades, sex stycken hade en experimentell 

design, en var en icke-kontrollerad före och efter studie och en var en kohort-studie. 

Analysen av de åtta studierna redovisade utfallen (effektmått) av interventionerna i de olika 

studierna och de ansågs relevanta till att besvara studiens syfte (se bilaga 2, tabell 2).  

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pubmeb och Socindex eftersom det i samtliga 

databaser innehåller relevant forskning för det valda området. Det valda området var 

outforskat och därför var det svårt att hitta artiklar som använde samma typ av 

interventionsprogram. Trots det identifierades tre stycken domäner: en som i huvudsak 

baserades på skolinterventioner, en baserades på skolinterventioner med 

familjeengagemang och en domän med övriga interventionsprogram. Orsaken till studiens 

valda syfte är att substansmissbruk är ett högst aktuellt ämne och att detta ökat drastiskt 

bland ungdomar under det senaste decenniet, därför är det viktigt med preventionsåtgärder 

i ett tidigt skede för att förebygga substansmissbruk. Stor noggrannhet har vidtagits för att 

översätta engelska termer på ett korrekt sätt. De termer som är oöversättbara har i löpande 

text skrivits ut på engelska. De utvalda studierna genomfördes i Australien, Holland, USA, 

Österrike, Belgien, Tyskland, Grekland, Italien, Spanien och Sverige där man i samtliga 

länder kan träffa på ungdomar med substansmissbruk. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Enligt Kjellström (2012, 77) är det viktigt att ställa frågan: För vem är forskningen värdefull 

och på vilket sätt? Forskning på människan kan vara till nytta för tre olika aktörer: 

individen, professionen och samhället. I vår litteraturstudie har vi fokuserat på preventiva 

interventionsprogram hos ungdomar med substansmissbruk.  

Enligt Wiklund Gustin (2010, 122) är det viktigt att man upptäcker missbruk i tidigt skede 

och ger en snabb behandling. Risken för att fastna i ett substansmissbruk ökar vid en tidig 

debut av alkohol eller narkotika. Tidigare forskning har även visat att suicidrisken hos 

denna patientgrupp är hög (Wiklund Gustin 2010, 122). Genom kunskapen av vår 

litteraturstudie kan ungdomarnas substansmissbruk på individnivå förhoppningsvis 
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upptäckas i tidigt skede och förhindras. För sjuksköterskeprofessionen kan resultaten av 

interventionerna i vår litteraturstudie till en viss del implementeras i sjuksköterskans 

huvudområde omvårdnad. På samhällsnivå kan preventionsprogrammen förhindra och 

förebygga framtida kostnader för samhället och sjukvården. 

  

Preventionsprogram är ofta en långdragen process bland ungdomar. I regel är ungdomar 

otåliga och därför är det speciellt viktigt att fånga upp eventuella initiativ från den unge, 

annars kan det uppfattas som svek och avståndstagandet från vuxenvärlden förstärks. 

Sjuksköterskor är idag verksamma inom många olika områden med varierande 

arbetsuppgifter. Yrkesområdet omfattas av barn och ungdomar samt vuxna och äldre. Det 

är viktigt att ta tillvara och identifiera det friska hos individerna samt att aktivt förebygga 

hälsorisker och motivera människor till förändrade levnadsvanor (Willman 2009, 40-41). 

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har enligt Socialstyrelsen ökat 

under de senaste åren (Socialstyrelsen 2007).  

Forskningsetisk diskussion 

Av de 8 artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat var samtliga artiklar godkända av en 

etisk kommitté. Det fanns inga svåra avväganden när det gäller deltagande i 

interventionsprogrammen för ungdomarna där författarna även hade som krav att en etisk 

granskning hade genomförts för att studien skulle inkluderas. Författarna försökte även 

hålla en neutral ställning under arbetets gång och tillät inte att förförståelsen av ämnet fick 

påverka arbetet. Författarna valde att fokusera på den procentuella skillnaden för cannabis 

och alkoholanvändning i interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp före och efter 

interventionen. Allt resultat redovisades alltså inte.  

Vid genomförande av en litteraturstudie finns det alltid en risk för bias, det vill säga att 

resultatet påverkas av personliga åsikter eller synsätt (Billhult & Gunnarsson, 2012, 323). 

De olika preventionsprogrammen hade olika urval och därmed gick det inte att jämföra de 

olika programmen rakt av. Författarna delade därför in programmen i tre olika domäner för 

att se vad som varit framgångsrikt i det förebyggande arbetet mot substansmissbruk. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013, 69-70) får ingen del av resultatet utelämnas för att inte den 

stämmer överens med den egna hypotesen, hypotesen får heller inte besvaras utan 

källhänvisning. I samtliga artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat framgår det även 

att deltagarna har möjligheten att avbryta deltagandet när som helst under programmens 

gång, i enighet med Helsingforsdeklarationen (Codex, 2015).  
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Konklusion 

Substansmissbruk bland ungdomar har under det senaste decenniet ökat drastiskt, idag har 

de flesta ungdomar tillgång till Internet och kan därigenom lätt få tillgång till olika 

substanser. Missbruket bottnar många gånger i att den psykiska ohälsan hos ungdomar är 

hög. Droger och alkohol är idag lättillgängligt och ungdomar har därför lätt för att 

självmedicinera med diverse substanser. Det är därför viktigt att sjuksköterskor utbildas i 

hur man hanterar ungdomars substansanvändning/missbruk och hur man känner igen 

tecken på riskbruk/missbruk. Detta för att man ska kunna sätta in preventionsåtgärder i ett 

tidigt skede och därmed förebygga en vidare substansanvändning. Familjeengagemang har 

visat sig vara effektivt i att förebygga substansmissbruk hos ungdomar och det är därför 

viktigt att familjerna engageras i en högre utsträckning än vad som görs idag. Forskning om 

hur preventionsprogrammen kan utvecklas och bli ännu effektivare bör konstant bedrivas 

eftersom nya substanser hela tiden produceras och blir tillgängliga för ungdomarna. Detta 

gör ämnet högst aktuellt och mer forskning behövs för att hitta nya adaptiva preventiva 

interventionsprogram. 
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Bilaga 1 tabell 1. Sökhistorik och urval  

 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 

 

Urval 2  Urval 3 

CINAHL Prevention 

AND substance 

abuse AND 

adolescents 

124 25 15 5 

Pubmed Prevention 

AND substance 

abuse AND 

adolescents 

8291 25 10 5 

SocINDEX Prevention 

AND substance 

abuse AND 

adolescents 

1715 25 4 0 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie Författare År Land Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet kommentarer 

An Adaptive Approach to 

Family Intervention: Linking 

Engagement in 

Family-Centered Intervention 

to Reductions in Adolescent 

Problem 

Behavior 

 

Connell, Dishion, Yasui & 

Kavanagh  

 

2007 

USA 

Undersöka effekten av 

familjeanpassade 

interventioner i 

kommunala skolor, och 

hur det påverkar 

substansanvändning och 

asocialt beteende i 

åldrarna 11-17 år. 

Kohort studie. Eleverna 

blev slumpmässigt 

tillagda i en 

familjecentrerad 

intervention i sjätte klass 

och erbjöds en 

intervention som 

inkluderade en universell 

intervention, 

familjeuppföljning och 

familjecentrerad 

behandling.  

 

998 (205 

bortfall) 

Interventionsgruppen visade 

signifikanta minskningar i 

cannabis och 

alkoholanvändning jämfört 

med kontrollgruppen. 
 

Hög. Etiskt granskad 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Studie Författare År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

kommentarer 
The effectiveness of a 

school-based substance 

abuse prevention program: 

18-Month follow-up of the 

EU-Dap cluster randomized 

controlled trial  

 

Faggiano, Vigna-Taglianti, 

Burkhart, Bohrn, Cuomo, 

Gregori, Panella, Scatigna, 

Siliquini, Varona, Van der 

Kreeft, Vassara, Wiborg, 

Galanti & the EU-Dap 

Study Group  

  
2010 

Italien 

Att utvärdera 

effektiviteten av ett 

skolbaserat antidrog 

program som är utvecklat 

i en EU-Dap studie.  

Kluster-

randomiserad 

kontrollerad 

studie. Eleverna 

blev slumpmässigt 

placerade i en av 

de tre 

experimentella 

grupperna. 

Studien bestod av 

en 12 timmars 

läroplan.  

Innan 

programmets 

början gjordes en 

enkät som 

utvärderade 

nuvarande och 

tidigare 

substansanvändni

ng. 18 månader 

efter enkäten 

gjordes en 

uppföljning.  
 

7079 deltagare 

(713 bortfall vid 6 

månader och 1538 

bortfall vid 18 

månader). 
 

Vid programmets slut var 

ungdomarna som ingick i 

interventionsgruppen 

signifikant mer benägna att 

se droger som skadliga och 

vid 1 års uppföljning 

uppvisades en betydligt 

lägre ökning av alkohol, 

marijuana och andra 

droger.  

Hög. Etiskt 

granskad. 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning  
 

Studie Författare År Land Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet kommentarer 

A school-based resilience 

intervention to decrease tobacco, 

alcohol and marijuana use in high 

school students 

 

Hodder, Daly, Freund, Bowman, 

Hazell & Wiggers  

 

2011 

Australien 

Att undersöka 

effekten av en 

motståndskraft 

intervention för 

att förbättra 

ungdomars 

motståndskraft 

och skyddande 

faktorer samt att 

minska 

användandet av 

alkohol, tobak 

och marijuana i 

tre högskolor. 

Icke-kontrollerad 

före och efter 

studie. Före 

studien samlades 

data in angående 

studenters 

motståndskraft, 

skyddande 

faktorer och 

mätningar på 

tobak, alkohol och 

marijuana 

användningen från 

årskurs 7-10. Data 

samlades in på 

nytt efter 3 års 

intervention. 

1449 deltagare 

(244 bortfall). 

Vid uppföljningen ett år 

senare visades en 

signifikant lägre 

substansanvändning 

jämfört med vid 

studiens början för 

elever från samtliga 

skolor och för både män 

och kvinnor.  

 

Hög. Etiskt granskad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning  
 
Studie Författare År 

Land 

Syfte Design Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

kommentarer 
Effectiveness of the 

‘Healthy School and Drugs’ 

prevention programme on 

adolescents’ substance 

use: a randomized 

clustered trial 

 

Malmberg, Kleinjan,  

Overbeek, Vermulst,  

Monshouwer, Lammers,  

Vollebergh & Engels  
 
2014  

Holland 

Att undersöka 

effekten av Healthy 

School and Drugs, 

ett skol- och 

drogprogram på 

alkohol, tobak och 

marijuana 

användningen 

bland holländska 

ungdomar. 

Randomiserad klustrad 

studie med två 

interventionsförhålland

en. En del av 

programmet bestod av 

en Internetutbildning 

där ungdomen utbildas 

i alkohol, tobak och 

marijuanaanvändning. 

Den andra delen av 

programmet bestod av 

lärarledd undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

3784 deltagare (1444 

bortfall). 

Programmet hade ingen 

signifikant effekt på 

alkohol och 

marijuanaanvändningen 

på deltagarna i studien.  

Medel. Etiskt granskad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie Författare År Land Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet kommentarer 

The adolescent cannabis check-up: 

Randomized trial of a brief 

intervention for young cannabis 

users 

 

Martin & Copeland 

 

2007 

Australien 

Utvärdera effekten av 

en kort motiverande 

förbättrings terapi, för 

att minska 

cannabisanvändning 

och cannabis 

relaterade problem i en 

population av unga 

cannabisanvändare 

som inte söker 

behandling. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie, 

var 40 ungdomar i 

åldern 14-19 år 

slumpades till 

antingen en två-

session kort 

intervention eller en 

3 månaders fördröjd 

behandlings 

kontrollgrupp. 

40 

deltagare 

(8 bortfall). 

Deltagarna som 

ville sluta använda 

marijuana vid 

början av studien 

visade en 

signifikant effekt 

på sannolikheten 

för 

marijuanaanvändn

ing vid 1, 3 och 6 

månader. 

Medel. Etiskt granskad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning  
 

Studie Författare År 

Land 

 

Syfte Design  Deltagare (bortfall) Resultat Kommentar och 

kvalité 

Impact of a Positive Youth 

Development Program in 

Urban After-School 

Settings on the Prevention 

of Adolescent 

 

Tebes, Feinn,  

Vanderploeg,  

Chinman, Shepard, 

Brabham, Genovese  

& Connell  

  

2007 

USA 

Undersöka effekten 

av ett ”efter skolan 

program” i 

stadsmiljöer för att 

förebygga 

droganvändning 

hos ungdomar. 

Kvasi-experimentell 

design. En omfattande 

intervention som 

inkluderade en läroplan 

med 18 sessioner 

anpassad för 

användning i 

stadsmiljöer. Attitydsbe

dömning av 

droganvändning och 

beteenden gjordes vid 

början av programmet, 

i slutet och efter ett år.  

304 deltagare (32 

bortfall). 

Resultaten visar att 

ungdomarna som ingick i 

interventionsgruppen var 

betydligt mer benägna att 

se narkotika som skadligt 

vid programmets slut och 

uppvisade signifikant lägre 

ökningar av alkohol och 

marijuana redan ett år 

efter interventionens 

början. 

Hög. Etiskt granskad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 tabell 2. Kvalitetsgranskning  
 
Studie Författare År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet kommentarer 

Peer acceleration: effects 

of a social network tailored 

substance abuse 

prevention program among 

high-risk adolescents 

 

Valente, Ritt-Olson, Stacy, 

Unger, Okamoto & 

Sussman  

 

2007 

USA 

 

Att undersöka 

ifall ett 

skräddarsytt 

substansanvänd

nings 

preventionspro

gram kan 

minska 

substans 

användningen 

bland högrisk 

ungdomar utan 

att skapa ett 

normavvikande. 

Klassrums 

randomiserad 

kontrollerad 

jämförande studie. 

Kontrollklasser med 

dem som deltog i ett 

evidensbaserat 

förebyggande 

substansanvändnings

program (TND) 

jämfördes med TND 

Network, en 

interaktiv version av 

TND.   

980 

deltagare 

(94 

bortfall). 

Pojkar tenderade att öka 

sin alkoholkonsumtion 

jämfört med flickor, 

elever i lägre årskurser 

tenderade att öka sin 

marijuana användning 

jämfört med elever i 

högre årskurser. Ingen 

signifikant effekt för TND, 

men för TND nätverk. 

Deltagarna i TND nätverk 

minskade sin 

substansanvändning men 

tenderade att öka för de 

som hade använt 

substanser med nära 

vänner.  

Hög. Etiskt granskad. 
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Studie Författare År Land Syfte 

 

Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet kommentarer 

A randomized controlled trial 

testing the efficacy of a brief 

cannabis universal prevention 

program among adolescents in 

primary care 

 

Walton, Resko, Barry, 

Chermack, Zucker, Zimmerman, 

Booth & Blow 

  

2014 

USA 

Att undersöka 

effektiviteten 

av en kort 

intervention 

från en 

terapeut (TBI) 

eller en dator 

(CBI) för att 

förebygga 

cannabis 

användningen 

bland 

ungdomar 

inom 

primärsjukvård

s kliniker. 

 

 

 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

som jämför CBI 

och TBI mot en 

kontrollgrupp. 

 

714 deltagare (107 

bortfall). 

Jämfört med 

kontrollgruppen hade 

CBI deltagarna 

signifikant lägre i 

cannabisanvändning 

under 12 månader, 

respektive lägre 

frekvens av 

cannabismissbruk vid 3 

och 6 månader. TBI 

deltagarna skilde sig 

inte i 

cannabisanvändning 

eller frekvens, men 

hade betydligt mindre 

alkoholanvändning vid 6 

månader. 

 

 

 

Medel. Etiskt granskad 



 

Bilaga 3 tabell 3. Analystabell 
 

Preventionsprogram Utfall Effekt av 

preventionsprogr

am 

Ej effekt av 

preventionsprogram 

Adolescent Decision Making 

Program & Positive Youth 

Development Collaborative 

(ADM & PYDC) 

 

Resultaten visar att ungdomarna som ingick i interventionsgruppen var 

mer benägna att se narkotika som skadligt vid programmets slut och 

uppvisade signifikant lägre ökningar av alkohol och marijuana redan ett 

år efter interventionens början. 

X  

Adolescent Cannabis Check Up 

(ACCU) 

Deltagarna som ville sluta använda marijuana vid början av studien 

visade en signifikant effekt på sannolikheten för marijuanaanvändning 

vid 1, 3 och 6 månader. 

X  

Healthy School and Drugs (HSD) Programmet hade ingen signifikant effekt på alkohol och 

marijuanaanvändningen på deltagarna i studien.  

 X 

School-based resilience and 

protective factor scores program 

Vid uppföljningen ett år senare visades en signifikant lägre 

substansanvändning jämfört med vid studiens början för elever från 

samtliga skolor och för både män och kvinnor. 

X  

Towards No Drugs & Towards No 

Drugs network program  

(TND & TND network program) 

Pojkar tenderade att öka sin alkoholkonsumtion jämfört med flickor, 

elever i lägre årskurser tenderade att öka sin marijuana användning 

jämfört med elever i högre årskurser. Ingen signifikant effekt för TND, 

men för TND nätverk. Deltagarna i TND nätverk minskade sin 

substansanvändning men tenderade att öka för de som hade använt 

substanser med nära vänner.  

X  

Computer Brief Intervention & 

Therapist Brief Intervention  

(CBI & TBI) 

 

Jämfört med kontrollgruppen hade CBI deltagarna signifikant lägre i 

cannabisanvändning under 12 månader, respektive frekvensen av 

cannabismissbruket vid 3 och 6 månader. TBI deltagarna skilde sig inte 

i cannabisanvändning eller frekvens, men hade betydligt mindre 

alkoholanvändning vid 6 månader. 

X  

The EU-dap school based 

prevention program 

Vid programmets slut var ungdomarna som ingick i 

interventionsgruppen signifikant mer benägna att se droger som 

skadliga och vid 1 års uppföljning uppvisades en betydligt lägre ökning 

av alkohol, marijuana och andra droger.  

X  



 

Adolescent Transitions Program &  

Family Check Up (ATP & FCU) 

 

Interventionsgruppen visade signifikanta minskningar i cannabis och 

alkoholanvändning jämfört med kontrollgruppen. 
 

X  

 

 

 


