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Förord 
 
Föreliggande utvärdering omfattar utvecklings och förändringsarbete avseende hur ett 

långsiktigt och samordnat lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete kan implementeras 

och utvecklas. Förhoppningsvis kan denna utvärdering bidra med insikter om vilka faktorer 

som stödjer eller hindrar utvecklingen av ett lokalt förankrat och förebyggande arbete. Det är 

genom erfarenheter, synpunkter och tankegångar hos lokala samordnare, länssamordnare, 

lokala styrgruppsmedlemmar och hos företrädare för Alkoholkommittén och Mobilisering 

mot Narkotika och som samtliga arbetat med att utveckla förebyggande arbete, som man kan 

lära sig något om vilka utmaningar som detta utvecklingsarbete innebär. Tack till er alla som 

ställt upp för intervjuer, besvarat enkäter eller som inte låtit sig störas av en person som ställt 

frågor och antecknat vid möten, seminarier och konferenser.  

 

Luleå december 2011 

Mats Jakobsson  

Luleå Tekniska Universitet 
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1. Inledning 
 
 
Alkoholkonsumtionen och narkotikaanvändningen hade under femtonårsperioden fram till 

2006 ökat i Sverige.1 Samtidigt med dessa förändringar av svenskens alkoholvanor och 

narkotikaanvändning hade de traditionella alkohol- och narkotikapolitiska styrmedlen 

försvagats. Med anpassning till EU- regler för införsel av alkohol och beskattning av alkohol 

(lägre priser), Internettjänster för köp av alkohol, blev effekten en ökad tillgänglighet på 

alkohol. Effekten av dessa ”strukturella” förändringar förstärktes sannolikt också av 

förändringar på ett ”kulturellt plan”. Svenskarnas ökade resande, allt fler livsstilsmagasin i 

media där matlagning kombineras med urval av lämpliga alkoholhaltiga drycker som skall 

förstärka smakupplevelsen, är exempel på företeelser som sannolikt medförde förändringar i 

förhållningssättet till alkohol och bidrar till en ökad konsumtion.   

 
 Lokalt utvecklingsarbete och val av kommuner 
 
Utvecklingen fram till 2006 ledde till ytterligare initiativ till för lokalt förankrat alkohol och 

drogförebyggande arbete av den dåvarande Alkoholkommittén (AK) och Mobilisering mot 

narkotika (MOB) som syftade till att finna och utveckla nya metoder och angreppssätt för att 

minska konsumtionen av alkohol och droger. I de dåvarande nationella handlingsplanerna för 

alkohol och narkotikaförebyggande arbete angavs att denna verksamhet skall implementeras 

och genomföras på lokalt plan i de olika kommunerna. Detta betraktades som en viktig 

förutsättning för att kunna uppnå långsiktiga och hållbara former för alkohol och 

drogpreventivt arbete, med avseende på både arbetsformer och effekter på konsumtion. 

Alltmer fokus kom således att riktas mot det lokalt förebyggande alkohol- och 

narkotikaförebyggande arbetet och projekt har satts igång, exempelvis det sk 

”Sexkommunsförsöket”2 som startade 2003. Kunskaper och erfarenheter från nämnda projekt 

upplevdes som goda och initiativ togs av dåvarande Alkoholkommittén (AK) och 

Mobilisering mot narkotika (MOB)3 att starta ytterligare två projekt; ”Småkommuners arbete 

mot narkotika och alkoholskador” och ”Utvecklingsarbete i tre län (Norrbotten, Jämtland och 

Södermanland) och nio kommuner” som inleddes under hösten 2006. Utvecklingsarbetet i tre 

län är således en insats att med statligt stöd utveckla och stärka ett lokalt långsiktigt alkohol 

                                                 
1 PM om utvecklingsarbete i tre län (Norrbotten, Jämtland och Södermanland) och nio kommuner 
2 En utvärdering av detta projekt har genomförts som visar på goda erfarenheter av ett lokalt förankrat 
förebyggande drogarbete se Brännström 2007. 
3 Kommittéernas uppdrag avslutades 2008 varefter de upphörde. 
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och drogförebyggande arbete enligt en liknande modell som den i ”Sexkommunsförsöket”. I 

korthet innebär denna modell att kommunerna förbinder sig att utveckla en övergripande 

alkohol och drogpolicy, anställa en lokal alkohol och drogsamordnare som skall arbeta med 

att utveckla och förankra förebyggande insatser, bilda en lokal styrgrupp med ledande 

företrädare från olika kommunala sektorer men också andra relevanta aktörer som landsting 

och polis som skall driva det förebyggande arbetet. Det statliga stödet bestod av ekonomiskt 

bidrag, utbildningsinsatser, konferenser som syftade till kunskapsutveckling 

erfarenhetsspridning och etablerande av nätverk. Dessa stödjande insatser planerades och 

genomfördes på initiativ av en nationell styrgrupp för ”Utvecklingsarbete i tre län”. Det som 

eftersträvades med utvecklingsarbetet var ett antal verksamhetsmål; utveckla och förstärka ett 

samordnat och långsiktigt alkohol – och narkotikaförebyggande,  ge det alkohol- och 

narkotikaförebyggande arbetet en högre politisk prioritet och en bred  förankring, ge politiker 

och personal i kommunerna ökad kunskap om kartläggning, arenor och metoder för 

förebyggande, utvecklar och använder effektiva arbetsmetoder för att förebygga, följer upp 

och utvärderar sitt arbete, återföring av resultaten till beslutsfattare, allmänhet och 

verksamheterna. 

 

 

1.1 Utvärderingens syfte och frågeställningar 

I denna utvärdering är det ”Utvecklingsarbetet i tre län” eller 3x34 som det kom att kallas i 

fokus. Utvärderingen syftar till att beskriva och analysera implementeringen av det 

förebyggande arbetet i kommunerna, samt om man uppnått de uppställda verksamhetsmålen. 

De frågeställningar som diskuteras i utvärderingen är således; 

 
  

- Vilka stödjande respektive bromsande faktorer har påverkat arbetet med att 
implementera alkohol och drogförebyggande arbete och metoder i kommunerna?  

 
- Har kommunerna nått fram till de verksamhetsorienterade målen (se ovan)? 

 
 
Den utvärdering som genomförs kan sägas ha haft en både summativ och formativ ansats. 

Den har varit formativ genom att iakttagelser och resultat från intervjuer och enkäter har 

återkopplats och diskuterats i nationell styrgrupp, lokala styrgrupper och vid nationella och 

regionala konferenser under den period som 3x3 förlöpte. Detta har inneburit att olika 

                                                 
4 Benämningen 3x3 kommer att användas fortsättningsvis i utvärderingen 
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erfarenheter från implementeringen har kunnat integreras i det fortsatta arbetet med att 

utveckla förebyggande arbete och metoder i 3x3- kommunerna. Utvärderingen är summativ i 

den bemärkelsen att den granskar och bedömer om olika verksamhetsmål har uppnått.5  

 
 

 
2. 3x3 - implementeringen av ett långsiktigt alkohol och drogförebyggande 
arbete. 
 

Valet av kommuner gjordes gemensamt av AK, MOB och länssamordnare för respektive län. 

Man eftersträvade kommuner som skulle ha mellan 6-10 000, 11-18000 och minst 32 000 

invånare. Vidare eftersträvades att få med de kommuner som var intresserade av att utveckla 

sitt arbete för ett långsiktigt och samordnat förebyggande arbete. De kommuner som gick med 

i 3x3 arbetet var Oxelösund, Nyköping, Katrineholm, Strömsund, Härjedalen, Östersund, 

Jokkmokk, Piteå och Luleå. 

 

 
Utvecklingsarbete i tre län och nio kommuner; syfte och mål. 
 
Den modell som avsågs att implementeras bygger på erfarenheterna från det sk 

”Sexkommunsförsöket”. En skillnad mellan 3x3 och ”Sexkommunförsöket” var att antalet 

områden för implementering6 av förebyggande arbete och metoder styrdes till två 

obligatoriska sådana, tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd samt möjlighet för 

kommunerna att välja ett tredje frivilligt område inom 3x3. I Sexkommunförsöket kunde 

kommunerna frivilligt välja mellan sex olika insatsområden. 

 

I korthet innebar 3x3 att de uttagna länen Norrbotten, Jämtland, och Södermanland med 

kommunerna Luleå, Piteå, Jokkmokk, Östersund Strömsund, Härjedalen, Katrineholm, 

Oxelösund och Nyköping, fick ekonomiskt stöd med utbildningsinsatser och andra resurser 

exempelvis konferenser i sitt utvecklingsarbete från AK och MOB. Syftet med satsningen var 

att stödja och stimulera kommunerna att utveckla en struktur för ett långsiktigt hållbart 

förebyggande arbete mot alkohol och narkotika samt att minska konsumtionen. Det 

                                                 
5  Enligt Karlsson, 0 (1999) kan en formativ ansats sägas syfta till att utvärderingen skall bidra med att förbättra 
en pågående verksamhet. En summativ ansats innebär att undersöka om en viss insats har givit det resultat som 
förväntades. 
6 Begreppet avser de tillvägagångssätt som används för att införa nya eller förändra metoder en ordinarie 
verksamhet och som säkerställer att de nya metoderna används som det var avsett. Se tex Roselius, M/Sundell, K 
(2008) 
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övergripande syftet eller målet med detta utvecklingsarbete är ytterst ett narkotikafritt 

samhälle och minskade alkoholskador i kommunerna. På sikt förväntades således att det 

förebyggande arbetet som implementeras skulle ha effekter som minskade befolkningens 

alkohol och drogkonsumtion i kommunerna:  

 
 Att minska berusningsdrickandet i kommunerna. 

 Att minska den totala konsumtionen i kommunen 

 Att skjuta upp alkoholdebuten i kommunerna.  

 Att få fler att avstå från att pröva narkotika i kommunerna. 

 Att färre ska experimentera med narkotika  

 Att tidigare upptäcka personer med alkohol- och narkotikamissbruk och att dessa ska 

erbjudas insatser för att förhindra ett fortsatt alkohol- och narkotikamissbruk i 

kommunerna.7 

 

 
 
Utvecklingsarbetet som 3x3 omfattade hade följande verksamhetsorienterade mål: 
 

A. Att utveckla och förstärka ett samordnat och långsiktigt alkohol – och 

narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna 

B. Att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet (både tillgång och efterfrågan) 

en högre politisk prioritet samt en bred förankring i utvecklingskommunerna 

C. Att ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur man kartlägger, 

vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder som har en påvisad 

effekt i det förebyggande arbetet 

D. Att bidra till att utvecklingskommunerna i större utsträckning utvecklar och använder 

effektiva arbetsmetoder för att förebygga missbruk och skador 

E. Att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt arbete och utvecklar 

metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och verksamheterna. 

 
 
För att kunna erhålla stöd för utvecklingsarbetet riktades ett antal krav från AK och MOB till 

de kommuner som vill delta: 

 

                                                 
7 PM om utvecklingsarbete i tre län (Norrbotten, Jämtland och Södermanland) och nio kommuner 
(Alkoholkommittén/Mobilisering mot narkotika) 
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1. Att det finns en alkohol- och narkotikasamordnare i kommunen som skall driva arbetet 

eller att kommunen utser en sådan innan utvecklingsarbetet påbörjas och att 

kommunen står för kostnaderna för samordnarens resor. De utvecklingsbidrag som 

kommunerna erhåller får inte användas för att finansiera samordnartjänsten, lönen till 

kontaktpersonen eller samordnarens respektive kontaktpersonens resor. 

2. Att man har en sektorsövergripande styrgrupp, i vilken kommunstyrelsens ordförande, 

eller annan ledande politiker från kommunstyrelsen deltar tillsammans med 

chefstjänstemän från olika förvaltningar. Styrgruppen skall fatta beslut om mål, 

stimulera utvecklingen av och följa upp arbetet. Alkohol- och narkotikafrågor är inte 

endast en fråga för socialförvaltningen utan berör i stort sett alla förvaltningar. Även 

representanter från sjukvården och polisen bör finnas med i styrgruppen. Det är 

styrgruppen som har det yttersta ansvaret för utvecklingsarbetet. De har också 

redovisningsansvaret av såväl verksamheten som pengarna. Samordnaren har det 

operativa ansvaret.  

3. Att samordnaren, kontaktpersonen, politiker förbinder sig att delta på möten 

arrangerade av länssamordnaren eller av den nationella styrgruppen.  

4. Att kommunstyrelserna har eller antar en aktuell alkohol- och narkotikapolicy eller 

liknande styrdokument senast den 31 december 2006 som omfattar alla kommunens 

invånare. Policyn eller handlingsplanen bör omfatta både det primär- och 

sekundärpreventiva området. Vidare bör den vara långsiktig och innehålla tydliga mål 

som också kan mätas och följas upp över tid. Det bör också finnas en tydligt beskriven 

strategi för hur målen ska nås och hur dokumentation och uppföljning ska ske. 

Kommunens policy bör också brytas ner i relevanta lokala handlingsplaner för olika 

verksamheter. Policyn/handlinsplanen förutsätter ofta samarbete över olika sektorer 

och bör vara framtagen i dialog mellan alla inblandade aktörer. Vidare bör det finnas 

en beslut om rutiner för återrapportering. I planen bör det framgå hur information och 

resultat kommuniceras mellan den politiska nivån, kommunens egna verksamheter, 

lokalsamhället och media.     

5. Att kommunpolitiker och tjänstemän deltar i utbildning om hur missbruk och skador 

kan förebyggas och vilka metoder som har visat sig vara effektiva. Utbildningen 

anordnas av länssamordnaren i samarbete med Alkoholkommittén och Mobilisering 

mot narkotika. Två utbildningsdagar planeras, en under 2006 och en under 2007. 

Dessa utbildningar riktar sig inte enbart till styrgruppens representanter utan även till 

andra tjänstemän och politiker i kommunen. Vid sidan av dessa utbildningar kommer 
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länssamordnaren även att göra kommunbesök med styrgruppen i respektive kommun. 

Dessa besök kommer att genomföras två gånger per år. 

6. Att man kartlägger situationen dels när det gäller tillgång på alkohol och narkotika, 

och hur efterfrågan ser ut både bland unga och vuxna. I den mån lokala data från 

frågeundersökningar finns tillgängliga (skolundersökningar, vuxenundersökningar) 

skall dessa användas. Även intervjuer med olika nyckelgrupper kan genomföras. Det 

finns i många kommuner lokala drogvaneundersökningar med bl.a. frågor om 

konsumtion av alkohol och narkotika, och hur lätt det är att få tag på dessa droger. 

Men även andra data bör användas, t.ex. statistik över sjuklighet, brottsstatistik m.m.. 

Nationella databaser finns numera för många av dessa områden. Statens 

folkhälsoinstitut har också kommunbaserad alkoholstatistik.  

7. Att man utarbetar en separat genomförandeplan som dels beskriver hur kommunens 

insatser för att begränsa tillgången på alkohol och narkotika skall förstärkas, dels hur 

kommunen avser att systematiskt arbeta med att utveckla olika former av 

föräldrastödsinsatser. Detta innebär inte att kommunerna endast skall arbeta med dessa 

två områden, utan snarare att det är inom dessa två områden där förstärkta insatser 

krävs. Kommunerna bör själva välja ytterligare ett område att utveckla och utarbeta en 

genomförandeplan även för detta område. 

8. Att man dokumenterar verksamheten systematiskt och att man tillsammans med 

länssamordnaren utvecklar ett system för uppföljning av de mål som formulerats i 

kommunens policy/handlingsplan och på de områden som anges under pkt 6. Det är 

denna dokumentation och dessa data som forskare kommer att använda i 

uppföljningsarbetet. En förutsättning för ett sådant arbete är en systematisk 

dokumentation och datainsamling. 

 
  
 
Organisering och genomförande av det lokala utvecklingsarbetet  
 
Det lokala utvecklingsarbetet var organiserat i två nivåer (frivilligt en tredje nivå). Den första 

bestod av en nationell styrgrupp bestående av representanter för AK och MOB och 

länssamordnare från vart och ett av tre länen. Länssamordnarna fick också hjälp och stöd från 

AK och MOB med att initiera och genomföra utvecklingsarbetet i respektive län och 

kommuner.  
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Den andra nivån var upp till varje län att avgöra om man vill inrätta en arbetsgrupp med 

representant från respektive lokal styrgrupp/kommun. Inget av länen inrättade en sådan grupp, 

däremot hade man återkommande träffar på länsnivå med lokala samordnare för erfarenhets- 

och kunskapsutbyte mellan kommunerna under utvecklingsarbetets genomförande. 

 

Den tredje nivån skulle utgöras av en lokal styrgrupp som består av lokal samordnare samt 

med ledande representanter från olika kommunala sektorer, men också för exempelvis polis 

och sjukvård. Den lokala styrgruppen och lokale samordnaren är de som var ytterst ansvariga 

för utvecklingsarbetet.   

 

Tidsplanen för arbetet 
 
De utvalda kommunerna skulle inledningsvis kartlägga tillgång och efterfrågan av alkohol 

och narkotika och därefter med stöd från länssamordnaren färdigställa genomförandeplanen 

avseende tillgänglighet, föräldrastöd och ytterligare ett frivilligt område. När 

genomförandeplanerna accepterades av den nationella styrgruppen fick kommunen totalt 100 

000 kronor från Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika för år 2006. Ett bidrag om 

100 000 kronor kunde även erbjudas för år 2007 om arbetet utvecklas enligt planerna. 3x3 

kom senare att förlängas genom att kommunerna kunde söka stöd för ytterligare två år, 2008 

och 2009. Dessa medel skulle användas till att höja kompetensen inom de två ovan nämnda 

utvecklingsområdena samt ytterligare ett område som kommunerna själva väljer. För alla tre 

områden gällde dock att man skulle använda sig av metoder som visat sig vara effektiva.  

 
Agendan för genomförandet av utvecklingsarbetet var satt enligt nedan: 
 

1. Länssamordnaren ger förslag på kommuner som de föreslår skall delta i 

utvecklingsarbetet till den nationella styrgruppen senast den 18/4 2006. 

2. Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika utser en utvärderare som följer 

arbetet under 2006 och 2007. 

3. Länssamordnaren besöker KSAu i de föreslagna kommunerna så beslut om deltagande 

fattas före den 19 juni. 

4. Länssamordnaren uppdrar till den kommunala samordnaren att skicka in den befintliga 

policyn i tre ex, ett till vardera AK och MOB och ett ex till länssamordnaren. 

5. Länssamordnaren handleder kommunerna i kartläggningsarbetet, så kartläggningen av 

tillgång och efterfrågan kommer igång. 
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6. Uppstartsmöte med länssamordnarna i Stockholm den 24/5 2006.8 

7. En startkonferens för alla kommuner är inplanerad i Stockholm den 22/8. På denna 

konferens bör förutom kommunernas samordnare och kontaktpersoner även minst en 

politiker och en polis från varje kommun delta. 

8. Genomförandeplaner lämnas in senast den 27/10 2006. 

9. Bidraget betalas ut. 

10. Inspirationsdagar genomförs inom valda utvecklingsområden  

11. Utbildning av utbildare genomförs. 

12. Det verkliga utvecklingsarbetet sätts igång. 

 
3. Utvärderingen 
 
Av projektbeskrivningen ”PM om utvecklingsarbetet i tre län (Norrbotten, Jämtland och 

Södermanland) och nio kommuner” framgår att utvecklingsarbetet kan utvärderas utifrån två 

utgångspunkter, implementering och effekter i kommunernas befolkning för att kunna 

bedöma i vilken utsträckning som satsningen varit framgångsrik.  

 

Den första utgångspunkten handlar om själva implementeringsprocessen, hur har 

kommunerna lyckats med att införa nya former för alkohol och drogförebyggande arbete. När 

det gäller en implementering av det förebyggande arbetet kan det utvärderas ur två aspekter. 

För det första har ett antal verksamhetsorienterade projektmål satts upp för kommunerna, dvs 

vad de helst bör ha åstadkommit under tiden 3x3 pågått (se punkt A-E sid 8). Ett mått på 

framgång som projektet haft skulle således vara i vilken mån som kommunerna har nått fram 

till de uppställda målen dvs. om det förebyggande arbetet kan betraktas var samordnat och 

långsiktigt. Den andra aspekten är genomförande dvs. på vilket sätt man har gått tillväga på 

för att utveckla ett alkohol och drogförebyggande arbete i riktning mot de uppställda målen.  

 

Detta har inneburit att utvärderingen har följt det löpande arbetet och dess utvecklingsförlopp 

i de olika kommunerna. Uppmärksamhet har lagts på vilka sätt man arbetar, vilka hinder och 

möjligheter som denna process inneburit i arbetet att nå de uppställda målen (hållbara 

strukturer för ett långsiktigt förebyggande arbete, pkt A-E) för respektive kommun. Syftet är 

att kunna identifiera, analysera och värdera hur arbetet utvecklats och förlöpt i kommunerna. 

                                                 
8 PM om utvecklingsarbete i tre län (Norrbotten, Jämtland och Södermanland) och nio kommuner.  
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Utvärderingen av arbetet i kommunerna genomfördes utifrån att ett antal preliminära teman 

(se tablå 1) för kunna göra en sammanhållen analys.  

 

De utvalda kommunerna är tämligen olika med avseende på demografiska skillnader och 

geografisk lokalisering. Detta innebär att förutsättningarna för arbete med att implementera ett 

långsiktigt preventivt arbete är olika. I utvärderingen har de lokala och regionala 

förutsättningarna (kommunstorlek, ålderssammansättning, geografiskt läge och avstånd, 

lokala/regional förhållningssätt/policys, närhet/distans mellan aktörer), vägts in i beskrivning 

och analys för att ge bredare belysning på olika hinder och möjligheter för att förankra nya 

drogförebyggande arbetssätt. 

 

Utvärderingen syftade också till att omfatta de viktigaste aktörerna i 3x3-arbetet. Detta 

innebär att nationell styrgrupp, länssamordnare, den lokala styrgruppen och lokale 

samordnaren kom att ingå i utvärderingen. Syftet är att kunna belysa mönster i hela 

implementeringsprocessen, dvs. samspelet mellan dess olika aktörer och konsekvenser av 

dessa. Tyngdpunkten kommer emellertid att ligga på den lokala styrgruppens och lokala 

samordnarens arbete och förutsättningar. 

 

Den andra utgångspunkten handlar om effekter, om det förändrade förebyggande arbetet 

också medfört en minskad användning av alkohol och droger bland befolkningen. Att studera 

sådana effekter kräver en annan strategi än den som har varit möjlig att genomföra inom 

ramen för denna utvärdering. För att kunna mäta effekter hade ett antal jämförbara kommuner 

(med dem som ingick i 3x3) behövt fungera som referens eller kontrollkommuner. Vidare 

hade samma mätinstrument behövt användas, exempelvis enkäter som mäter alkoholvanor 

bland kategorier som varit föremål för förebyggande insatser i 3x3 kommuner med 

motsvarande kategorier som inte varit föremål för insatser i en referenskommun. I denna 

utvärdering kommer endast beskrivande statistik över alkoholrelaterad hälsa och dödlighet att 

presenteras för respektive kommun.9  

 
3.1 Utvärderingens genomförande  
 
Utvärderingen har således två huvudsakliga fokus, implementering och måluppfyllelse. Det 

metodologiska upplägget och genomförande illustreras översiktligt i tablån nedan:  

                                                 
9 Det var också ett önskemål från FHI att beskrivande statistik över alkoholrelaterade hälsoproblem och 
alkoholförsäljning skulle redovisas i utvärderingen. 
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Tablå 1. Processutvärdering av ”Utvecklingsarbete i tre län (Norrbotten, Jämtland och Södermanland) och nio 
kommuner”, en sammanfattande beskrivning avseende utvärderingsfokus, kriterier för måluppfyllelse, material, 
datainsamling och analys. 
 
Utvärderingsfokus Kriterier/Teman Material Datainsamling Analys 
 
Måluppfyllelsen (för 
ett långsiktigt 
förebyggande arbete) 

Kriterier; 
1. Samordning, långsiktighet 
2. Prioritet, förankring 
3. Kunskaper/Kartläggning 
4.Arbetsmetoder,förbyggande 
5. Utvärdering/feedback 

 
Genomförande-
planer 
Annan 
dokumentation 
Intervjuer 

 
Intervjuer 
individuella och i 
fokusgrupp 
Enkäter till 
styrgrupp 
 

 
Analyseras i 
projektets 
slutdel 
 

 
Genomförande, 
implementeringsproces
sen 

Teman för analys: 
Arbetsformer och planering  
Förankring (deltagare 
/sektorer i kommunen) 
Legitimitet (ledare deltar) 
Delegation (vem gör vad) 
Prioritering  
Möten/Tidsåtgång 
Dialog/feedback (hur 
kommunicerar/diskuterar man 
inom och mellan olika nivåer 
i projektet) 

 
Genomförande-
planer 
Policydokument 
Mötesprotokoll 
Annan 
dokumentation 
Intervjuer 
Fältanteckningar 

 
Intervjuer 
individuella och i 
fokusgrupp, 
Deltagande 
observation vid 
möten och 
konferenser 
 

 
Analyseras 
löpande under 
projektettiden 
 

 
Effekt på alkohol och 
narkotikakonsumtion 

 
Alkoholförsäljning, 
alkoholrelaterad hälsa och 
dödlighet 

 
Befintlig statistik 
och databaser 

 
I 3x3:s inledning 
och dess slutdel 

 
Beskrivande 
statistik på 
kommunnivå 

 
De data som ligger till grund för utvärderingen är således:  
 

 Djupintervjuer genomfördes med samtliga lokala samordnare vid två tillfällen, 2007 

och 2009. Fem lokala samordnare lämnade sina uppdrag under perioden för 

utvärderingen, även dessa intervjuades. Totalt har 14 lokala samordnare intervjuats. 

Varje intervju varade i ca 1 timme och syftade till att belysa den lokala samordnarens 

erfarenheter och åsikter kring implementering och måluppfyllelse. Djupintervjuer 

genomfördes också med länssamordnare i respektive län. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och kodades utifrån de teman som finns i tablån ovan.  

 

 Fokusgruppsintervjuer gjordes hösten 2009 med länssamordnare, lokala samordnare 

för respektive län. Där det var möjligt, deltog också någon lokal 

styrgruppsrepresentant. Syftet med gruppintervjuerna var att genom de olika, men 

också gemensamma erfarenheterna från respektive kommun få en bild av 

implementeringsprocessen och måluppfyllelsen. Även dessa intervjuer spelades in,  

transkriberades och kodades. 
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 Två enkätstudier genomfördes 2007 och 2009 där samtliga styrgruppsmedlemmar 

ombads att besvara frågor om hur de upplevde styrgruppsarbetet samt hur de såg på 

kommunens förebyggande arbete och måluppfyllelsen. Antalet svarande var i den 

första enkäten 47 styrgruppsmedlemmar vilket motsvarade 61 % av de som angivits 

vara medlemmar i styrgruppen enligt den lokala samordnaren. I den andra enkäten 

2009 var antalet som svarade 46 vilket motsvarade 66 %. Den större andelen som 

besvarat enkäten berodde på att ett färre antal angivits som styrgruppsmedlemmar i 

den senare undersökningen.   

 
 Deltagande observation gjordes i samband med möten i den nationella styrgruppen, i 

lokala styrgrupper samt vid konferenser och utbildningsdagar gemensamma för 3x3 

kommunerna. Fältanteckningar fördes vid dessa tillfällen och särskild uppmärksamhet 

riktades mot de diskussioner som behandlade implementeringsprocessens hinder och 

möjligheter. 

 

 Genomförandeplaner och annan tillgänglig dokumentation (kartläggningar, 

policyplaner, uppföljningar) där data har hämtats från särskilt de förstnämnda under 

perioden 2007-2010. 

 

 Statistik från databaser omfattande försäljningssiffror från systembolag samt 

alkoholrelaterad hälsa och dödsfall för respektive kommun under perioden 2006-2009. 

 

 

Preliminära resultat från utvärderingen har efter önskemål presenterats vid sammanlagt 11 

olika tillfällen under perioden 2007-2010, dels för lokala styrgrupper (fyra tillfällen) och dels 

vid sju olika konferenser med anknytning till 3x3. Vid dessa sammankomster deltog lokala 

samordnare och lokala styrgruppsmedlemmar och erfarenheterna från kommunerna 

diskuterades vilket gav värdefulla data till utvärderingen samtidigt som olika stödjande och 

bromsande faktorer diskuterades vilka ledde till insikter som sedan kunde tillgodogöras i 

kommunernas fortsatta arbete med 3x3.  

 

När det gäller etiska aspekter så har olika informanters synpunkter och erfarenheter hållits 

anonyma. Detta innebär att vare sig i utvärderingens rapport eller i samband med olika 

konferenser eller seminarier där preliminära resultat från 3x3 diskuterats, så har detta gjorts på 
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ett sådant sätt att enskilda informanter kan identifieras.  Alla som har intervjuats eller besvarat 

enkäter har informerats om syftet med utvärderingen och har deltagit frivilligt.10  

 
4. Resultat; Implementeringen 
 
Utvärderingen resultat presenteras i följande avsnitt och redovisningen är disponerad enligt 

följande: 

 

 Implementeringen som är indelad i två avsnitt, initieringsfasen, som behandlar erfarenheter 

från uppstarten av 3x3 i kommunen, exempelvis formering av styrgrupper, utbildning, 

genomförandeplaner, kartläggning. Det andra avsnittet, etableringsfasen och 

konsolideringsfasen behandlar erfarenheterna efter att själva initieringsfasen är över och 

utvecklandet av exempelvis arbetsformer, sektorsrepresentation, förebyggande insatser och 

det förebyggande arbetets integrering i de olika verksamheter där det skall utföras.   

 

Måluppfyllelsen, som behandlar i vilken mån kommunerna bedömer sig ha uppnått målen 

vad gäller samordning och långsiktighet i det förebyggande arbetet.  

 

Effekter, som innehåller en beskrivning av kommunerna med hjälp av statistiska uppgifter 

om försäljning av alkohol samt alkoholrelaterad hälsa och dödlighet. 

 
 
4.1 Implementeringen i 3x3-kommunerna 
 
Kommunerna inom 3x3 hade tämligen varierande förutsättningar för att starta upp det 

långsiktigt förebyggande arbetet utöver demografiska skillnader och geografiska skillnader 

där vissa är små glesbygdskommuner med stora avstånd till närmaste större ort och andra har 

relativt stor befolkning och är regionala centrum, så fanns också skillnader i hur mycket man 

arbetat förebyggande innan 3x3 vilket också påverkade hur man upplevde den initierande 

fasen.  

 

4.1.1 Utgångsläget i kommunerna – initieringsfasen 

 

Beskrivningen av utgångsläget i de olika kommunerna bygger på intervjuer med de lokala 

samordnarna och länssamordnarna samt på genomförandeplaner för respektive kommun. 

                                                 
10 Se Vetenskapsrådets CODEX-regler 
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Gemensamt för kommunerna utöver att de deltog i 3x3 är att de 2005 sökte statliga medel via 

Länsstyrelserna i respektive län för samordningsfrågor avseende alkohol och 

drogförebyggande arbete. Bidraget motsvarade hälften av de kostnader som angetts i ansökan 

och kommunen skulle bekosta den andra hälften.  Utgångsläget som beskrivs nedan omfattar 

hur det såg ut i kommunerna när 3x3 startade upp under 2006. 

 

För Härjedalens (ca 11 500 inv) kommun kan 3x3 säga utgöra inledningen på en bredare 

samordning med en sektorsövergripande representation med avseende på förebyggande 

insatser. Tidigare förebyggande insatser var mer avgränsade till någon enskild kommunal 

förvaltning eller funktion. I samband med att kommunen bestämde sig för att vara med i 3x3 

anställdes en lokal samordnare och en lokal styrgrupp bildades. Styrgruppen bestod av 

kommunalrådet, kanslichef, ifo-chef, socialnämndens ordförande, polischef, barn- och 

utbildningsnämndens ordförande, en fritidsintendent och samordnaren för barn- och 

utbildningsförvaltningen och utgör också BRÅ-grupp (brottsförebyggande grupp). 

Kommunen antog ett alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i början på 2007. Man 

valde att koncentrera det förebyggande arbetet till tillgänglighet och föräldrastöd och en 

arbetsgrupp bildades för respektive område. Den lokale samordnaren genomförde också en 

kartläggning. Sammanfattningsvis kan Härjedalens kommun sägas följa den modell som 3x3 

omfattade, policy, lokal samordnare och styrgrupp med en bred representation från olika 

kommunala verksamheter och polis. 

 

Strömsunds (ca 12 500 inv) kommun hade när erbjudandet kom om att vara med i 3x3 ett 

folkhälsoprogram sedan 2004, delvis inriktat mot alkohol och droger och barns trygga 

uppväxt. Bakgrunden var signaler om att ungdomar från Strömsund ofta inte mådde bra 

relaterat till droger. Programmet passade väl in mot kravet från AK/MOB att kommunen 

skulle ha en aktuell policy eller handlingsplan (se punkt 4 under kommunernas åtaganden). 

Man hade också startat ett program ”Föräldrakraft”, med en föräldrastödsmetod ”Kinder”, ett 

lokalt föräldrastödsprogram. Ett visst mått av samverkan existerade i form av arbetsgrupper 

kring föräldrastödsprogrammet. I kommunen startade också ”Vit februari” (drogfria 

arrangemang, framförallt inriktat mot unga där man förbinder sig att avstå från alkohol i 

februari) på initiativ av nykterhetsrörelsen 2005, som sedan utvecklats till länsomfattande 

kampanj. Kommunen hade också sökt projektmedel från länsstyrelse för samordnartjänst 

(alkohol och droger) som besattes i början på 2006.  Den styrgrupp som bildades bestod av 

vice ordförande i kommunstyrelse, som ordförande i styrgruppen, ordförandena i barn- och 
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utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnd och förvaltningschefer, chefen för 

framtids- och utvecklingsavdelningen, närpolischefen, primärvårdschef samt en kontaktperson 

för 3x3 och lokal samordnare. Man valde också att utöver tillgänglighet, föräldrastöd välja 

ungdomars attityder (SET-metoden) som ett tredje frivilligt område. Den lokala samordnaren 

genomförde en kartläggning som beskrev situationen framförallt bland unga i Strömsund. 

 

Sammanfattningsvis fanns en policy att utgå ifrån, visst förebyggande arbete som till viss del 

skedde i samverkan, en lokal samordnare, en karläggning och en aktualitet kring drog och 

alkoholförebyggande arbete.  

 

 

I Östersunds kommun (ca 59 000 inv) fanns redan en struktur och organisation för hur man 

arbetade med folkhälsofrågor till vilka alkohol och drogfrågor hörde. Man hade också idéer 

för ett arbete man kallade Socialt hållbart Östersund, och hade precis lagt fast ett nytt 

policyprogram för alkohol – och drogfrågor i kommunen. Innan erbjudandet om 3x3 kom så 

hade ett länsövergripande initiativ tagits benämnt ”Mobilisering för kamp mot alkohol och 

droger i Jämtlands län”. I Östersund införlivades 3x3 i det lokala arbetet med 

”Mobiliseringen” där man genomfört en planering, utarbetat projektdirektiv och bildat olika 

arbetsgrupper. ”Vi ser 3x3 och mobiliseringen för kamp mot alkohol och droger som samma 

sak för Östersunds del, bara det att i det stora projektet (mobiliseringen) så ingår några fler 

kommuner” (kontaktperson för 3x3). Att gå med i 3x3 arbetet hade dessförinnan förankrats 

och beslutats hos kommunledningsgruppen och förvaltningschefer.  

 

Någon särskild styrgrupp för 3x3 bildades inte utan politiska beslut som berör förebyggande 

arbete, däribland 3x3 som utvecklingsarbete kunde lyftas till en politiskt sammansatt 

främjande- eller förebyggande grupp bestående av ordförande och vice ordförande från 

socialnämnden, barn – och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller det mer operativa 

förebyggande arbetet (som exempelvis 3x3) så utgjorde folkhälsorådet styrgrupp där 

kontaktpersonen för 3x3 sitter med. Kommunledningsgruppen med alla förvaltningschefer var 

med i folkhälsorådet, representanter från Landstinget (bl. a folkhälsostrateg) samt polischef. 

Till vart och ett av de områden man arbetade med (tillgänglighet, föräldrastöd och BRÅ-

grupper) bildades också styrgrupper med politiker och ledande tjänstemän. Kontaktpersonen 

för 3x3 fungerade inledningsvis som den presenterade och förankrade 3x3 i nämnda grupper. 
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Denna samordningsfunktion var på väg att överföras till en tjänsteman med ansvar för 

folkhälsofrågor som skulle avsätta 10% för detta. I det arbete som inleddes satsade man större 

delen av det ekonomiska stödet från AK och MOB på föräldrastöd (ÖPP, Steg för steg), bl a 

för en samordnarfunktion för föräldrastödet. Till 3x3 knöt man som ett tredje område en 

satsning på att utveckla lokala BRÅ-grupper lokaliserade till olika bostadsområden vilka bl a 

skulle arbeta med förebyggande insatser. Man utsåg också projektledare och arbetsgrupper för 

de olika insatserna (Tillgänglighet, Föräldrastöd och Brå-grupper). 

 

Sammanfattningsvis fanns en policy att utgå ifrån, förebyggande arbete hade inletts som 

skedde i samverkan, dock inte enligt den modell som föreslagits gällande 3x3. Den lokale 

samordnarens funktion blev därmed också annorlunda relaterat till den som gällde för 3x3 

eftersom de olika arbetsgrupperna var tämligen självständiga med egen projektledning så blev 

samordnarens funktion mer av uppföljande karaktär än som strategisk och initierande. 

Förebyggande frågor sågs som viktiga och en aktualitet fanns redan via Mobilisering på 

länsnivå. 

 

Oxelösunds kommun (ca 11 000 inv) hade en alkohol och drogsamordnare innan kommunen 

gick med i 3x3, en funktion som överfördes till kommunens samordnare för barn och 

ungdomsfrågor som också blev lokal samordnare för 3x3.  Man hade bedrivit olika former av 

förebyggande insatser tidigare inom kommunen, dock inte på det sätt som modellen för 3x3. 

Kommunen hade dock som två av sex ”koncerngemensamma mål” också startat upp ett arbete 

”Barn och ungas trygga och säkra uppväxt”11 och ”Bätte hälsa” som delvis anknyter till de 

områden som 3x3 omfattar, föräldrastöd och tillgänglighet i det förebyggande arbetet. Den 

styrgrupp som bildats ledde arbetet med ”Trygg och säker uppväxt” vilket också kom att gälla 

3x3. Styrgruppen bestod av kommunchef, kommunstrateg, socialchef, utbildningschef samt 

kultur- och fritidschef. Vid behov kunde polischef, vårdcentralens chef och representant från 

svenska kyrkan adjungeras till styrgruppen.  

 

Oxelösund levde vid inträdet i 3x3 inte upp till de krav som formulerats av AK och MOB, 

”det fanns inte en kartläggning, det fanns inte ett policydokument, det fanns inte en tanke på 

en genomförandeplan” enligt den modell som gällde för 3x3. Oxelösund valde medvetet att 

                                                 
11 Kommunfullmäktige hade i september 2006 antagit en målsättning att ge en trygg och säker uppväxt för barn 
och ungdomar och avsatt 2,2 miljoner kr/år för perioden 2007-2009. Det konkreta arbetet gick ut på att ändra 
attityderna till alkohol, främja samverkan, skapa bättre helhetssyn bland samtliga aktörer som arbetar med barn 
och ungdomar i Oxelösund. PM 12/9-2007, 3x3 konferens i Stockholm. 
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arbeta utifrån de sex mål man definierat (varav två nämnts ovan) som ska gälla för alla 

verksamheter ”och det skulle gå emot det andra vi gör om vi började jobba med en ny policy, 

utan tvärtom ska man titta utifrån de här målen, hur ska preventionsarbetet se ut utifrån de 

här målen” (Lokal samordnare). Genomförandeplaner formulerades som omfattade 

föräldrastöd och tillgänglighet som kan knytas till 3x3 men också en rad andra insatser 

relaterade till det vidare arbetet med trygg och säker uppväxt. Olika arbetsgrupper med ansvar 

för olika insatser bildades.  Trots avvikelserna från den fastlagda modellen (policy, 

kartläggning) godkände AK och MOB efter diskussioner med företrädare för Oxelösund 

arbetssättet och deltagandet i 3x3.  

 

Sammanfattningsvis kan 3x3 sägas bli integrerat i ett vidare förebyggande arbete där man 

bildat en styrgrupp och utvecklat genomförandeplaner som relaterar till 3x3. 

 

 

   

Katrineholms kommun (ca 32 000 inv) hade färdigställt en alkohol- och drogpolitisk strategi 

under 2005. Man hade också rekryterat en samordnare som skulle arbeta med att förverkliga 

strategin. Denne blev sedan den lokale samordnaren för 3x3. Strategin motsvarade kravet på 

en policy som AK och MOB ställde på kommunerna. Innan 3x3 hade kommunen arbetat med 

förebyggande insatser, tex ansvarsfull alkoholservering och gjort drogvaneundersökningar 

bland ungdomar. En viss samverkan fanns mellan socialförvaltning och folkhälsoenhet med 

avseende på förebyggande arbete ”men det blev mer konkret struktur sedan strategin kom till 

och vi blev modellkommun (3x3)” (lokal samordnare).  Styrgruppen för 3x3 var 

folkhälsorådet, ca 15 personer bestående av politiker och förvaltningschefer från 

socialförvaltning, barn och ungdomsförvaltning och företrädare för landstinget. Den lokale 

samordnaren arbetade utifrån kommunens strategi, formulerade genomförandeplaner som 

förankrades i folkhälsorådet.  

 

Sammanfattningsvis levde Katrineholm upp till de krav på policy, kartläggning, lokal 

samordnare och lokal styrgrupp som AK och MOB hade redan innan man gick med i 3x3.    

 

Nyköpings kommun (ca 50 000 inv) hade sökt utvecklingsmedel av länsstyrelsen under 2005 

om att delta i ett utvecklingsarbete när det gällde alkohol- och drogförebyggande arbete. Efter 

att erhållit medel anställde man en lokal samordnare och inrättade en styrgrupp (STRÅ) för 
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det förebyggande arbetet. Kommunen hade beslutat om att arbeta med skolan som arena med 

tillgänglighetsfrågor och föräldrastöd.  Under 2006 fick man erbjudande om 3x3 och gick 

med i det arbetet.  Före 2005 fanns inte något aktuellt policydokument angående drog- och 

alkoholförebyggande arbete, ingen samordning eller bredare kommunal förankring i olika 

nämnder. Förebyggande insatser genomfördes av enskilda funktioner, tex alkoholhandläggare. 

Arbetet med en ny policy blev ett av de första uppdragen för den tillträdande samordnaren 

som också fungerade som lokal samordnare för 3x3. Den tidigare nämnda styrgruppen 

fungerade också som styrgrupp för 3x3 och bestod av ordförande och vice ordförande i Barn- 

och ungdomsnämnden, Kultur- och föreningsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden 

samt divisionscheferna för den sociala divisionen och division barn, utbildning och kultur, 

närpolischef och representant från lanstinget. Drogvaneundersökningar bland ungdomar hade 

gjorts var tredje år från och med 1994 samt Liv och hälsa - undersökningar i landstingets regi. 

Man bildade arbetsgrupper relaterade till föräldrastöd och tillgänglighet vilka också bidrog till 

arbetet med nytt alkohol och drogpolitiskt program som beslutades i kommunfullmäktige i 

december 2006.  

 

Sammanfattningsvis så uppfyllde Nyköpings kommun de kriterier som satts upp av AK och 

MOB med avseende på deltagande i 3x3. 

 

Jokkmokks kommun (ca 5 500 inv) hade innan 3x3 ett projekt kallat ”Framtidslandet” som 

hade en alkohol och drogförebyggande inriktning men ”inte lika strukturerad ’utan mer här 

har du en budget, gör ett förebyggande arbete’ som 3x3 ” (lokal samordnare 112). Kommunen 

hade således en lokal samordningstjänst och samordnaren var den som drev det förebyggande 

arbete. Kopplat till projektet fanns en samrådsgrupp med representanter från föreningar, 

socialtjänst, kyrkan och elever. Samrådsgruppen var inte beslutande och man fick söka egna 

vägar för ett förebyggande arbete genom att se hur man arbetat i andra kommuner enligt 

samordnaren.  Eftersom kommunen är liten har alltid ett samarbete funnits mellan exempelvis 

polis, socialtjänst, skola och vårdcentral fast nästan uteslutande i samband med enskilda 

ärenden.  Det fanns en alkohol och drogpolitisk policy sedan 2005 som den lokale 

samordnaren ansvarat för att utveckla. Den lokale samordnaren genomförde en kartläggning 

som senare kompletterades med resultaten från en LUPP – undersökning bland ungdomar. 

Den styrgrupp som bildades bestod individ- och familjeomsorgschefen, 

                                                 
12 I Jokkmokk lämnade en lokal samordnare över uppdraget till en ny samordnare ganska snart efter att man 
anslutit till 3x3 
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utvecklingsavdelningens chef, kultur och fritids chef, skolchef, vårdcentralen (Landstinget), 

polischef, kommunalråd och oppositionsråd. Jokkmokks kommun valde att koncentrera sina 

insatser på föräldrastöd och tillgänglighet och avvaktade med ett tredje område. Jokkmokk 

kan därmed sägas ha uppfyllt de krav som AK och MOB ställt på kommunerna. 

Avslutningsvis blev 3x3 basen för allt förebyggande arbete ”inom det här förebyggande 

området är det mest 3x3 faktiskt” (lokal samordnare 2). 

 

Piteå kommun (ca 41 000 inv) hade innan 3x3 arbetat med alkohol och drogförebyggande 

frågor, man hade en sk SAMBU – grupp, en samarbetsgrupp med representanter från olika 

kommunala verksamheter, avlöstes av ett projekt ”Trygga Piteå” där olika aktörer 

(socialtjänst, kultur och fritid samt näringsliv, föreningar) deltog. I samband att det projektet 

avslutades 2005 och att en lokal alkohol och drogsamordnare anställdes återuppväcktes 

SAMBU-gruppen som kom att fungera som styrgrupp för 3x3. I gruppen ingick ordförande 

och förvaltningschef i kultur och fritid, barn och utbildning, socialtjänst, kommunstyrelsens 

vice ordförande och en tjänsteman från kommunledningskontoret, två poliser samt 

regionchefen för primärvården Piteå Älvdal (landstinget).  Den alkohol- och 

drogförebyggande policy som fanns var från 1980-talet och var under omarbetning av den 

lokala samordnaren. En kartläggning genomfördes över alkohol och drogsituationen bl a 

baserad på enkätundersökningen ”Personligt” som genomförs vartannat år i årskurs 7 och 9 i 

grundskola samt åk 2 i gymnasiet. Genomförandeplanen utarbetades av den lokala 

samordnaren som sedan förankrar den i den lokala styrgruppen. Arbetsgrupper bildades för att 

arbeta med föräldrastöd (med ansvarig projektledare) och tillgänglighetsbegränsning 

(ansvarig projektledare var alkoholhandläggare) i vilka den lokala samordnaren var med. 

Utöver dessa fanns en arbetsgrupp där frivilligorganisationer fanns representerade, tex IOGT 

/NTO och föräldrar på stan. Piteå kommun uppfyllde därmed de krav som AK och MOB hade 

för deltagande i 3x3.  

 

I Luleå kommun (ca 73 500 inv) hade man under en längre tid haft ett arbete med alkohol och 

drogförebyggande insatser och sedan 2000 ett samarbete mellan olika aktörer samt en 

samarbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar och ideella organisationer.  

Det fanns också en samordnartjänst med ansvar för det förebyggande arbete (projektmedel 

från länsstyrelse) samt en styrgrupp för det redan existerande förebyggande arbetet. En 

handlingsplan för alkohol och drogpolicys fanns. När erbjudandet om 3x3-modellen kom till 

kommunen sammanföll denna till stor del med hur kommunen planerade sitt fortsatta 
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förebyggande arbete i den projektbeskrivning som den lokala samordnaren redan arbetade 

utifrån, samt att en kartläggning redan hade genomförts. Styrgruppens sammansättning 

ändrades till viss del för att leva upp till de krav som ställdes genom 3x3 och kom att bestå av; 

representant från kommunstyrelsen, primärvårdschef (landstinget), polischef, 

alkoholhandläggare, folkhälsosamordnare, socialchef, skolchef och fritidschef. Man bildade 

också arbetsgrupper för de två områdena föräldrastöd och tillgänglighet med företrädare för 

både kommunala och icke kommunala verksamheter och med projektledare för respektive 

grupp. Man arbetade fram genomförandeplaner enligt de krav som fanns från AK och MOB. 

Sammanfattningsvis passade den struktur för förebyggande som utformats i 3x3 väl in i hur 

man tänkte sig arbeta i Luleå kommun. 

 

 

 

4.1.2 Erfarenheter av initieringsfasen 

 

 

Tidsperspektiv, lokala samordnare och organisatorisk förankring 

 

Gemensamt för samordnarna var att man upplevt en påtaglig tidspress i inledningsfasen av 

3x3 arbetet. Under relativt kort tidsperiod var man tvungen att genomföra en kartläggning (se 

ovan) i vissa kommuner uppdatera eller formulera en alkohol och drogförebyggande policy, 

samt formulera en handlingsplan som skulle presenteras för den nationella styrgruppen, för att 

få medel till kommunens förebyggande arbete. Tidspressen upplevdes vara både på ”gott och 

ont”. Det goda bestod i arbetet fick en bra fart redan i inledningsskedet. Det onda i att man 

upplevde tiden som kort för att ordentligt förankra 3x3 hos alla relevanta aktörer (politiker, 

tjänstemän, polis, sjukvård etc) i kommunen eller som en samordnare uttryckte det: 

 

”det var sån himla tidspress när vi skulle ha fram de här planerna vilket innebar att de inte 

kunde bli lika genomarbetade och förankrade som man hade velat ha. För det är ju inte så 

lyckat att säga att skolan ska jobba med det och det innan ens skolan är med och fattar vad 

det är för någonting. Till exempel skulle ju den här konferensen om de här metoderna ha varit 

före vi gjorde planen, då kanske man till och med hade tyckt att ”vi tycker att den här 

metoden verkar intressant och vi vill lägga in den i våran plan”. Nu är det ju inte så för att nu 

är ju planen tagen före” (lokal samordnare).  
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Den tidsmässigt korta startsträckan kunde således leda till att olika moment i arbetet inte 

kunde komma i rimligaste ordning och fick därmed en svagare förankring i 

genomförandeplanen.  Tidspressen tillsammans med att det var valår 2006 medförde att 

formerade styrgrupper kom att ändras med avseende på den politiska representationen i en del 

kommuner och att arbetet med att implementera 3x3:s arbetssätt ”tappade lite fart tills de nya 

politiska konstellationerna blev klara” (lokal samordnare). Alla kommuner hade dock inte 

några större skiften av politiska företrädare på olika poster och berördes därmed marginellt av 

det kommunala valet.  

 

En annan aspekt som fördes fram var att man var tvungen att ha en lång framförhållning 

avseende planeringen för olika aktiviteter exempelvis styrgruppsmöten, utbildningar och 

konferenser där politiker och ledande företrädare skulle vara med. En samordnare uttryckte 

detta på följande sätt ”för att ska man ha med politiker och högre tjänstemän då måste man 

ligga jättelångt före när det gäller inbjudningar och sånt, annars finns det inte en chans att få 

med dem” (lokal samordnare). 

 

 

Tidsaspekten framåt var också väsentlig för flera av samordnarna ”är det också en oro eller 

en fundering om vad som händer efter 2007 för vi vet ju att Alkoholkommittén har pengar 

2007, men 2008 vet vi att de har betydligt mindre pengar och vad händer så med det här 

projektet (3x3)” (lokal samordnare). Flera samordnare menade att ” vi vet ju att man ska jobba 

långsiktigt och vi gör inte det här bara för de här två åren, vi försöker ju jobba in ett 

arbetssätt” (lokal samordnare). En annan aspekt som i viss mån förstärkte frågeställningarna 

om tidsperspektivet på den stödjande struktur som AK och MOB stod för via olika 

ekonomiskt bidrag, utbildningsinsatser och kommunbesök var att de länssamordnare som var 

anställda vid länsstyrelse endast hade förordnanden på ett år under initieringsfasen av 3x3.13 

Länssamordnarnas roll som under initieringsfasen var viktig i egenskap av representant för 

den nationella styrgruppen, men framförallt som stöd för den lokala styrgruppen och lokala 

samordnaren. ”jag tycker att det behövs en nationell nivå på längre tid och länssamordnaren 

kan ju våran kommun, men vi vet inte om xx blir kvar, de har ju bara ett år i taget”  (lokal 

samordnare).  Under initieringsfasen upplevdes det dåvarande tidsperspektivet på 2 år för 

                                                 
13 Länssamordnartjänsterna permanentades senare från och med 2008. 
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implementeringsarbetet med stöd från nationell nivå som alltför kortsiktigt och det fanns en 

oro att utvecklingsarbetet skulle tappa fart eller rentav upphöra efter två år om den stödjande 

strukturen avvecklades.  

 

Den kommunala förankringsfasen upplevdes också på olika sätt av samordnarna. Några var 

nya i rollen med liten eller ringa erfarenhet av förebyggande arbete (bortsett från den 

veckolånga utbildningen som alla samordnare erbjöds av AK och MOB och som samtliga 

tyckte var mycket bra) och arbete i en kommunal organisation. Andra hade en lång erfarenhet 

av arbete i kommunens verksamheter med anknytning till alkohol och droger och var försedda 

med ett väl utvecklat nätverk med olika kommunala och andra relevanta aktörer. Vissa 

samordnare hade en professionell bakgrund och utbildning som anknöt till alkohol och droger, 

andra saknade en sådan eller som en ny samordnare uttryckte det ”det är en himla startsträcka 

att börja som samordnare när man är helt ny, vilka ska man fråga, vem vet mest om den och 

den saken, och det är inte alltid den man tror att det skall vara” (lokal samordnare). Att 

etablera nätverk och att kunna urskilja vilka signifikanta aktörer man borde samspela med är 

således en del av att ”bli varm i kläderna och de har tagit nästan två år” (lokal samordnare). 

 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna med de lokala samordnarna och som man 

menade påverkade deras arbete framförallt i initieringsfasen var deras organisatoriska 

förankring som ibland också avgjorde samordnarens geografiska placering inom kommunen. 

Det var en fördel för samordnaren om denne befann sig någorlunda centralt placerad i den 

kommunala administrationen, exempelvis vid någon utvecklingsenhet eller liknande. De skäl 

som angavs var möjligheten till med informella möten med exempelvis verksamhetschefer 

som fanns i styrgruppen, snabbare information om ”vad som är på gång” och att själv 

informera. En annan aspekt var som en samordnare uttryckte det; ”att vara centralt placerad 

ger ett annat mandat jämfört med att sitta på vård och omsorg och försöka komma in skola 

utbildning” (lokal samordnare). En centralt placerad samordnare skickar signaler att det 

förebyggande arbetet är ett strategiskt, gemensamt och övergripande ansvar som prioriteras i 

kommunen enligt några av samordnarna. 

 

Generellt kan sägas att ju mer erfaren (kunskaper om förebyggande arbete och den 

kommunala administrationen samt tillgängliga nätverk) samordnaren var innan 3x3 desto 

smidigare har förankring och initiering av det förebyggande arbetet enligt 3x3-modellen varit. 

En reflektion är dock om inte samordnarrollen i framtiden är på väg att utvecklas samt 
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behöver utvecklas till en profession, med en utbildningsbakgrund som utöver kunskaper om 

alkohol och droger också inbegriper kunskaper om kommunal organisation och förvaltning 

samt implementering, dvs kunskaper om systematiska former för samverkan, förankring, 

förändringsarbete och gemensamma insatser.  

 

 

Kartläggning och genomförandeplaner 

 

När det gäller kommunernas egna kartläggningar av alkohol och drogsituationen i den egna 

kommunen samt olika sociala och ekonomiska konsekvenser av denna, är dessa av tämligen 

skiftande kvalité och varierande innehåll. En del kommuner har gjort heltäckande och väl 

strukturerade kartläggningar medan andras är mer fragmentariska och inte särskilt väl 

sammanhållna. I viss mån beror detta på hur långt kommunen kommit med förebyggande 

arbete redan innan man gick med i 3x3, vissa kommuner hade en befintlig och fungerande 

organisation runt alkohol och drogfrågor, med egna genomförda drogvaneundersökningar, tex 

enkäter till ungdomar. Andra kommuner inledde sitt systematiska drogförebyggande arbete i 

samband med 3x3.  Innehållet varierar därmed mellan kommunerna och det är inte självklart 

att jämföra situationen mellan kommunerna utifrån kartläggningarna på ett överskådligt sätt. 

Kvalitén på de egna kartläggningarna är viktig för det strategiska arbetet med förebyggande 

insatser, särskilt för handlingsplanerna, dvs att behov av insatser i kommunen verkligen 

upptäcks i samband med kartläggning, samt att detta också utmynnar i konkreta åtgärder som 

förankras i det styrdokument som handlingsplanerna utgör.  Detta leder över till en annan 

iakttagelse som rör kopplingen mellan kartläggning och handlingsplan som i vissa fall skulle 

behöva stärkas. Det finns exempel där man konstaterar att unga kvinnor (15-20 år) dricker 

mer alkohol än tidigare och debuterar i allt yngre ålder, dvs de ”sticker ut” på ett påfallande 

sätt jämfört med andra ungdomar. Trots detta finns inga konkreta insatser för denna grupp av 

unga kvinnor formulerade i handlingsplanen. Ett annat exempel är att fakta i kartläggningen 

inte utgjorde incitament till förebyggande arbete utan framförallt ekonomiska omständigheter 

(som borde ha redovisats i kartläggningen) tex att kommunens kostnader för missbruksvård 

har ökat. Av enkäten 2007 (se bild 16 bilaga 1) till kommunernas styrgruppsmedlemmar 

framgår också att de själva ansåg att kopplingen mellan kartläggning och handlingsplan inte 

var särskilt stark. Möjligtvis har detta att göra med den tidigare beskrivna tidspressen, man 

hann inte koppla genomförandeplaner till kartläggningar.  
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En reflektion är att det kanske skulle finnas behov av en särskilt utformad utbildning för 

blivande lokala samordnare med en manual som erbjuder en gemensam struktur för 

kartläggningen och anvisningar för disposition, datakällor, presentation med övergripande 

analys och diskussion samt slutsatser som sedan ligger till grund för handlingsplaner. En lokal 

samordnare uttryckte ”att vi borde få nån hjälp eller utbildning, med att analysera i 

kartläggningen, inte bara statistiska siffror och koppla till planerna för kommunen, de blir 

bara hyllvärmare annars”. En annan kommentar var ”när vet man om det är värre eller bättre 

vad gäller drickandet när man frågar på så olika sätt i CAN, Lupp och egna undersökningar, 

det är svårt att jämföra”. 

 

Nationell styrgrupp och länssamordnare – styrning via genomförandeplaner, konferenser, 

utbildning och stöd  

 

Initialt skulle 3x3 stödjas med en startkonferens för alla kommuner där kommunernas 

samordnare och kontaktpersoner, en politiker och en polis från varje kommun skulle delta. 

Uppstartskonferensen upplevdes mycket positivt av samtliga samordnare eftersom ett 

gemensamt perspektiv på förebyggande arbete började etableras bland politiker, tjänstemän 

och andra aktörer med relevans för ett förebyggande arbete. ”Dom (politiker, tjänstemän) från 

våran kommun tyckte det var jättebra att få höra Solnas14 kommunalråd och deras tänk och 

hur de arbetat” (lokal samordnare). Att ta del av tidigare arbete från andra kommuner som 

arbetat utifrån den modell 3x3 byggde innebar att dessa erfarenheter kunde tas tillvara enligt 

de lokala samordnarna. Vidare skulle ”inspirationsdagar” och utbildningsdagar för politiker 

och tjänstemän anordnas av den nationella styrgruppen och länssamordnarna med innehåll 

som anknyter till det förebyggande arbetet exempelvis förebyggande metoder hur man arbetat 

i andra kommuner. Utbildningsinsatserna bestod också av att utbilda personer i de olika 

kommunerna till instruktörer eller ”utbildare” i de olika förebyggande metoderna, exempelvis 

inom ÖPP eller KOMET. Utbildarna arbetade sedan på det lokala planet genom att 

exempelvis utbilda skolpersonal i den förebyggande metoden. Dessa utbildningsinsatser var 

värdefulla enligt samordnarna ”vi fick in ett tydligt arbetssätt på plats ute i olika 

verksamheter, det gäller bara att få med fler” (lokal samordnare). Den nationella styrgruppen 

gjorde också kommunbesök för att informera och kommunicera 3x3 i de olika kommunerna i 

syfte att stödja den lokala processen med att utveckla det förebyggande arbetet.15   

                                                 
14 En av kommunerna i det sk ”Sexkommunprojektet”  
15 Se bilaga 2 för en beskrivning av insatser. 
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Utöver olika utbildnings och inspirationsinsatser bestod den nationella styrgruppens insats av 

att granska och stötta arbetet med de lokala genomförandeplanerna. Genomförandeplanerna 

granskades gemensamt i den nationella styrgruppen och förslag på förtydliganden och 

förändringar kommunicerades av länssamordnarna till de lokala samordnarna i respektive län. 

Dessa fick i sin tur arbeta med revideringar och förankra dessa i lokala styrgrupper/aktörer. 

Länssamordnarna hade också möten och återkommande diskussioner över telefon med de 

lokala samordnarna i frågor som handlade om hur man skulle arbeta med det förebyggande 

arbetet. Generellt var de lokala samordnarna nöjda med det stöd de fick av länssamordnarna. 

Behovet av stöd varierade delvis med hur pass erfaren den lokale samordnaren var. För dem 

som var relativt nya i funktionen var betydelsen större och som en lokal samordnare uttryckte 

det ”xx på Länsstyrelsen är bara bäst, xx är en sån resurs och jag har svårt att tänka mig det 

här jobbet utan xx” (lokal samordnare).  En annan samordnare syn var ”… är precis allt det 

jag behövde och det var så otroligt nyttigt att ha för mitt jobb, för jag var otroligt ensam i 

början i modellkommunen”, (lokal samordnare). Lokala samordnarna uppskattade också de 

nätverk som började växa fram mellan dem inom 3x3 och med samordnare i andra kommuner 

i länet som inte var med i 3x3. I dessa kunde man diskutera och reflektera över erfarenheterna 

från det egna implementeringsarbetet och relatera till andra samordnares erfarenheter, ”det är 

så bra dom här träffarna vi haft i länet, och konferenserna för där har vi kunnat prata om 

varandras erfarenheter, och lärt känna varandra och jag kan alltid ringa x i …….. eller x i 

…… för bolla saker med dem” (lokal samordnare). De lokala samordnarna menade att detta 

erfarenhetsutbyte dels gav värdefulla kunskaper men också konkreta förslag över hur man 

kunde arbeta med att förankra och införa någon förebyggande insats. 

 

De lokala samordnarna upplevde det generellt som att man samspelade med länssamordnarna 

i kontakterna med den nationella styrgruppen. AK och MOB blev mer av aktör i bakgrunden 

jämfört med länssamordnarna i de lokala samordnarnas perspektiv. AK och MOB var mest 

synliga i samband med konferenser och kommunbesök. De lokala samordnarna såg det som 

värdefullt med den nationella styrgruppen och den sammansättning som den hade eftersom 

det gav kommunerna ett fokus på det förebyggande arbetet som dessutom följdes upp på 

nationell nivå. Flera av de lokala samordnarna upplevde att uppföljningarna och 

uppmärksamheten från den nationella styrgruppen gav de lokala samordnarna ett starkare 

”mandat” ”de vi gör stannar ju inte bara i kommunen, vi har ju ögonen på oss så folk 

(politiker, tjänstemän) vill ju visa att vi gör ett bra jobb för den nationella nivån som gör det 
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lättare att förankra saker för mig” (lokal samordnare). Detta gav också enligt samordnarna 

större tydlighet i deras uppdrag (tex via respons på genomförandeplaner) samt på hur man 

kunde arbeta.  

 

För de lokala styrgrupperna var kontakterna med den nationella styrgruppen och 

länssamordnarna inte lika frekvent. Med länssamordnarna skedde detta framförallt vid olika 

utbildningsinsatser, konferenser eller besök i den lokala styrgruppen. Kontakterna med AK 

och MOB var vid olika kommunbesök samt vid konferenser och utbildningar. I tabellen nedan 

redovisas hur styrgruppsmedlemmar i 3x3 uppfattade information och insatser från de olika 

samordningsnivåerna (nationell, län och kommun) . 

 
Tabell 1. Lokala styrgruppsmedlemmars upplevelse av information och insatser från 

nationell styrgrupp och länssamordnare våren 2007. Procent.16 

 
 Fullt tillräcklig I viss mån, men 

kunde ha varit 
utförligare/ mer 
tillräckligt 

Nej, inte tillräcklig17 

Har din lokala styrgrupp fått 
tillräckligt med information om 
3x3 från: 

Nationell styrgrupp 
Länssamordnare 

 
 
 

44 
70 

 
 
 

23 
20 

 
 
 
9 
4 

Hur upplever du dialogen och 
feedback mellan din lokala 
styrgrupp och: 

Nationell styrgrupp 
Länssamordnare 

 
 
 

33 
57 

 
 
 

21 
18 

 
 
 
7 
2 

Har den nationella styrgruppen 
stött 3x3 i din kommun genom 
att; 

Anordna utbildningsdagar om 
förebyggande arbete 

Konferenser 
Kommunbesök  

 
 
 

23 
 

35 
46 

 
 
 

26 
 

23 
21 

 
 
 
9 
 

12 
9 

Har länssamordnare stött 3x3 i 
din kommun genom att; 

Anordna utbildningsdagar om 
förebyggande arbete 

Konferenser 
Kommunbesök 

 
 

49 
 

49 
53 

 
 

22 
 

22 
23 

 
 
2 
 
0 
0 

 
 
Av tabellen framgår att den nationella styrgruppen uppfattas ha kunnat vara utförligare vad 

gäller dialog, information och anordnande av utbildningar, konferenser och kommunbesök. 
                                                 
16 Enkäten genomfördes som webenkät i maj/juni 2007. Antalet svarande var 45 av 77 som angivits vara 
styrgruppsmedlemmar. Se också bilaga 2. 
17 ”Vet ej” svar redovisas inte i tabellen 



 

30 
 

Länssamordnarna insatser bedöms oftare vara fullt tillräckliga. Utfallet beror sannolikt delvis 

på att länssamordnarnas roll med ”dubbla uppdrag” som representant för den nationella 

styrgruppen och i egenskap av länssamordnare flyter ihop för styrgruppernas medlemmar 

samt att man oftare har kontakt med länssamordnaren. En annan orsak till utfallet kan bero på 

att alla utbildningsinsatser och kommunbesök av den nationella styrgruppen inkluderande 

representanter från AK och MOB inte hade hunnit genomföras vid tidpunkten för enkäten.  

 

Det var lättare för styrgruppsmedlemmar att ha en uppfattning om en funktion som man oftare 

har kontakt med. Av tabellen nedan framgår hur de lokala styrgruppsmedlemmarna 

uppfattade hur de lokala samordnarna fungerade med avseende på det lokala arbetet med 

implementeringen av 3x3.  

 
 
Tabell 2. Lokala styrgruppers upplevelse av den lokale samordnarens förmågor. Våren 2007. 
Procent. 
 
 Andel 

styrgruppsmedlemmar 
som svarat ”ganska 
bra/mycket bra 

Synpunkter på den lokale 
samordnarens;  

Kommunikationsförmåga 
Organisationsförmåga 

Entusiasm 
Kunskaper 

 
 

89 
80 
92 
85 

 
Sammantaget tyder utfallet i tabellen på att en övervägande majoritet av 

styrgruppsmedlemmarna var nöjd med det arbete som den lokale samordnaren utförde. En 

omständighet som lyftes fram i samband med intervjuerna med den lokala samordnaren och 

som relaterar till kommunikationsförmåga i ett vidare lokalt sammanhang är dessa blev ett det 

förebyggande arbetets ansikte utåt. Man är en ”första naturlig kontakt för folk som hade 

frågor om droger och alkohol, såna från skolan, från föräldrar som inte ville ringa till soc 

och så” (lokal samordnare) . Ett annat exempel är i samband med lokala presskonferenser där 

olika förebyggande insatser presenterades eller om andra frågor med anknytning till alkohol, 

droger och förebyggande. Samordnarna hade också fått utbildning inom ramen för 3x3 i hur 

man kan använda media i det förebyggande arbetet. 

 

Avslutningsvis så styrdes innehållet i 3x3 genom en tämligen fast handledning av den 

nationella styrgruppen genom arbetet med att med att revidera genomförandeplaner så att de 
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kan kunde anses uppfylla kraven som berättigade kommunerna till ekonomiskt stöd. En av 

medlemmarna i den nationella styrgruppen utryckte sig enligt följande om styrningen av 3x3;  

”jag var med i sexkommunsprojektet och ser att den nationella styrningen är större eller 

starkare i det här projektet. I det projektet fick man välja mellan 6 insatsområden, här har 

man redan valt två områden som man måste jobba med, sen får man välja ett ytterligare, 

tredje område och jag tycker att det är ett bättre sätt att få med kommunerna samtidigt som 

man skapar morötter. Så jag tycker mycket är bra i det här projektet, det är en bättre 

fokusering”. 

 

Ett annat moment i styrningen av 3x3 var utbildningsinsatserna som styrdes mot evidens eller 

kunskapsbaserade metoder inom tillgänglighet och föräldrastöd, exempelvis STAD, ÖPP och 

KOMET – utbildningar, vilka också skulle finnas med i genomförandeplaner. Även 

medieutbildningar genomfördes för att ge kommunerna verktyg att skapa opinion kring det 

förebyggande arbetet.   Det ekonomiska stödet var också öronmärkta för insatser på avseende 

tillgänglighet och föräldrastöd. I kommuner fanns reaktioner på denna styrning även om man 

accepterade villkoren som gällde för 3x3: ”Alltså, vi har ju jobbat ganska länge med 

förebyggande och har metoder som vi vet funkar utan att dom är testade som de som AK och 

MOB vill att vi skall ha” (lokal samordnare). En annan kommentar var att ”vi har en väldigt 

stark vilja och att man driver allt arbete väldigt medvetet, väldigt strategiskt just nu, man har 

lagt över en stor summa pengar, man har dragit in hela administrationen för att lägga pengar 

på barn och unga och politiken är jättetydlig och ändå kan jag känna att Alkoholkommittén 

har varit lite skeptisk därför att vi inte har haft alla dokument som alla andra kommuner har 

haft”. De synpunkter som framfördes var således att modellen som 3x3 representerade med 

avseende på genomförande och metoder i viss mån inte passade in i redan befintliga 

satsningar på lokalt förebyggande arbete och att nationella styrgruppen inte var helt flexibla 

med att anpassa kraven till detta.  

 

 

Sammanfattningsvis så upplevde de lokala samordnarna att initieringsfasen av 3x3 gav en 

ordentlig injektion till det förebyggande arbetet som startats upp innan 3x3 eller var en bra 

utgångspunkt för de kommuner som inte haft ett särskilt utvecklat förebyggande arbete innan 

3x3. Kravet på genomförandeplaner gav en struktur till arbetet och utbildningsdagar och 

konferenser gav kunskaper om vilka olika metoder som fanns tillgängliga. I detta 

sammanhang bör det också nämnas att i de kommuner som redan hade utvecklat ett 
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förebyggande arbete kunde ”det kan vara svårt att säga vad som är 3x3 och vad som är 

sådant vi skulle ha gjort i alla fall” (lokal samordnare). Samordningsfunktionerna, nationellt, 

på länsnivå och lokalt, en rimligt sammansatt lokal styrgrupp samt en genomförandeplan 

betraktades som absolut nödvändiga för att starta upp och sedan fortsätta utveckla det 

förebyggande arbetet.  

 

 

 

4.1.3 Erfarenheter i etablerings och konsolideringsfasen  

 

 

Redovisningen av erfarenheterna i etablerings och konsolideringsfasen bygger på den andra 

av intervjuerna med de lokala samordnarna, enkätstudierna med de lokala styrgrupperna från 

2007 och 2009 samt med länssamordnarna.  

 

Lokala samordnarnas erfarenheter av etablerings och konsolideringsfasen 

 

Att vara lokal samordnare innebär att man finns eller träder in i en befintlig kommunal 

organisation där man skall samordna ett förebyggande arbete mellan dels olika kommunala 

verksamheter men också med andra aktörer, tex med företrädare för landsting och polisen. 

Man skall också förankra och initiera förebyggande arbete i den lokala styrgruppen bland 

politiker och ledande tjänstemän för olika verksamheter. Man var också kontaktperson för 3x3 

gentemot länssamordnare och nationell styrgrupp samt var den som skulle förankra 

genomförandeplaner i nämnda sammanhang. Samordnarna hade således tämligen 

sammansatta och drivande uppgifter framför sig när 3x3 inleddes. Samtidigt hade man ett 

begränsats mandat i den meningen att man inte kunde bestämma eller besluta i frågor som 

berörde det förebyggande arbetet. Dessutom var det ett tämligen begränsat ekonomiskt bidrag 

för själva 3x3 som bistods kommunen (100 000 kr) och som samordnaren eventuellt kunde ha 

inflytande över. De flesta av samordnarna var dessutom anställda i en tidsbegränsad 

projektanställning. De lokala samordnarnas ”maktposition” innebar således att man var 

tvungen förankra olika insatser, genomförandeplaner, kartläggning, bildande av arbetsgrupper 

hos sina närmaste chefer och den lokala styrgruppen.  Utöver detta skulle de lokala 

samordnarna vanligtvis starta upp och förankra det förebyggande arbetet i olika arbetsgrupper 

relaterade till tillgänglighet och föräldrastöd.   
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En annan förutsättning för samordnarna var betydelsen av kommunens storlek och dess 

geografiska läge och struktur. I de större kommunerna ställdes samordnarna inför ett mer 

omfattande och i viss mån mer tidsödande arbete med att förankra olika delar av det 

förebyggande arbetet. Detta berodde på att olika funktioner var mer avgränsade och fördelade 

på fler på enskilda personer. I de mindre kommunerna hade ofta en och samma person flera 

funktioner som var relevanta för det förebyggande arbetet. Detta innebar att det var färre 

personer att kontakta samt och en agenda för möten, insatser och organiseringen blev lättare 

att genomföra för samordnaren. I de mindre kommunerna blev emellertid samordnarna oftare 

involverade i det operativa förebyggande arbetet eftersom det inte fanns någon annan lämplig 

person/funktion som exempelvis kunde vara ÖPP - informatör. I de större kommunerna fanns 

mer personella resurser där samordnarna lättare kunde delegera ansvar för olika operativa 

uppgifter med avseende på förebyggande insatser.  

 

Kommunens geografiska läge och struktur hade också en viss betydelse enligt de lokala 

samordnarna. Exempelvis Jokkmokk har ganska långt till närmaste kommun vilket bl. a 

inneburit tämligen långa och kostsamma resor i samband med olika regionala och nationella 

sammandragningar inom 3x3. Ett annat exempel är Härjedalens kommun där olika 

bostadsorter inom kommunen ligger tämligen utspridda och långt från varandra. För de lokala 

samordnarna i dessa kommuner innebar detta att de fick lägga ner betydligt mer restid jämfört 

med samordnarna i övriga kommuner samt större kostnader för resandet.  

 

De lokala samordnarna hade som tidigare nämnts tämligen varierande yrkes- och utbildnings 

bakgrunder samt erfarenheter och fick därmed olika startsträckor i att komma igång med 3x3, 

dvs att sätta sig in i den kommunala organisationen med olika beslutsvägar krävde en hel del 

tid och möda för att lära sig, utöver att utveckla sin kompetens om förebyggande arbete. 

Gemensamt för de lokala samordnarna var att man stötte på olika bromsande men också 

stödjande faktorer i arbetet med att implementera förebyggande metoder inom föräldrastöd 

och tillgänglighet.  

 

I följande avsnitt redovisas och diskuteras olika faktorer och omständigheter som enligt de 

lokala samordnarnas erfarenheter bromsade eller understödde implementeringsarbetet. 
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Bromsande faktorer 

 

Det som upplevdes som ha en bromsande effekt med avseende på att genomföra det konkreta 

arbetet med att få igång och upprätthålla ett förebyggande arbete är vad som skulle kunna 

benämnas som personalomsättning. I särskilt de mindre kommunerna var det en relativt stor 

omsättning av personal i ledande funktioner, exempelvis rektorer och chefer för olika 

verksamheter vilka dels bidrog till förebyggande arbete och utgjorde ”arenan” för detta 

exempelvis skolan. En lokal samordnare uttryckte det;  ”man flyttar in och ut. Och även inom 

dom har högre posterna, det har inte varit så förut. Så där känner jag genast att det tappar 

farten när det byts ut såna människor, tyvärr alltså. Det har vi diskuterat väldigt mycket att 

det måste stå i, vad ska jag säga, i anställningen att man ska jobba med dom här sakerna lite 

mer tydligt. Men om dom må göra det så tappar man både tid och fart när det bytas ut, och 

dom ska sätta sig in i och kanske gå utbildningar och såna här saker”. 

 

Det blir med andra ord startsträckor genom att personal byts och att dessa måste sätta sig in i 

redan etablerat förebyggande arbetet. För den lokala samordnare innebär detta ” att köra en ny 

förankringsprocess och det är, det tar jättemycket  tid”. Personalomsättningen innebär således 

en sårbarhet för att upprätthålla det förebyggande arbetet och man efterlyser 

tjänstebeskrivningar där det finns formulerat att i arbetsuppgifterna i befattningen så skall 

man bidraga till kommunens förebyggande insatser. Det finns också exempel där lokala 

samordnare byts (man söker sig till annat arbete) ut och där det i överlämnandet av uppdraget 

uppstått ett glapp under 3-4 månader. Under denna period har ingen lokal samordnare funnits 

och själva överlämnandet har inneburit att den nya samordnaren till stor del på egen hand fått 

sätta sig in i och definiera sina arbetsuppgifter. Genomförandeplaner var i detta sammanhang 

ett dokument som den nya samordnaren kunde utgå ifrån och som beskrevs som absolut 

nödvändigt för att veta hur man skulle få riktning och struktur på det förebyggande arbete som 

inletts och i det nya uppdraget man fått.  Sammantaget innebar bytet av samordnare och i 

vissa fall sättet det gjordes på att det förebyggande arbetet tappade fart genom att 

implementering av metoder, exempelvis av ÖPP avstannade. 

 

En annan bromsande faktor som lyftes fram av de lokala samordnarna och benämndes som 

revir och/eller stuprörstänkande. Med revir avsågs de exempel med ledande tjänstemän för 
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kommunala verksamheter som bromsade eller till och med motsatte sig att släppa in det 

förebyggande arbetet i den verksamhet de företrädde eller ledde. Motivet var att man befarade 

att insatserna skulle medföra ökade kostnader för verksamheten eller för stor belastning på 

personal (även om ett intresse och önskemål fanns bland personal inom verksamheten för 

förebyggande arbete). Ett annat argument enligt samordnarna var att man själv 

(verksamheten) ville äga frågan och själv bedriva det förebyggande arbete man ansåg vara 

lämpligast utan att behöva samordna sig med andra förebyggande insatser eller andra aktörer. 

Enligt samordnarna fanns också chefer på mellannivå i verksamheter som intog ett tämligen 

passivt förhållningssätt vad gällde att öppna upp verksamheten för implementering av 

förebyggande arbete trots att detta bestämts och förankrats hos lokal styrgrupp där 

överordnade till passive mellanchefen ingick. Dessa problem löstes vanligtvis genom att de 

lokala samordnarna fick lägga ned en större möda i förankringsarbetet ”det gällde ju att 

försöka visa att ÖPP kunde ge en lugnare skolmiljö, inte bara att få ungarna att inte dricka 

eller pröva droger ”(lokal samordnare).  Den andra lösningen var att ledande företrädare för 

verksamheten beslutade att man skulle vara med i det förebyggande arbetet och tydligt pekade 

ut inriktningen på hur detta skulle gå till inom verksamheten, men framförallt kommunicerade 

ut detta till olika arbetsledande befattningar inom verksamheten och avsatte resurser för detta, 

”ibland måste …..chefen peka med hela handen och säga, det här ska vi ha och det här ska vi 

göra” (lokal samordnare).  

 

En annan aspekt som i viss mån hänger samman med revir och stuprör var hur man var 

placerad i den kommunala organisationen och hur samordnarens tjänst var utformad. Ett citat 

från en lokal samordnare belyser detta ”om man är organisatoriskt placerad ute i en 

verksamhet och har 50% verksamhetsjobb och 50 % samordning och övergripande, då har 

man dubbla agendor, så är chansen stor att  verksamhetens går först om det krockar för det 

är där man är” (lokal samordnare). Konsekvensen enligt samordnaren är att man i själva 

samordningsfunktionen hamnar i situationer där man väljer att ”tvingas in i ett stuprör fast 

man egentligen inte vill, samtidigt som man vill”. Med andra ord kan så kan den 

organisatoriska förankringen samt, utformning och innehåll i den lokala samordnarens tjänst 

vara av betydelse för dennes möjligheter att fungera som samordnare. 

 

En annan erfarenhet under denna etablerings och konsolideringsfas som påverkade 

implementeringen var hur kommunerna hade organiserat styrgruppen initialt. Vissa 

kommuner hade enbart tjänstemän i en mindre operativ grupp som ansvarade för att 
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implementeringen skulle genomföras med politiker utgjorde extern referensgrupp till vilken 

tjänstemannagruppen rapporterade. Politiker skulle bestämma inriktningen på och göra 

”beställningar” på förebyggande arbete till tjänstemannagruppen. Detta innebar i vissa fall att 

man fick flaskhalsar i kommunikationen mellan grupperna där exempelvis att en tjänsteman 

inte uppfattat att denne skulle driva eller kommunicera ut det förebyggande arbetet eller 

delmoment av detta till den verksamhet denne ansvarade för. Åtskillnaden mellan politiker 

och tjänstemän i olika grupper innebar också att arbetet med att implementera det 

förebyggande arbete mer blev en förvaltningsfråga istället för en politiskt strategisk 

utvecklingsfråga. Enligt samordnarna kunde detta få konsekvenser genom ”att i …… kommun 

så försvann politikerdrivet i det förebyggande arbetet när de blev referensgrupp, vi har gått 

varvet runt så de är med i styrgruppen igen” (lokal samordnare). En annan samordnare 

menade att ”om det bara blir tjänstemän som skall driva arbetet finns risken att det blir 

förvaltningsfrågor som ramlar ned i stuprör”. En annan kommun lät göra en utvärdering där 

man bl a studerade hur man bedrev det förebyggande arbetet. En kritikpunkt var att politiker 

(extern styr/referensgrupp) och tjänstemän (intern styrgrupp) var åtskilda i olika styrgrupper 

som enligt utredningen ledde till oklarheter om ansvarsfördelning men också att den externa 

gruppen inte hade särskilt mycket inflytande. Man organiserade därför om den interna 

styrgruppen till en arbetsgrupp och den externa gruppen blev kvar som styrgrupp.  

 

En annan erfarenhet från kommunerna som hade liknande organisation med tjänstemän och 

politiker i olika grupper samt ett flertal självständiga arbetsgrupper med både politiker och 

tjänstemän var att det blev svårt att överblicka samordningen av det förebyggande arbetet. 

Ambitionen hos den nya samordnaren som anställts var att tydliggöra samordningen genom 

att organisera styrgrupper för vart och ett av de tre insatsområdena (föräldrastöd, 

tillgänglighet och det tredje frivilliga området). Sammanfattningsvis är den bild som växer 

fram att i de kommuner som har haft en sammanhållen och inte alltför stor (omkring 10 

personer) styrgrupp, med en bred representation av olika sektorer och aktörer i kommunen har 

gett den tydligaste samordningen och överblicken av det förebyggande arbetet.  

 

En annan omständighet som i en del kommuner upplevdes ha haft en bromsande effekt medan 

man i andra kommuner inte tyckte sig märka av detta i någon nämnvärd utsträckning var 

förändringen av huvudmannaskap avseende 3x3. Alkoholkommittén och Mobilisering mot 

narkotika upphörde som statliga kommittéer vid årsskiftet 2008/2009 samtidigt som 3x3 

förlängdes med ett år. Ansvaret för 3x3 överfördes till Folkhälsoinstitutet. En del av de lokala 



 

37 
 

samordnarna menade att man att man fick ett svagare stöd från den nationella nivån ”det blev 

lite stiltje, då FHI tog över, de har ju så många uppdrag, så 3x3 kanske hade samma prio som 

för AK och Mobben” (lokal samordnare). Man menade att uppmärksamheten med besök av 

företrädare för AK och MOB samt de konferenser och utbildningar som ordnats satte 

kommunerna mer i fokus, ”vi kände oss mer utvalda vilket gav mer driv i arbetet” (lokal 

samordnare). Detta driv och engagemang från den nationella aktören upplevde samordnarna 

försvagades i och med att FHI tog över ansvaret för 3x3. 

 

En annan synpunkt var att ”vi märker väl inte det där så jättemycket eftersom den nationella 

nivån mest varit genom länssamordnaren, dom (länssamordnarna) har varit jättebra på att 

ordna konferenser och utbildningar i alla fall” (lokal samordnare). Länssamordnarna i sin tur 

upplevde att de fick ta ett betydligt större ansvar för 3x3 än tidigare ”vi fick ju anordna de 

nationella konferenserna själva, FHI drev inte 3x3 i någon större utsträckning” (läns-

samordnare) och ”folkhälsoinstitutet hade kunnat vara aktivare men jag vet inte om de hade 

orken, de höll på med omorganiseringar vid den här tiden tror jag och det var lite trögt med 

besked om vad som gällde i olika frågor” (länssamordnare). Sammanfattningsvis så märktes 

övergången i mindre utsträckning bland de lokala samordnarna medan länssamordnarna fick 

ta ett större ansvar där de själva till stor del var tvungna att definiera agendan för hur arbetet 

med 3x3 skulle fortgå från och med 2008 .  

 

 

 

Stödjande faktorer 

 

Det som i initieringsfasen upplevdes vara ett gott stöd för implementeringsarbetet, dvs 

utbildningsinsatser, konferenser med erfarenhetsutbytet för 3x3 kommuner, regionala 

sammankomster (konferenser, utbildningar etc) där kommuner som inte ingick i 3x3 fanns 

representerade, nätverken mellan lokala samordnare regionalt och nationellt, stödet från 

länssamordnare, stödet från samordnarnas närmaste chefer och samordnarnas 

organisatoriska förankring, styrgruppens sammansättning med ledande företrädare för 

verksamheter och en politisk vilja att arbeta förebyggande, var också av stor betydelse för 

fortsättningen med att utveckla det förebyggande arbetet enligt de lokala samordnarna.  
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Enligt samordnarna växte en gemensam ”problembild” eller perspektiv fram dvs ett 

konsensus om betydelsen av att arbeta förebyggande; ”alltså, knark och doping är lätt att se 

som något som ska bekämpas, när det kommer till alkohol och rökning är det mer accepterat 

och en del i styrgruppen tyckte inte att det var nåt så stort problem, men de ändrade attityd 

efterhand, i styrgruppen i alla fall, och  jobbade fullt ut med frågorna” (lokal samordnare). En 

annan samordnares synpunkt på styrgruppsmedlemmarna perspektiv på förebyggande var; 

”det handlar om ett personligt ställningstagande också om alkoholen, nu var ju insatserna 

mest inriktade mot barn och ungdomar och då var det lättare att ta ställning för att 

förebygga” (lokal samordnare). Det som lyfts fram av samordnarna är med vilken 

”förförståelse” som enskilda aktörer i styrgruppen gick in i det förebyggande arbetet och hur 

denna kom att förändras, dels pga av det diskussioner som fördes i styrgruppen och som 

genererade kunskaper men också från utbildnings och informationsinsatser i samband med 

konferenser och utbildningsdagar. Den gemensamma bilden av situationen var sedan av 

betydelse för de lokala samordnarna eftersom ledande företrädare bidrog till att öppna upp 

olika verksamheter för förebyggande arbete samt att dessa också aktivt deltog i arbetet. 

 

Det som uppfattades vara ryggraden och sammanhållande för det förebyggande arbetet var 

genomförandeplaner för föräldrastöd, tillgänglighetsbegränsning och ett frivilligt område 

där exempelvis tobak senare kom in som ett tredje område (se bilaga 6 för exempel på 

genomförandeplan). Dessa kom att fungera som det styrande dokumentet eftersom dessa 

avspeglade den förebyggande agenda som satts i kommunen av den lokala styrgruppen. Den 

tydliggjorde vilka insatser som skulle göras, hur dessa skulle genomföras, när de skulle 

genomföras och vem som ansvarar för att arbetet blir utfört samt kostnader för de olika 

insatserna. Genomförandeplanerna gav således en överblick och en struktur på det 

förebyggande arbetet vilket i sin tur gjorde det möjligt att följa upp i vilken mån uppnått av 

det man sagt sig göra, ”ja, alltså, det är ju så tydligt med genomförandet när vi sagt vad vi ska 

göra i planen och sedan kolla upp vad vi faktiskt gjort och sen diskutera något inte gått som 

vi tänkt”. 

 

De lokala samordnarna var överens om att ”utan genomförandeplanen skulle vi tappa kollen 

på samordningen och överblicken” samt ”den innehåller det vi kommit överens om i 

styrgruppen och man kan hänvisa till den om något är oklart om vem som skall göra vad”. 

För de lokala samordnarna som efterträdde en samordnare var genomförandeplanen viktig för 

att tydliggöra deras nya uppdrag ”utan genomförandeplanen hade jag inte vetat vart jag skulle 
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börja” som en nytillträdd samordnare uttryckte det. Med andra ord var genomförandeplanen 

en viktig förutsättning för att bibehålla en kontinuitet i planering och genomförande av det 

förebyggande arbetet. 

 

De lokala samordnarnas formella position och inflytande var som tidigare nämnts tämligen 

begränsade och man var beroende av att förankra det förebyggande arbetet i den lokala 

styrgruppen med ledande företrädare för olika verksamheter, och hos överordnade inom den 

verksamhet man hade sin anställning. Mandatet att driva utvecklingsarbetet för den lokala 

samordnaren upplevdes i initieringsfasen ha stärkts av att det fanns en nationell styrgrupp som 

följde upp vad som hände i kommunerna avseende det förebyggande arbetet. I den 

efterföljande etablerings- och konsolideringsfasen föll detta på länssamordnarna vilket 

uppfattades ha en stärkande effekt på de lokala samordnarnas förutsättningar att påverka och 

driva förebyggande frågor i kommunen; ”vi är ju fortfarande med i projektet (3x3) och vi har 

lovat att göra saker och det är jättebra att länssamordnaren följer upp vad vi gör, …… har 

också bra idéer om hur vi kan gå vidare med förebyggande” och ” det är lite som staten 

kollar på oss och då tas frågorna om hand ordentligare och det underlättar för mig när jag 

har idéer på hur vi kan göra” (lokal samordnare).  

 

Enligt flera samordnare fanns ytterligare en omständighet som man menade hade en stödjande 

betydelse för arbetet med att utveckla förebyggande insatser. Att vara med i 3x3 gav 

kommunerna en sorts exklusivitet och status, att man i viss mån upplevde sig i vara 

framkanten av att arbeta med förebyggande insatser. Denna självbild fick bekräftelse i 

samband med konferenser och utbildningar på framförallt på länsnivå där representanter från 

andra kommuner än de som ingick i 3x3 var med. Flera av de lokala samordnarna lyfte fram 

att ” de andra kommunerna titta ju på hur vi gjorde och ville göra samma sak själva, 3x3 

liksom spillde över på dem, våra politiker och tjänstemän blev lite stolta tror jag när vi kunde 

berätta hur vi jobbade” och ”vi kände oss lite utvalda och de andra kommunerna var 

jätteintresserade och vill samarbete med en del grejer om föräldrastöd”.  Det som 

samordnarna upplevde var att politiker och tjänstemän inom 3x3-kommunerna, genom 

signalerna om att man var en kommun som arbetade med förebyggande insatser på ett 

eftersträvansvärt sätt, i andra kommuners (de kommuner som inte ingick i 3x3) perspektiv, 

bekräftades att man var på rätt väg med sina förebyggande insatser. Detta fick i sin tur en 

stärkande effekt enligt de lokala samordnarna eftersom politiker och tjänstemän blev mer 

övertygade om betydelsefullheten och angelägenheten av förebyggande insatser. Därigenom 
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underlättades förankringen av det förebyggande arbetet och blev smidigare för de lokala 

samordnarna.  

 
4.1.4 Lokala styrgruppers uppfattning om arbetet med 3x3 
 

Styrgruppsmedlemmarnas uppfattning om hur det förebyggande har fungerat i sina respektive 

kommuner redovisas genom de två webenkäter till styrgrupperna som genomförts. Den första 

enkäten besvarades i augusti 2007 (47 svarande) och den andra under april/maj 2009 (46 

svarande).  Svarsfrekvensen var 61% i den första undersökningen och 66% vid den senare 

undersökningen. Bortfallet var således relativt omfattande och berodde bl. a på att 4 personer 

vid bägge tillfällena angav att de inte var medvetna om att de var i styrgruppen och inte kunde 

besvara enkäten. Tre respektive fyra personer angav att de varit med så kort tid styrgruppen 

att de inte kunde ge rimliga svar på frågorna medan 3 respektive 5 personer angav att de inte 

längre var med i styrgruppen och därmed inte ville besvara enkäten. Sammanlagt tre föll bort 

pga. felaktiga e-adresser medan övriga inte hörde av sig. Sammantaget är det 25% av de 

tillfrågade i den första undersökning som inte har avgett något svar eller meddelat att man inte 

önskar besvara enkäten. I den andra undersökningen var motsvarande andel 18 %.  

 

Bortfallet är således relativt stort och man kan diskutera vilka eventuella konsekvenser detta 

har för undersökningens resultat. Att inte veta om att man är med i en styrgrupp är ett resultat 

i sig, d.v.s. ett tecken på att man inte är särskilt engagerad eller att 3x3 inte har förankrats i det 

lokala sammanhanget. De som inte visste om att det var med i styrgruppen tillhörde dock de 

kommuner där styrgruppen var en del av ett större BRÅ eller folkhälsoråd i vilka man även 

behandlade andra alkohol och drogfrågor. Det frågor som tillhörde 3x3 försvann i viss mån i 

detta större arbete.    

 

En omständighet som ger undersökningen ett intressant och för denna utvärdering relevant 

information är att 80 % av dem som besvarade den första enkäten också har besvarat den 

andra enkäten samt uppger att man varit med i styrgruppen sedan 3x3 inleddes. Detta innebär 

att dessa personer har en god inblick i det arbete som skett i styrgrupperna och de olika 

delarna av 3x3. Detta skulle innebära att man kan betrakta styrgruppernas svarsmönster som 

en ”självvärdering”18 där styrgruppsmedlemmarna reflekterar över sina insatser och 

                                                 
18 Se tex Vedung E, (2009) diskussion om självvärdering som närmast kan beskrivas som en systematisk 
reflektion och ställningstagande om hur den egna verksamheten kan och bör förändras.  
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upplevelse av det förebyggande arbetet. Styrgruppsmedlemmarnas svar kan därmed tolkas 

som att avspegla eventuella förändringar och utvecklingstendenser med avseende på hur man 

arbetat i styrgruppen. Resultaten från enkätundersökningarna kan också relateras till de data 

som intervjuer gett vilket gör det möjligt att bedöma korrespondensen mellan den bild som 

getts utifrån intervjuer med den som enkätstudierna ger. Om dessa överensstämmer eller har 

likartade tendenser med avseende på hur man kan tolka data är en slutsats att undersökningen 

har en rimlig validitet.  

   

Styrgruppernas sammansättning och sammanhållning 

 

Styrgrupperna sammansättning har förändrats mellan 2007 och 2009. Dels med avseende på 

antalet personer som angetts vara med i styrgruppen enligt de lokala samordnarna (från 77 till 

70) men också att olika funktioner i styrgruppen har bytt personer, dvs att personer bytt 

arbete/tjänst under perioden 2007-2009. Sammansättningen av styrgrupperna framgår av 

figuren nedan. 

 
Diagram 1. 

Lokala styrgruppers sammansättning 2007 och 2009. Procent
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Den mest påtagliga förändring som framgår är att styrgrupperna fått en större representation 

av tjänstemän jämfört med politiker samt att de föryngrats med avseende på medlemmarnas 

ålder. Av figuren framgår emellertid inte de omstruktureringar som gjorts i styrgrupperna och 

som diskuterades i avsnitt 2.1.3. En tolkning av denna förskjutning är att mycket av det 

förebyggande arbetet har fått en bredare och fastare förankring i kommunernas verksamheter 

med representation från olika kommunala sektorer och att den relativa andelen av företrädare 
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för dessa verksamheter ökat. Det är emellertid små förändringar sett till antal personer och 

styrgrupperna sammansättning. Bilden av att styrgrupperna konsoliderats under perioden 

mellan 2007-2009 får också stöd i diagram 2 nedan.19 

 
 
 
 
 
Diagram 2. 

Styrgruppens sammansättning, rekrytering och kontinuitet
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Av diagrammet framgår att andelen som betraktar styrgruppen att ha en stabil 

sammansättning har blivit större. Intressantare är att andelen styrgruppsmedlemmar som anser 

att det är rätt funktioner som är representerade i styrgruppen har ökat under tidsperioden. 

Detta kan tolkas som att de olika styrgrupperna utifrån sin kommuns förutsättningar funnit en 

så pass lämplig sammansättning som möjligt. De tidigare nämnda revideringarna av 

styrgrupperna i några av 3x3 kommunerna bidrar sannolikt till att andelen ökat som bedömer 

att styrgruppen är lämpligt sammansatt. Trenden är densamma vad gäller synen på 

förutsättningarna att rekrytera kvalificerade medarbetare. Troligtvis speglar detta att 

styrgrupperna lättare kan identifiera rätt personer och funktioner efter att ha arbetat i närmare 

tre med de förebyggande frågorna. Några lokala samordnare har bytt uppdrag och ersatts av 

andra som möjligtvis uppfattas fungera bättre än sina företrädare i uppdraget som lokal 

samordnare. Av diagram 3 nedan framgår att styrgrupperna sammanhållning tycks ha blivit 

mer omfattande. 

 
 

                                                 
19 Procentandelarna avser den andel av styrgruppsmedlemmarna som instämmer helt eller instämmer delvis i 
respektive påstående. Detta gäller samtliga diagram där man tagit ställning till påståenden. 
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Diagram 3. 

Sammanhållningen inom styrgruppen
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Att man upplever en hög grad av enighet och att arbetet sker förtroendefullt samt andelen som 

bedömer att interna stridigheter och motsättningar har utgjort hinder har minskat, talar för att 

styrgrupperna utvecklat ett större mått av konsensus kring det förebyggande arbetet och 

förutsättningarna för detta. I resultatredovisningen av 2007 års enkät med politikers och 

tjänstemännens syn på arbetet i styrgrupperna (se bilaga 1 t. ex bild 13 och bild 15) fanns 

tydliga skillnader mellan dessa grupper som indikerade att det fanns olika förväntningar och 

syn på styrgruppsarbetet och hur man skulle arbeta med de förebyggande frågorna. När man 

kontrollerar detta i 2009:års enkät är dessa skillnader utjämnade. Detta skulle i sin tur stödja 

ovan nämnda tolkning om att styrgrupperna utvecklat ett oftare förekommande gemensamt 

perspektiv på vad som skall göras.  

 

Styrgruppens arbete, kunskaper och hinder 

 

Ett område där det skett relativt stora förändringar i hur styrgrupperna uppfattade sitt arbete 

gäller hur man ansåg styrgruppen som effektiv och målmedveten, se diagram 4 nedan.  
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Diagram 4. 

Upplevelsen av styrgruppens arbete som effektivt och målmedvetet
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En betydligt större andel av styrgruppsmedlemmarna bedömer att deras arbete präglas av 

målmedvetenhet och är effektivt. Sannolikt kan detta utfall tolkas som en konsekvens av att 

ha arbetat med förebyggandefrågor under nästan 3 år där man byggt upp en större kompetens 

kring hur man skall arbeta förebyggande. En annan aspekt är att de olika aktörernas roller i 

gruppen har blivit tydligare, dvs vilka ansvarsområden man kan ta på sig. Till detta kommer 

att målsättningar i genomförandeplaner har blivit tydligare, man ser vilka delar av det 

förebyggande arbetet som genomförts och områden som behöver stärkas. Även om fler anger 

hög målmedvetenhet och hög effektivitet fanns kritiska synpunkter på arbetet i styrgruppen: 

 

”Ansvarsfördelningen mellan samarbetsparterna skulle kunna vara jämnare. Till viss del 

läggs ett större ansvar på Barn- och utbildningsförvaltningen än övriga parter” 

(Styrgruppsmedlem)  

 

”Alla medlemmar har inte prioriterat styrgruppsmöten och det kan visa på grad av 

prioritering” (Styrgruppsmedlem) 

 

Upplevelsen att det finns en skev belastning på vem som ansvaret skall vila på för olika 

insatser samt att medlemmar i styrgruppen inte alltid deltar bekräftas i viss mån också i 

intervjuerna med de lokala samordnarna, men beskrivs mer som undantagsfall än något som 
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regelbundet förekommande vad gäller frånvaron. Däremot var den skeva belastningen 

vanligare i initieringsfasen av 3x3 men detta har jämnats ut under den senare fasen av 3x3 

enligt de lokala samordnarna. 

 

 

Tolkningen att man byggt upp en kompetens kring förebyggande arbete och har större 

kunskaper om hur det ser ut i kommunen med avseende på alkohol och drogsituationen får 

också ett visst stöd av utfallet i diagram 5 nedan. 

 
Diagram 5. 

Bedömning av egna kunskaper om förebyggande metoder och 
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Kännedomen om 3x3 är oförändrad mellan undersökningstillfällena däremot anger en större 

andel att man har en god förtrogenhet om olika förebyggande metoder samt att olika 

aktiviteter inom 3x3 påverkats av kommunens kartläggning. Att kartläggningarnas betydelse 

har blivit större enligt styrgruppsmedlemmarna beror sannolikt på att kartläggningar har 

uppdaterats och att man därmed har en tydligare bild av situationen i kommunen vilket lättare 

kan relateras till genomförandeplaner. En annan aspekt är den tidigare nämnda tidspress i 

initieringsfasen av 3x3 där de lokala samordnarna i flera fall menade att resultaten i 

kartläggningar inte hann kopplas till genomförandeplaner. Den tiden och möjligheten har 

däremot funnits tillgängliga under senare delen av 3x3.  
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När det gäller upplevda hinder och om man förankrat målen om ett långsiktigt förebyggande 

arbete i olika styrelser och nämnder framgår tydliga skillnader i svarsfördelningarna för 2007 

respektive 2009, se diagram 6 nedan. 

 
Diagram 6.  

Upplevda hinder i arbetet inom styrgruppen
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En betydligt större andel av styrgruppsmedlemmarna gör bedömningen att man förankrat 

arbetet med 3x3 i kommunens nämnder och styrelser. Detta passar in i de tidigare nämnda 

tolkningen att det förebyggande arbetet har börjat få en fungerande struktur genom det arbete 

man utfört och den kompetens man utvecklat. Däremot upplever en betydligt större andel av 

styrgruppsmedlemmarna att brist på resurser har utgjort ett hinder.  I 2007:års undersökning 

jämfördes politiker och tjänstemäns syn på om resurser utgjort ett hinder i arbetet (se bild 15, 

bilaga 1) där omkring en fjärdedel av tjänstemännen ansåg att så var fallet medan ingen av 

politikerna ansåg att bristande resurser utgjort något hinder. Denna skillnad är nästan 

obefintlig och lika stora andelar bland politiker och tjänstemän anger bristande resurser som 

ett hinder. Man kan beskriva resursbristen på två sätt såsom de uppfattas av lokala samordnare 

samt i kommentarer som var möjliga att ge i enkäten av styrgruppsmedlemmar. Ett 

resurshinder som man angivit anknyter till citatet nedan:   

 

”Det har inte varit avsaknad av resursen i 3x3 om vi avser pengar, men tid är alltid en 

bristvara. Avsätt tid för medarbetare ute i verksamheterna” 
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En stor del av det förebyggande arbetet genomförs ute i olika verksamhet, exempelvis med 

skolan som arena och där det handlar om att lyckas få till arbetsgrupper som exempelvis skall 

arbeta med ÖPP. ”Det finns lärare och annan personal som är jätteintresserade, men är 

överhopade med jobb redan, de skulle behöva få tid till det” (lokal samordnare) och 

”Integreringen av tex ÖPP i skolans organisation går mycket trögt eftersom man inte säger 

sig ha resurser” (styrgruppsmedlem). Vad man efterlyser är således att resurser i form av tid 

(vilket kostar pengar) avsätts i olika verksamheter för att kunna implementera olika metoder.  

 

Den andra aspekten kan sägas ha att göra med yttre omständigheter. Under hösten 2008 

inleddes en lågkonjunktur som fördjupades fram till våren 2009. Många kommuner tvingades 

till budgetnedskärningar och lokala samordnare och styrgruppsmedlemmar befarade att detta 

skulle påverka allt alkohol och drogförebyggande arbete genom att mindre medel skulle 

skjutas till det konkreta arbetet, nedskärningar i verksamheter som minskar utrymmet för 

förebyggande insatser samt omorganisering av kommunala verksamheter som påverkar 

samverkan och samordning. Ett par kommentarer speglar dessa synpunkter: 

   

Viktigt att resurserna som avsätts för detta arbete inte minskar när kommunens resurser 

minskar - om så sker faller långsiktigheten. 

 

Tror att det är nödvändigt med statligt stöd för att finansiera samordnare inom detta område. 

Förvaltningsövergripande förebyggande arbete får ofta stå tillbaka i svåra tiden - i små 

kommuner i alla fall. 

 

Det sista citatet fångar upp en aspekt som också framkom i intervjuerna med de lokala 

samordnarna vilka menade att små kommuner har begränsade ekonomiska resurser för att 

bedriva ett förebyggande arbete och är en verksamhet som tillhör de första att spara in på, ”det 

beror på att i små kommuner tror en del att vi inte har några problem, alla känner ju alla å 

sånt ser man väl om nån har problem är en kommentar man kan få” (lokal samordnare). Det 

finns således en risk att man i en kommun av budgetskäl förringar en problematik relaterad till 

alkohol och droger som i sin förlängning kan bromsa ett förebyggande arbete. Samtidigt 

betonas av samordnarna att små kommuner har ambitionen att bedriva ett förebyggande 

arbete, men ”om man måste vända på varje krona och ställa omedelbara insatser inom 

äldreomsorg och barnomsorg, att ha tillräcklig med personal, mot ett förebyggande arbete 
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kan jag ha förståelse för att man skär i förebyggandet, det är jättesvåra beslut” 

(kommunpolitiker, fokusgruppsintervju).  

 

Slutligen är en inte orimlig tolkning att styrgruppsmedlemmarna i kommunerna mot slutet av 

2009 utvecklat ett delvis förändrat perspektiv på förebyggande som gör att man ser 

resursbristen som mer besvärande. Man har utvecklat allt större kunskaper om förebyggande 

insatser och metoder samt vilken betydelse som dessa kan ha. Via dessa kunskaper så ser man 

ett större behov av att få till förebyggande insatser inom kommunen, trots att man gjort mer 

insatser än tidigare. Med andra ord ju mer man arbetar förebyggande desto större behov av 

insatser upptäcker man och därmed upplevs oförändrade resurser som att inte räcka till i 

förhållande till en högre ambitionsnivå. 

 

Förändringar till följd av 3x3 

 

Trenden när det gäller styrgrupperna uppfattning om vilka förändringar som följd av 3x3 visar 

att en något större andel anser att det förebyggande arbetet prioriteras högre, att förebyggande 

arbete, även det som fanns före 3x3 har stärkts samt att det oftare betraktas vara systematiskt 

och övergripande 2009 jämfört med 2007. 

 
Diagram 7. 

Förändringar som skett i kommunen till följd av 3x3
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Styrgruppsmedlemmarna upplever således att 3x3 till stor del uppfyller sitt syfte att stärka det 

alkohol och drogförebyggande arbetet i kommunerna.  Några kommentarer från enkäten 

(styrgruppsmedlemmar) om den betydelse 3x3 har haft: 

 

”3X3 har också breddat samarbete och samordning av preventiva insatser med andra 

förvaltningar och aktörer (krogar, polis etc)” 

 

”3X3 projektet har definitivt satt prägel på det förebyggande arbetet i kommunen. Alkohol- 

och drogförebyggande arbetet samordnas nu under Kommunledningskontoret tillsammans 

med Folkhälsofrågor” 

 

”3x3 har hjälpt och stärkt oss och det är bra men att beror också på att vi redan hade dessa 

områden som prioriterade områden. Det föll bra i tid för oss. Tidspressen som var i 

framtagandet av nytt drogpolitiskt program och genomförandeplan var inte bra - den skapade 

stress.” 

 

”Jag tycker att det har varit väldigt bra/helt nödvändigt för kommunen att komma med i detta 

arbete för att tillsammans arbeta med denna fråga. Jag tror inte att vi hade lyckats få ihop det 

om vi inte hade kommit med.” 

 

Utfallet tyder på att det finns en måluppfyllelse vad gäller 3x3 åtminstone så länge som stödet 

till kommunerna finns i form av pengar och olika stödjande insatser som utbildningar och 

konferenser. När det gäller tidsperspektivet framåt är det betydelsefullt om kommunerna har 

planer som omfattar det förebyggande arbetet i ett kort perspektiv och i ett längre perspektiv. 

Av tabell 3 framgår hur styrgruppsmedlemmarna uppfattar förekomsten av en plan för det 

förebyggande arbetet kommande år. 

 
Tabell 3. Styrgruppernas syn på om det finns en konkret plan för det förebyggande arbetet 
kommande år. Procent 
 
Finns en konkret plan för det förebyggande 
arbetet kommande år? 

2007 2009 

Ja 24 51 
Ja i viss mån 68 44 

Nej/Vet ej 8 5 
N= 47 46 
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Av tabellen framgår att det är fler styrgruppsmedlemmar 2009, jämfört med 2007 som 

upplever att man har en konkret plan för det förebyggande arbetet kommande år. Flera 

kommuner anger att olika planer för det förebyggande arbetet är under bearbetning och 

uppdatering enligt styrgruppsmedlemmar;  

 

”Nuvarande handlingsplan håller på att revideras”. 

 

”Handlingsplan inte fastställd. Projektet som är huvudprojekt vid sidan av 3 ggr 3 löper ut 

nästa årsskifte och ny handlingsplan är under bearbetning” 

 

”Arbetet inom 3x3 har varit ganska pressat och det kommunen har hunnit med är 

ettårsplaner.” 

 

”ja, men inte formulerad så klart, mer i tankar och skall på pränt”  

 

”Ja, fram till och med 2010 ” 

 

Att planer finns är en förutsättning för att kunna formulera olika mål med det förebyggande 

arbetet. En plan kan också vara mer eller mindre tydlig och precis i sin målsättning. I 2009:års 

enkät ställdes frågan om styrgruppen hade ett tydligt mål för sitt arbete det närmaste året och 

de efterföljande 2-4 åren, se diagram 8 nedan. 

 
Diagram 8 

Har den lokala styrgrupp som du verkar inom ett tydligt mål för det 
alkohol och drogförebyggande arbetet? 2009. Procent.

47
45

8

0 0

33

47

8

0

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ja, mycket
tydliga mål

ja, ganska
tydliga mål

Nej, ganska
otydliga mål

Nej, mycket
otydliga mål

Vet ej

P
ro

ce
n

t

Närmaste verksamhetsår

Kommande 2-4 åren

 



 

51 
 

 
Av fullt naturliga skäl så är målen tydligast i det kortare tidsperspektivet eftersom man har en 

genomförandeplan man arbetar utifrån ” Jobbar enligt kommunens handlingsplan där tydliga 

mål finns” (styrgruppsmedlem) I det lite längre tidsperspektivet menar ungefär 80% av 

styrgruppsmedlemmarna att det finns tydliga eller ganska tydliga mål för det förebyggande 

arbetet. Utifrån målsättningen med 3x3 så framstår styrgruppernas svar angående planer och 

målsättning som att ett långsiktigt perspektiv på det förebyggande arbetet är implementerat. 

Detta får också ett visst stöd i intervjuer med lokala samordnare, ”jag tycker vi har fått till ett 

långsiktigt tänk i kommunen, det är inte bara brandkårsutryckningar för att tidningar skriver 

om någet” . 

 
 
3x3 som metod för implementering och vad händer efter 3x3. 
 
Styrgruppernas uppfattning om 3x3 som modell för att implementera ett långsiktigt 

förebyggande arbete framgår av tabell 4 samt hur lång tid man uppfattar att implementeringen 

av ett förebyggande arbete tar i tabell 5 nedan. 

 

 
Tabell 4. Är 3x3 ett bra sätt att implementera ett långsiktigt 
förebyggande arbete? Lokala styrgrupper 2009.  Procent. 
Ja 72 
Ja, delvis 18 
Nej 0 
Vet ej/Ingen uppfattning 10 

N= 46 
 
 
Av tabell 4 framgår att en majoritet tycker att 3x3 är ett lämpligt sätt att implementera ett 

långsiktigt arbete. Trots den kritik som framfördes, exempelvis över det pressade tidsschemat 

och den nationella styrgruppens tämligen bestämda styrning som i en del kommuner 

uppfattades som bristande insikt och förståelse för den kommunala verksamhetens 

förutsättningar är styrgruppsmedlemmarna i stort sett positiva. Vad man efterlyste var en 

större flexibilitet i själva genomförandet i med hänsyn till kommunens förutsättningar 

(förekomsten av redan befintligt arbete eller inledning på ett förebyggande arbete). Strukturen 

med samordnare, lokala styrgrupper och genomförandeplaner sågs emellertid som positiv.  
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Enligt styrgruppsmedlemmarna måste implementeringen få ta tid vilket framgår av tabell 5 

nedan. 

Tabell 5. Hur lång tid bedömer du att det tar att implementera ett 
fungerande, långsiktigt och samordnat alkohol och drogpreventivt 
arbete i din kommun? Lokala styrgrupper 2009.  Procent.
1 år 3 
2 år 13 
3 år 24 
4 år 13 
5 år eller längre 47 

N= 46 
 
En majoritet av styrgruppsmedlemmarna ansåg att det tar minst 4 eller 5 år och längre tid för 

att få till ett fungerande, långsiktigt och samordnat preventivt arbete. ”Det statliga stödet 

borde vara minst fem år för sådant här” (lokal samordnare, fältanteckning konferens). Vad 

som lyfts fram i intervjuerna (lokala samordnare, fokusgrupper) är att det tar tid för olika 

insatser med att bilda arbetsgrupper, utbilda aktörer, tex i ÖPP och att insatser får fäste ute i 

verksamheterna. (alltså, skolan kan vara svår att få komma in i” (lokal samordnare). Man 

måste också finna formerna för samverkan och efterhand revidera och förändra dessa, ”man 

måste ju få göra lite misstag och sedan rätta till dessa, det kanske inte alltid är självklart, soc 

kanske inte skall ansvara för områdesgrupper, man måste få pröva först” (fokusgrupp) . Det 

är således formerna för det konkreta genomförandet som tar tid att finna samt anpassa arbetet 

till de lokala förutsättningarna. 

 

Sammanfattningsvis verkar de framtida målsättningarna och planerna för det förebyggande 

arbetet upplevs som tämligen tydliga bland styrgruppsmedlemmarna. Däremot är 

styrgrupperna mer tveksamma till vad som kommer att hända med det förebyggande arbetet 

efter att stödet för 3x3 upphört, se tabell 6 nedan. 

 
  
Tabell 6. Hur tror du att det framtida förebyggande arbetet kommer 
att utvecklas i din kommun efter att stödet för 3x3 har upphört? 
Lokala styrgrupper 2009.  Procent. 
Det kommer fortsätta i 
samma omfattning 

36 

Arbetet kommer att 
intensifieras ytterligare 

3 

Risken finns att det tappar 
fart 

51 

Vet ej/Har ingen 
uppfattning 

10 

N= 46 
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Sammantaget uppger ca 40 % av styrgruppsmedlemmarna att det framtida förebyggande 

arbetet kommer att fortsätta i samma omfattning eller intensifieras. Drygt hälften anger att det 

riskerar att tappa fart.  Ett par kommentarer från styrgrupperna sätter i viss mån fokus på vilka 

orsaker som ligger bakom denna tveksamhet;  

 

”Arbetet kommer att fortsätta inom de prioriterade områdena men ha en nivå 

som är anpassad till den verklighet som vi lever under” (styrgruppsmedlem) 

”beror på om tjänsten som nu är projekt permanentas” (styrgruppsmedlem) 

 

Tveksamheterna om utvecklingen av det förebyggande arbetet relateras till kommunernas 

resurser, dvs att arbetet kan anpassas till vad kommunen bedömer sig orka med. Man ser 

också att behovet av att en lokal samordnartjänst/funktion finns vilken var en tidsbegränsad 

projekttjänst20 i flera kommuner och farhågor uttrycks över om kommunen kommer att 

prioritera en sådan satsning efter att stödet till 3x3 avslutats. En lokal samordnare uttryckte sig 

enligt följande ”jag vet inte bestämt hur det blir framöver, man skall försöka få lös pengar till 

en samordningstjänst på 50 %  om inte det går så kanske samordningen förs över på någon 

hos soc, fast mindre i deras tjänst”. (lokal samordnare) 

 
Tveksamhet rådde också angående om styrgruppen kommer att fortsätta sitt arbete efter att 

3x3 avslutats, se tabell 7 nedan. 

 
 
Tabell 7. Kommer den lokala styrgruppen att fortsätta sitt arbete 
efter att 3x3 avslutas?  Lokala styrgrupper 2009.  Procent.
Ja 23 
Nej 0 
Vet ej 67 
I annan form 10 

N= 46 
 
Omkring en tredjedel av styrgruppsmedlemmarna anger att styrgruppen kommer att fortsätta 

sitt arbete i ursprunglig eller förändrad form efter att 3x3 avslutats. Två tredjedelar säger sig 

inte veta hur framtiden för styrgruppen ser ut. Kommentarerna vittnar om att styrgrupperna i 

en del kommuner kommer att förändras och integreras i andra arbetsgrupper i näraliggande 

områden som trygghetsråd, folkhälsoråd och BRÅ-råd etc; 
                                                 
20 Kommunerna kunde söka och efter prövning få särskilda statliga medel via länsstyrelserna för det 
förebyggande arbetet. Dessa medel motsvarade hälften av kostnaden och kommunen skulle stå för den andra 
hälften Ofta gick dessa medel till att finansiera den lokala samordnartjänsten. Denna möjlighet fanns under hela 
3x3.  
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”Ja i folkhälsorådet” 

”kommer att vara en del av kommande trygghets- och folkhälsoråd 

samordnas med folkhälsoarbetet” 

”Någon form av styrgrupp är nödvändig för samordning och samverkan” 

”Jag hoppas det, tycker det är nödvändigt att den finns kvar ytterligare ett antal år” 

 

Avslutningsvis så är styrgruppsmedlemmarna mer på det klara över de framtida 

målsättningarna vad gäller det alkohol och drogförebyggande arbetet samt hur man skall gå 

tillväga, än hur det skall bekostas ”ytterst är det ju kommunpolitikerna som måste prioritera 

detta och se vinsten, kommunen blir ju attraktivare och det kostar, men man tjänar ju på det i 

längden” (lokal samordnare). Sammanfattningsvis indikerar enkäterna till 

styrgruppsmedlemmarna att det förebyggande arbetet funnit en fungerande struktur i 

kommunerna. Kompetensen har blivit större i styrgrupperna och man upplever det 

förebyggande arbetet som mer övergripande mellan olika sektorer/aktörer och samordnat. Den 

bild som ges av styrgruppsmedlemmarna kan relateras till att olika utbildningsinsatser, 

konferenser och stöd inom ramen för 3x3 som tillsammans med erfarenheterna av det egna 

arbetet har generat effektivare och insiktsfullare styrgruppsarbete.  Däremot sträcker sig 

långsiktigheten i många fall endast till planeringen av ett förebyggande arbete och en 

osäkerhet råder om kommunerna kommer att ha tillräckliga resurser för att genomföra det 

förebyggande arbetet i tillräcklig utsträckning efter ”projektstödet” avslutas för 3x3. 

 
5. Måluppfyllelsen 
 
De verksamhetsorienterade målen med 3x3 var som tidigare nämnts att uppnå ett drog och 

alkoholförebyggande arbete som i kommunerna skulle kännetecknas av det är: 

- Samordnat (mellan olika relevanta aktörer) och långsiktigt  

- Har högre politisk prioritet än tidigare  

- Har bred förankring i och mellan relevanta organisationer ingår  

- Tillämpa metoder som är effektiva, baserade på kunskap/evidens 

 

Huruvida kommunerna når upp till dessa mål kan studeras på två sätt. Dels genom hur 

kommunerna bedömer att de arbetar utifrån den verksamhetsorienterade målsättningen med 

3x3, en sorts ”självvärdering” där kommunerna själva beskriver hur man arbetar i förhållande 

till målsättningarna. Det andra sättet är att studera vilka insatser och verksamheter med 

anknytning till det förebyggande arbetet som man genomfört under tiden man var med i 3x3, 
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samt vilka som ansvarat för de olika insatserna. För att få inblick i hur kommunernas 

”självvärdering”, hur man uppfattar hur man bedriver det förebyggande arbetet i förhållande 

till målsättningarna med 3x3, har medlemmarna i de lokala styrgrupperna besvarat ett antal 

frågor i enkätstudien som genomfördes 2009 och som belyser den upplevda måluppfyllelsen.  

För att belysa vilka insatser som genomförts och vilka aktörer som ansvarat för att dessa 

genomförts har samtliga genomförandeplaner för åren 2007-2010 sammanställts och 

analyserats. I kombination ger dessa data (styrgruppsmedlemmars subjektiva uppfattning om 

hur man arbetat förebyggande och vad man faktiskt genomfört enlig planerna) en tämligen 

god bild av den verksamhetsorienterade målsättningen. 

 
5.1 Måluppfyllelsen i de lokala styrgruppernas perspektiv 
 
I diagrammet nedan framgår hur styrgruppsmedlemmarna uppfattade vilka generella effekter 

som 3x3 har haft på kommunernas förebyggande arbete med avseende på samarbete mellan 

kommun och andra aktörer, samordning av preventiva insatser och långsiktighet.   

 
 
Diagram 9.  

Generella effekter av 3x3 enligt styrgruppsmedlemmar 2009. 
Procent
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När det gäller om 3x3 uppfattas ha breddat samarbetet mellan kommunala förvaltningar och 

andra aktörer och relaterat till verksamhetsmålet ”bred förankring” så tycks kommunerna 

vara på god väga mot att nå ett sådant mål. Drygt en tredjedel av styrgruppsmedlemmarna 

instämmer helt och drygt hälften instämmer delvis i påståendet att samarbetet breddats mellan 

kommunala förvaltningar och andra aktörer med avseende på det preventiva arbetet. När det 
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gäller verksamhetsmålen ”samordning och långsiktighet” instämmer ungefär 45 % av 

styrgruppsmedlemmarna helt i att samordningen av preventiva insatser utvecklats och drygt 

40 % instämmer delvis. Vad gäller långsiktigheten i det förebyggande arbetet instämmer 

närmare 55% helt i att denna stärkts och ca 35 % instämmer delvis. Sammantaget så menar en 

majoritet styrgruppsmedlemmarna att 3x3 har haft positiva effekter med avseende på 

förankring, samordning och långsiktighet i det alkohol och drogförebyggande arbetet i den 

kommun där de är verksamma. Om man till denna tämligen generella uppfattning fogar 

svaren på frågor (påståenden) som var mer specifika kring hur man uppfattar att alkohol och 

drogförebyggande arbetet bedrivs i kommunen relaterat till de verksamhetsorienterade målen 

är uppfattningarna inte lika entydiga.  

 

Styrgruppsmedlemmarna besvarade också följande fråga ”Om du reflekterar över hur 

alkohol och drogförebyggande arbetet ser ut idag i din kommun är det.. 

 

 -systematiskt (kunskaps/evidensbaserade metoder används) 

 -samordnat (olika aktörer, tex kommun, landsting, polis, samarbetar)  

 -långsiktigt (en flerårsplanering finns)  

 -rimligt organiserat (tex med olika arbetsgrupper)  

 -har en hållbar struktur (att arbete är integrerat i ordinarie och varaktiga 

verksamheter)  

 -prioriteras högt i förhållande till andra viktiga frågor i kommunen  

 -aktuellt (det finns god medvetenhet kring betydelsen av förebyggande arbete 

 

I diagrammet nedan redovisas styrgruppmedlemmarnas uppfattningar om hur det 

förebyggande arbetet bedrivs utifrån dessa frågor. 
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Diagram 10. 

Styrgruppernas uppfattning om det preventiva arbetet i 
kommunen, 2009. Procent
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När det gäller målsättningen att arbeta med metoder som är kunskaps/evidensbaserade 

eller är beprövade samt är effektiva anser ungefär en tredjedel av styrgruppsmedlemmarna att 
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så är fallet och närmare 60% instämmer delvis i detta. De vanligaste metoderna som nämns i 

detta sammanhang är när det gäller föräldrastöd ÖPP och KOMET samt ansvarfull 

alkoholservering inom tillgänglighetsbegränsning. Man arbetar också med andra metoder som 

inte är evidensbaserade eller manualdrivna men som man anser har effekter, exempelvis olika 

egna familjestödsprogram och stoppa langningskampanjer. Man har också utvecklat egna 

metoder för att minska berusningsdrickandet, exempelvis ”Drogfri exit”21 i samband med 

större evenemang som gatu - och sommarfestivaler där man menar att dessa haft effekt 

eftersom ”polisen beskriver ungdomsfylleriet som betydligt lindrigare än vid tidigare 

festivaler efter vi infört ’drogfri exit’ och det är ju en effekt” (lokal samordnare).  En annan 

synpunkt från de lokala samordnarna är att de olika egna insatserna riktat mot eleverna i 

skolan tillsammans med exempelvis ÖPP, har lett till ”tidigare upptäckt av barn i farozonen 

som vi inte skulle ha upptäckt annars och vi har fått mindre placeringar bland ungdomar, 

detta är effekter men vi vågar inte säga det eftersom det inte är lätt att mäta” (lokal 

samordnare). Sammanfattningsvis så tillämpades till stor del de metoder som den nationella 

styrgruppen lyft fram som lämpliga inom kommunerna, samtidigt som man också arbetade 

med andra metoder som man bedömde som lämpliga utifrån kommunens förutsättningar. Man 

skulle därmed vara på god väg att nå det uppsatta verksamhetsmålet avseende tillämpade 

metoder.  

 

Styrgruppsmedlemmarnas bedömning av om arbetet är samordnat mellan olika aktörer inom 

kommunala verksamheter, landsting och polis så instämmer närmare 65 % av 

styrgruppsmedlemmarna helt och drygt 30 % delvis i påståendet. Den bild som ges av 

styrgruppsmedlemmarna är således att det förebyggande arbetet i stor utsträckning är 

samordnat mellan olika kommunala förvaltningar och andra aktörer som exempelvis polis och 

landsting samt i en del kommuner också frivilligorganisationer. Verksamhetsmålet som 

omfattar samordning i det förebyggande arbetet är den målsättning mot vilken man kommit 

längst om man utgår från enkätsvaren. Detta får ett visst stöd om man också väger in svaren 

som handlar om bedömningen att det förebyggande arbetet är rimligt organiserat där drygt 40 

% av styrgruppsmedlemmarna instämmer helt och närmare 50 % instämmer delvis. Många av 

de olika arbetsgrupperna (ej styrgruppen) som antingen arbetade med att implementera 

förebyggande metoder eller i operativt med olika direkta insatser bestod av personer från olika 

                                                 
21 Drogfri exit innebär att ungdomar förbinder sig att vara nykter på exempelvis en musik eller gatufestival 
genom att registrera sig på en webbsida före festivalen och låter alkoholtesta sig när de lämnar festivalområdet. 
Om de inte har använt alkohol får de en belöning, exempelvis att de får entréavgiften till festivalen som belöning 
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kommunala sektorer men också från andra verksamheter. Detta skulle således svara tämligen 

väl mot verksamhetsmålet att det förebyggande arbetet skulle ha en bred förankring i och 

mellan relevanta organisationer.   

 

Att ha uppnått målsättningen om att det förebyggande arbetet bedrivs långsiktigt tycks inte ha 

utvecklats i samma utsträckning som samordningen enligt den bild som ges i enkätsvaren från 

styrgruppsmedlemmarna. En tredjedel av de lokala samordnarna anser att en flerårsplanering 

finns och omkring hälften instämmer delvis att en sådan planering finns. Vad gäller 

långsiktigheten så vilar denna uppfattning som tidigare nämnts på att man är osäker på om 

resurser kommer att avsättas för att fortsätta att arbeta förebyggande i den omfattning och 

modell som 3x3 i kommunen. Detta kommer också i uttryck i svarsmönstret i frågan om det 

förebyggande arbetet har en hållbar struktur, dvs om det är integrerat i ordinarie och 

varaktiga verksamheter. Omkring 20 % av styrgruppsmedlemmarna instämmer helt i detta 

och drygt 65 % instämmer delvis, dessutom är det nästan 10 % som inte alls instämmer i 

påståendet. Kommentarerna till denna fråga handlar delvis om farhågor att resurser inte 

kommer att finnas på längre sikt: ”när stödet för 3x3 är slut är risken stor att våran kommun 

kommer att backa från förebyggande, eftersom det är knappt med pengar till sånt”. Andra 

kommentarer sätter fingret på hur man uppfattar 3x3 som ett projekt och mindre som ett 

varaktigt arbetssätt; ”det finns dom i kommunen ser det bara som ett projekt som kan avslutas 

när pengarna är slut” (styrgruppsmedlem). En annan kommentar lyfter fram att det är svårt 

att avgöra när ett förebyggande arbete kan sägas vara en del av en ordinarie verksamhet ”när 

kan man säga att förebyggande är integrerat fullt ut, är det möjligt att säga ’nu arbetar vi 

fullt ut med förebyggande’ ?” (styrgruppsmedlem). Sammanfattningsvis så fanns 

tveksamheter om det förebyggande arbetet skulle få ett långsiktigt stöd inom kommunerna 

genom att dessa satsar tillräckliga resurser för de olika förebyggande insatserna.  

 
Huruvida kommunerna når upp till målsättningen att det förebyggande arbetet skall ha en 

högre politisk prioritet än tidigare framgår av svaren på frågorna om det förebyggande 

arbetet är aktuellt och prioriterat. Ungefär en tredjedel av styrgruppsmedlemmarna instämmer 

helt i påståendet att arbetet är aktuellt (god medvetenhet om betydelsen av ett förebyggande 

arbete) och ca 60 % instämmer delvis i påståendet. Nästan 20 % instämmer helt i påståendet 

att förebyggande arbete är prioriterat och nära 70 % instämmer delvis. Enligt 

styrgruppsmedlemmarna har man åtminstone delvis nått fram till målet med en högre politisk 

prioritet och medvetenhet om det förebyggande arbetets betydelse. Samtidigt uttrycks en del 
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farhågor i kommentarer till dessa frågor ”medvetenheten är bra i kommunen, men när vi 

måste skära i budgetar, och väga ihop vad resurserna måste gå till så hamnar förebyggandet 

längre ned på listan” (styrgruppsmedlem), och ”jag känner mig lite osäker på hur det 

kommer att bli med det förebyggande i framtiden, det är inte lika mycket fokus och 

uppmärksamhet längre, det har lagt sig lite, och det finns frågor i kommunen som jag tror 

upplevs som ’sexigare’ att jobba med” (lokal samordnare).  Farhågorna relaterar således till 

att man ser att resurser till förebyggande insatser riskerar att bli mindre framöver, bl a genom 

att ett ekonomiskt stöd via 3x3 kommer att bli mindre men också genom att intresset för och 

uppmärksamheten på förebyggande insatser avklingar ”då vi är med i ett projekt som 3x3 är 

det uppmärksamhet utifrån och en massa aktiviteter kring det som är positivt, vi måste 

behålla den energin även när 3x3 är slut” (lokal samordnare). 

 

Sammanfattningsvis så är bilden av måluppfyllelsen utifrån hur styrgruppsmedlemmarna 

beskriver det förebyggande arbetet att man har hittat formerna för hur man skall arbeta - 

samordnat, systematiskt och har hittat en rimlig organisering. Däremot var man mer osäker på 

hållbarheten och långsiktigheten, att det förebyggande arbetet fortsätter och utvecklas efter 

3x3. Ytterst ser man detta som en resursfråga och att den politiska viljan finns att prioritera 

förebyggande insatser. 

 
 
 

 
5.2 Måluppfyllelsen enligt genomförandeplaner 
 
Föregående avsnitt behandlade måluppfyllelsen utifrån organisering och genomförande av det 

förebyggande arbetet. I föreliggande avsnitt beskrivs vad kommunerna åstadkommit med 

avseende på genomförda förebyggande insatser. Detta kan i sin tur betraktas som ett resultat 

av hur kommunerna planerat, organiserat och utvecklat det förebyggande arbetet och en 

indikation på den del av måluppfyllelsen som handlar om att genomföra direkt förebyggande 

arbete. I diagrammet nedan framgår antalet förebyggande insatser mellan åren 2007-2010 

enligt kommunernas genomförandeplaner. 
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Diagram 11. 

Antal förebyggande insatser 2007-2010, enligt 
genomförandeplaner
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Antalet insatser har successivt blivit fler under perioden 2007-2010 och sammanlagt har drygt 

900 förebyggande insatser gjorts inom 3x3-kommunerna. Att antalet insatser blivit fler under 

perioden kan tolkas som att det förebyggande arbetet utvecklats och blivit mer omfattande 

vilket i sin tur skulle betyda att fler invånare i kommunerna har tagit del av förebyggande 

insatser. I intervjuerna med de lokala samordnarna ställdes frågan om man genomfört allt som 

man angivit i genomförandeplanerna och den generella bilden kan sammanfattas i följande 

citat ”jaa, vi har nog gjort allt vi föresatt oss i planerna även om en del har släpat efter lite 

tidsmässigt” (lokal samordnare).  

 

 I diagrammet nedan visas antalet insatser inom tillgänglighetsbegränsning, föräldrastöd och 

andra insatser (vanligtvis tobak och egna uppföljningar). 
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Diagram 12. 
 
 

Tillgänglighet, föräldrastöd och andra insatser, 2007-
2010, enligt genomförandeplaner.
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Antalet insatser är vanligast inom tillgänglighetsbegränsning. Exempel på insatserna inom 

detta område var ansvarsfull alkoholservering, stoppa lagningskampanjer, 

informationskampanjer, tillsynsinsatser, insatser vid olika ”riskhelger” tex skolavslutning, 

valborgsmässofirande, stads och musikfestivaler etc.  Inom föräldrastöd är utbildning och 

genomförande av ÖPP och Komet samt föräldrastöd till nyblivna föräldrar de vanligaste 

förekommande insatserna. I kategorin andra insatser finns kartläggningar, uppföljningar av 

insatser men också särskilda insatser mot exempelvis tobak och dopning. Att jämföra antalet 

insatser inom dessa olika områden är inte helt relevant eftersom insatserna har olika karaktär. 

Inom tillgänglighet är dessa oftare insatser som tar kort tid och upprepas flera gånger under ett 

år medan exempelvis ÖPP löper kontinuerligt under ett år men finns bara angivet en gång i 

genomförandeplanen för det aktuella året. Däremot kan det vara intressant att jämföra antalet 

insatser över tid inom tillgänglighet, föräldrastöd och andra insatser för att se om detta 

förändras under perioden. Både tillgänglighets - och föräldrastödsinsatserna blir fler under 

tidsperioden. Detsamma gäller övriga insatser vilka blev vanligare från 2007 vilket framförallt 

beror på att tobak kom in som ytterligare ett förebyggande område. Dessutom hade 

kommunerna börjat göra olika uppföljningar av sitt arbete enligt genomförandeplanerna vilka 

i diagrammet finns i kategorin andra insatser. Den sammantagna bilden av kommunernas 

förebyggande arbete är dock att det successivt blivit mer omfattande under perioden med 3x3. 
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En annan intressant bild av det förebyggande arbetet i kommunerna och som kan läsa ut av 

genomförandeplanerna är omfattningen av sektorsrepresentationen och om den förändrats. 

Ett av verksamhetsmålen var som tidigare nämnts att det förebyggande arbetet skulle ha en 

bred förankring med relevanta aktörer för det lokala förebyggande arbetet. En bred 

representation av olika kommunala sektorer men också andra aktörer kan tolkas som att det 

förebyggande arbetet har förankrats ute i olika verksamheter. Av diagrammet nedan framgår 

vilka olika sektorer som varit delaktiga i arbetet genom att vara ansvariga för olika insatser.  

 
Diagram 13. 

Ansvariga för olika insatser enligt 
genomförandeplaner, 2007-2010

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Lo
ka

l s
am

or
dn

ar
e

Alko
ho

lha
nd

l/T
ills

yn
se

nh
et

Arb
et

sg
ru

pp
/S

am
ve

rk
an

sg
ru

pp

KS;K
ult

ur
/F

rit
id

KS:s
ko

la/
ut

bil
dn

ing

KS:S
oc

ia
lfö

rv
alt

nin
g

KS:B
ar

n/
Ung

do
m

Poli
s

La
nd

sti
ng

Övr
iga

a
n

ta
l

2007

2008

2009

2010

 
 
 
När det gäller ansvarsfördelningen är det framförallt de lokala samordnarna, alkohol och 

tillsynsenhet samt polisen som oftast haft ansvar för att insatser skall bli genomförda. De 

lokala samordnarnas roll som ansvariga för insatser varierar under perioden. Denna variation 

tycks vara relaterad till nya uppdrag inom de förebyggande insatserna, exempelvis när tobak 

tillkommer ett förebyggande område. Alkoholhandläggarnas/tillsynsenheternas och polisens 

ansvar är relativt oförändrat under perioden. En relativt tydlig utveckling är att ansvaret för 

olika insatser breddas genom att fler kommunala förvaltningar anges vara ansvariga för 

insatser. Detsamma gäller landsting och kategorin övriga vilka framförallt består av olika 

frivilligorganisationer, exempelvis IOGT/NTO och Föräldrar på stan. Olika arbetsgrupper och 

samverkansgrupper tar också oftare ansvar för förebyggande insatser. Den bild som växer 
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fram är således att det förebyggande arbetet omfattar alltfler aktörer under perioden vilket 

skulle tala för att det utvecklades en bredare förankring och att arbetet integrerats alltmer i 

olika sektorer. Sannolikt är representationen av olika aktörer än bredare om man skulle 

närmare studera hur olika arbets- och samverkansgrupper är sammansatta. Dessa kan bestå av 

flera olika aktörer (kommunala och statliga myndigheter, landsting, föreningar) verksamma 

inom en kommundel eller bostadsområde. Ett annat exempel är hur en kommun har med sig 

skatteverket i samband med tillsynsuppgifter och utbildningar riktade mot krogar.  

 

Sammanfattningsvis så framgår det av genomförandeplanerna att ett stort antal förebyggande 

insatser har genomförts relaterade till 3x3. Det förebyggande arbetet har också breddats och 

har integrerats hos allt fler aktörer och nya aktörer som inte var med när 3x3 startade har 

kommit till. Betraktas 3x3 som helhet så var kommunerna på god väg till den måluppfyllelse 

som handlar om en bred förankring av det förebyggande arbetet. Ett annat mål med 3x3 var 

också att införa nya former för det alkohol och drogförebyggande arbetet. Även denna 

målsättning som den framkommer i genomförandeplanerna kan sägas vara på väg att uppnås.  

 
 
 
6. Effekter 
 
 
Syftet med denna utvärdering var inte primärt att mäta om det förebyggande arbetet har haft 

effekter på användandet av alkohol och droger i 3x3-kommunerna. Att mäta effekter på 

konsumtionsmönster kräver en annan design för att studera och andra resurser än som varit 

möjliga i denna utvärdering. Utöver detta är det fullt möjligt att effekter som en minskad 

försäljning av alkohol och en mindre omfattande konsumtion med relaterade hälsoeffekter kan 

avläsas först efter en längre tidsperiod efter att det förebyggande arbetet implementerats och 

utvecklats att omfatta många individer. Detta beror i sin tur på att många av de förebyggande 

insatserna riktar sig mot barn och ungdomar och att det tar tid innan exempelvis olika 

hälsoeffekter yttrar sig. Hypotetiskt är det möjligt att se effekter i ett kortare tidsperspektiv 

exempelvis genom att ungdomar skulle dricka mindre alkohol efter att man varit föremål för 

förebyggande insatser vilket skulle avspeglas i resultaten i olika lokala studier av ungdomars 

alkoholvanor. I denna utvärdering är inte detta möjligt att göra på ett tillförlitligt sätt eftersom 

det förebyggande arbetet inte är fullt utbyggt efter tre år och omfattar inte alla unga i de olika 

kommunerna. Detta innebär att lokala drogvaneundersökningar bland ungdomar inte fångar 

effekten av olika förebyggande insatser med någon precision utan mer speglar den generella 
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situationen bland kommunens ungdomar med avseende på alkohol och droger. För att kunna 

observera direkta effekter av en förebyggande insats måste man ha en grupp av individer som 

varit föremål för insatsen som jämförs med en kontrollgrupp som inte varit föremål för 

insatsen. Nästa steg är att man efter en tid sedan insatserna avslutats jämför grupperna med 

avseende på alkohol och drogvanor (om insatsen syftat till att ändra dessa). Av betydelse är 

också att de bägge grupperna är lika med avseende på kön, ålder, etnisk och social bakgrund 

samt att de finns i så liknande sociala sammanhang som möjligt för att minska betydelsen av 

andra faktorer än den man vill mäta (effekten av den förebyggande insatsen) i denna typ av 

studier för att resultaten skall kunna betraktas som tillförlitliga.22 Det fanns däremot önskemål 

från Folkhälsoinstitutet om att beskrivande statistik om försäljning av alkohol och 

alkoholrelaterad ohälsa skulle presenteras för 3x3-kommunerna vilket görs i föreliggande 

avsnitt.  

 

I intervjuerna med de lokala samordnarna ställdes emellertid frågan om de upplevde några 

förändringar i kommunen som skulle kunna betraktas vara en effekt av det förebyggande 

arbetet även om det var svårt att med bestämdhet att fastställa att så var fallet. Samordnarna 

anser sig ha noterat ”observerbara men inte alltid direkt mätbara effekter” som kan vara 

intressanta att ta del av och som inte alltid kanske låter sig fångas genom olika statistiska 

mätningar.  

 
6.1  Effekter enligt lokala samordnare och länssamordnare 
 
 
När de lokala samordnarna beskrev situationen med avseende på alkohol och 

narkotikaproblem i sin kommun efter att man arbetat förebyggande under närmare 3 år, så kan 

följande kommentar sägas vara tämligen representativ ”det har då inte blivit värre allmänt 

sett vad vi har kunnat se” och ”enkäten i gymnasiet visar att man dricker lite mindre, men om 

det har med 3x3 och våra insatser att göra är svårt att säga” (lokal samordnare). Flera 

samordnare beskrev andra effekter som man bedömde som positiva och av betydelse för att 

arbeta förebyggande framöver. En sådan var föräldrars positiva reaktioner på olika 

föräldrastödsinsatser inom skolan efter vilka föräldrar kommunicerar i större utsträckning 

mellan varandra utan att det nödvändigtvis handlade om alkohol och drogproblem ”vi har fått 

igång pratet mellan föräldrarna och då är det lättare jobba in förebyggandet också” och 

”jaa, en del föräldrar tänker nog mer på sitt eget drickande också än tidigare” (lokal 

                                                 
22 Se exempelvis Esaiasson 2007, Hellevik 1988. 
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samordnare). En effekt är också att skolmiljön blir lugnare enligt samordnarna.  I vilken mån 

som nämnda iakttagelser också leder till direkta effekter som minskad konsumtion av alkohol 

eller droger var samordnarna osäkra på men man betonade att insatserna i många fall har ökat 

medvetenheten kring riskerna med alkohol och narkotika bland både föräldrar och barn.   

 

Exempel på en annan effekt har tidigare nämnts i samband med större evenemang och 

festivaler med förebyggande insatser som ”Drogfri exit” samt sk ”Vattenbarer” där 

festivaldeltagarna erbjöds gratis alkoholfri dryck för att släcka törsten. ”När vi hade detta på 

senaste ………-festivalen märkte polisen att det var mindre ungdomsfylla och betydligt mindre 

med bråk och misshandel, färre omhändertaganden och det är en effekt av insatser, vill jag 

säga” (lokal samordnare).  Ett annat exempel på en lokalt utvecklad insats är den tidigare 

nämnda ”Vit februari” (framförallt riktad mot ungdomar) som växt till en länsövergripande 

insats. Även insatser som liknar den s.k ”Växjömodellen” menar man hade direkta 

observerbara effekter exempelvis i samband med skolavslutningar och betygsvakor där man 

minskat tillgången på alkohol för ungdomar samt att polis, socialtjänst och 

frivilligorganisationer samverkat vid dessa tillfällen genom att vara bland ungdomarna vilket 

gett effekter enligt lokala samordnare. Exempelvis har varit betydligt mindre närvaro av 

ungdomsfylleri och mindre av ”stökiga” incidenter vid dessa tillfällen. Ett annat exempel på 

sådant som samordnare betraktat var en effekt har nämnts tidigare är att man via 

förebyggande insatser har en tidigare upptäckt av framförallt barn och ungdomar i 

risksituationer, vilket i sin förlängning har minskat antalet placeringar av barn och ungdomar i 

olika vård och behandlingsboenden och som minskat kostnaderna för kommunen.  

 
 
 
6.2 Försäljning av alkohol 
 
 
Systembolagets försäljning av alkohol i en kommun behöver inte säga särskilt mycket om 

invånarnas konsumtion av alkohol. En stor del av försäljningen kan bero på turism, om 

kommunen gränsar till ett annat land, om det är en centralort i en större geografisk region där 

många handlar etc. I studier där man mäter alkoholkonsumtion med andra metoder än 

systembolagets försäljningssiffror kan den något paradoxala bilden uppstå att ökade 

försäljning på systembolagen sker samtidigt som befolkningen dricker mindre. Detta beror i 

sin tur på att den privata införseln av alkohol till Sverige har minskat samt att den olagliga 
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alkoholen har minskat.23 I diagram 14-16 redovisas systembolagets försäljning av alkohol i 

3x3- kommunerna mellan åren 2005-2010 per invånare som är 15 år och äldre.24 

 

Diagram 14. 

 

Alkoholförsäljning på Systembolaget i liter 100% alkohol per inv 15+, 
2005-2010, 3x3 Norrbotten.
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Diagram 15. 
 

Alkoholförsäljning på Systembolaget i liter 100% alkohol per inv 
15+, 2005-2010, 3x3 Jämtland
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23 Tal om alkohol 2010 
24 Källa: Folkhälsoinstitutet 
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Diagram 16. 

Alkoholförsäljning på Systembolaget i liter 100% alkohol per inv 
15+,  2005-2010, 3x3 Södermanland
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Systembolagets försäljning har som framgår av diagrammen ökat under hela perioden för 

riket som helhet. Samtliga 3x3 kommuner följer denna trend med en ökad försäljning. Tre 

kommuner ligger under genomsnittet för riket; Piteå, Nyköping och Katrineholm, övriga 

kommuner ligger i nivå med eller över riksgenomsnittet. Härjedalens kommun har de högsta 

försäljningssiffrorna vilket förklaras med en omfattande turism och gränshandel (norska 

kunder).  

 
 
 
6.3  Alkoholrelaterad hälsa och dödlighet 
 
 

Antalet personer som vårdats för hälsoproblem relaterade till alkohol ligger på en lägre nivå 

jämfört med riket med undantag för två kommuner Jokkmokk och Oxelösund.25 

Utvecklingstrenden för riket som helhet är att antalet som vårdats för hälsoproblem relaterade 

till alkohol har ökat under perioden 2001-2009. När det gäller 3x3 kommunerna följer Luleå, 

Jokkmokk och i viss mån Piteå, Katrineholm och Östersund en liknande trend som gäller för 

riket som helhet. Övriga kommuner har ett relativt stabilt antal vårdade personer där 

Härjedalen har en motsatt utveckling jämfört med riket där antalet vårdade har minskat. I 

detta sammanhang bör det nämnas att det framförallt är män som är drabbade av olika 

hälsoproblem relaterade till alkohol vilket också gäller förekomsten av dödlighet på grund av 

alkohol. 

                                                 
25 Källa: Folkhälsoinstitutet 
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Diagram 17.  
 

Antal vårdade pga diagnos enligt alkoholindex per 10 000 inv, 
2001-2009, 3x3-kommuner
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Antalet avlidna på grund av orsaker som är relaterade till alkohol framgår av diagrammet 

nedan och mönstret över förekomsten av alkoholrelaterad dödlighet ser delvis annorlunda ut 

jämfört med det som finns för vårdade enligt alkoholindex. 

 
Diagram 18. 

Antal döda pga diagnos enligt alkoholindex per 10 000 inv, 2001-
2008, 3x3-kommuner
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Några kommuner, Jokkmokk, Oxelösund, Strömsund och Härjedalen och i ligger över 

riksgenomsnittet med avseende på alkoholrelaterad dödlighet. Nyköping och Östersund har 

ungefär samma förekomst av alkoholrelaterad dödlighet som riksgenomsnittet medan Luleå, 

Piteå och Katrinholm ligger under riksgenomsnittet. Det finns ingen generell och enhetliga 

trend att bland kommunerna som visar på en minskning eller ökning. Oxelösunds kommun 

har en minskande trend medan Härjedalens kommun har en ökning av antalet döda relaterade 

till alkohol.  Övriga kommuner ligger med viss variation mellan åren på ungefär samma nivå 

under hela tidsperioden.   

 
 
 
7.  Sammanfattande diskussion och slutsatser  
 
 
 
7.1 Läget i kommunerna i slutet på 2009 
 
I slutet på 2009 hade samtliga kommuner arbetat förebyggande i ungefär tre år. Av 

genomförandeplanerna framgick att man genomfört ett stort antal förebyggande insatser där 

både kunskaps/evidensbaserade metoder tillämpats liksom egna metoder eller insatser som 

man av erfarenhet bedömt fungera. Av enkätstudierna framgick att man bedömde sitt 

förebyggande arbete som samordnat med en bred förankring där ett flertal aktörer var med i 

det förebyggande arbetet och att det var rimligt organiserat. Dessutom menade man att det 

kommit att prioriteras högre inom kommunerna som en viktig fråga. Man ansåg också att man 

hade långsiktiga perspektiv på det förebyggande arbetet.  Det fanns däremot synpunkter som 

indikerade att uthålligheten i det förebyggande arbetet var beroende av den politiska viljan att 

skjuta till resurser vilka i sin tur skulle vägas mot andra behov i kommunerna. Under perioden 

som 3x3 löpte inföll också en lågkonjunktur under 2008/2009 vilket satte kommunernas 

budget under press vilket innebar att dessa var tvungna att se över sina utgifter. Även om man 

fick ett ekonomiskt stöd för 3x3 från staten så täckte inte detta hela kostnaden för att driva ett 

förebyggande arbete. Detta kan vara ett av skälen till att ett par av kommunerna lämnade 3x3 

efter 2009 och sökte inte statliga bidrag för att fortsätta i 3x3 under 2010. Andra kommuner 

organiserade om sina styrgrupper och samordnartjänster.   

 

Jokkmokks kommun lämnade 3x3 och sökte inget bidrag för 2010. Den orsak som angivits i 

samband med intervjuer var att man inte hade ekonomiska resurser att arbeta efter den modell 

som 3x3 utgjorde, tex resurser till en alkohol och drogsamordnare. Katrineholms kommun 



 

71 
 

drog sig också ur 3x3 efter 2009. Man genomförde en omorganisation i kommunen där 

Folkhälsorådet lades ned samt den enhet som arbetade med dessa frågor. Den lokale 

samordnaren fick sluta sitt uppdrag och samordningsfunktionen fördes över till en tjänsteman 

inom socialförvaltningen där samordningsfunktionen var mindre omfattande än tidigare och 

utgjorde en mindre del av dennes tjänst. Även om Jokkmokk och Katrineholms kommuner 

drog sig ur 3x3 så innebar detta inte nödvändigtvis att man helt backade från allt 

förebyggande arbete utan man arbetade inte längre efter den modell som 3x3 representerade 

och i samma omfattning. Oxelösunds kommun fortsatte att vara med i 3x3 även under 2010. 

Den lokale samordnaren hade dock i slutet av 2009 fått ett annat uppdrag och flyttats ut till en 

av kommunens verksamheter. Uppdraget som lokal alkohol och drogsamordnare minskades i 

det nya uppdraget och vissa farhågor fanns att kommunen skulle minska de förebyggande 

insatserna mot alkohol och droger. Nyköpings, Strömsunds, Härjedalens kommuner fortsatte 

inom 3x3 och arbetade enligt de genomförandeplaner man fastlagt. Östersunds kommun 

fortsatte med 3x3. En lokal alkohol och drogsamordnare anställdes vilken övertog 

samordningsfunktionen som tidigare legat på en tjänsteman vid kommunens folkhälsoenhet 

och omfattningen på uppdraget blev också större. Piteå kommun fortsatte med 3x3 under 

2010. Styrgruppen organiserades i om och kom att bestå av ett bredare sammansatt 

folkhälsoråd (där representanter från den tidigare styrgruppen ingår) eftersom man bedömde 

att alkohol och drogförebyggande arbete passar väl in i ett bredare folkhälsoarbete. 

Samordningsfunktionen avseende alkohol och drogförebyggande arbete flyttades över på 

folkhälsosamordnaren vars tjänst förändrades från en projekttjänst på halvtid till en fast 

heltidstjänst med ansvar för folkhälsa samt alkohol och drogsamordning. Luleå kommun 

fortsatte med 3x3 under 2010. Den lokala samordnartjänsten som varit projektbaserad 

omvandlades till en fast heltidstjänst.  

 

Sammanfattningsvis så fortsatte 7 av 9 kommuner att arbeta efter den modell som 3x3 

representerade även under 2010. Tre av kommunerna kan sägas stärka resurserna för sitt 

förebyggande arbetet ytterligare genom att anställa en samordnare som fick mer tid till själva 

samordningen eller genom att en projektfinansierad samordnartjänst omvandlades till en fast 

heltidstjänst. 
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7.2 Implementeringsprocessen – stödjande och bromsande faktorer 
 
 
Utvärderingens första frågeställning var vilka stödjande och bromsande faktorer som 

påverkade processen eller arbetet med att införa och utveckla ett brett förankrat, samordnat 

och långsiktigt förebyggande arbete.  Arbetssättet eller den modell som skulle implementeras 

i kommunerna var i korthet att: 

 
- En aktuell kommunal policy/handlingsplan avseende alkohol och droger skulle finnas 

eller utvecklas. 

- En karläggning över situationen i kommunen med avseende på alkohol och 

drogsituationen skulle sammanställas. 

- En lokal alkohol och drogsamordnare skulle finnas  

- En styrgrupp för kommunens alkohol och drogförebyggande arbete skulle upprättas 

med en bred representation av ledande företrädare för olika kommunala sektorer, 

polis, landsting eller andra relevanta aktörer.  

- En genomförandeplan skulle upprättas där insatser mot föräldrastöd och 

tillgänglighetsbegränsning var obligatoriska samt ett eventuellt frivilligt område 

- Kunskaps eller evidensbaserade metoder samt effektiva metoder skulle tillämpas i det 

förebyggande arbetet som skulle genomföras 

 

Då kommunerna uppfyllde dessa krav fick de ekonomiskt bidrag för att arbeta förebyggande 

enligt ovan. Som stöd för att införa detta sätt att arbeta tillhandahöll AK och MOB 

utbildningsdagar/kurser för politiker, tjänstemän lokala samordnare samt för personer som 

skulle arbeta med någon förebyggande metod. Vidare anordnades konferenser och andra 

möten för erfarenhetsutbyte på nationell, regional och lokal nivå under hela perioden som 3x3 

pågick för att stödja och stimulera arbetet. Den nationella styrgruppen granskade, 

kommenterade och påverkade kommunernas genomförandeplaner och styrde på så sätt 

inriktningen på det förebyggande arbetet (genomförandeplanerna måste godkännas av den 

nationella styrgruppen innan kommunen kunde få ekonomiskt bidrag).  

 

Av intervjuer och enkäter framgick att 3x3 upplevdes som ett rimligt sätt eller modell för att 

implementera och/eller utveckla det förebyggande arbetet i kommunerna. Man menade att 

detta gav en struktur och tydlighet för hur man skulle organisera och genomföra det 

förebyggande arbetet. Genomförandeplaner blev det sammanhållande dokumentet för arbetet 
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där det fastställts vilka insatser som skulle göras, när och vem som ansvarade för dessa samt 

tydliggjorde vilka uppföljningar av insatser som senare behöver genomföras. Genom planerna 

skapades en kontinuitet i det förebyggande arbetet.  

 

När det gäller själva implementeringsprocessen så var den tämligen handfast styrd av den 

nationella styrgruppen och satte som det upplevdes en tydlig agenda för organisering och 

införande av förebyggande arbete. Detta upplevdes som ett stöd för kommunerna, i synnerhet 

för de lokala samordnarna som också fick ett tydligare och starkare mandat för sitt uppdrag. 

Däremot upplevdes styrningen som alltför rigid med avseende på att vara flexibel inför 

kommunernas olika förutsättningar och den inledningsvis komprimerade tidsramen pressade 

fram genomförandeplaner som i vissa fall inte blev helt tillfredställande.  

 

På de lokala samordnarna vilade ett relativt stort ansvar med avseende på att formulera 

innehåll och inriktning på det förebyggande arbetet samt att förankra detta på den lokala nivån 

i den lokala styrgruppen men också hos andra aktörer som var viktiga för det förebyggande 

arbetet. Samordnarna hade olika förutsättningar, dels med avseende på utbildnings och 

yrkesmässig bakgrund och dels med avseende på hur deras samordnartjänster var utformade 

vilket påverkade deras arbete. Samordnare med utbildning och lång erfarenhet inom 

arbetsområden som anknyter till förebyggande arbete och som också hade ett utvecklat 

kontaktnät i kommunen kunde också snabbare etablera och arbeta efter den modell som 3x3 

representerade. I viss mån berodde detta också på i vilken omfattning som kommunen redan 

innan 3x3 hade arbetat förebyggande. 

 

Det som sammanfattningsvis uppfattades som stödjande faktorer för implementeringen av det 

förebyggande arbetet var:  

 

- utbildningsinsatser, konferenser anordnade av den nationella styrgruppen med 

erfarenhetsutbytet för 3x3 kommuner, regionala sammankomster (konferenser, utbildningar 

etc) där kommuner som inte ingick i 3x3 fanns representerade  

- nätverken mellan lokala samordnare regionalt och nationellt och medlemmar i de lokala 

styrgrupperna 

- stödet från länssamordnare till lokal samordnare och lokal styrgrupp 

- stödet för den lokala samordnaren från dennes närmaste chefer 
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- lokala samordnarnas organisatoriska förankring och den lokala samordnartjänstens 

utformning  

-styrgruppens sammansättning med ledande politiker och ledande företrädare för 

verksamheter som prioriterade det förebyggande arbetet 

- en politisk vilja i kommunen att arbeta förebyggande  

- tydliga och rimliga genomförandeplaner med fokus på två eller tre områden 

- ett tydligt mandat för den lokala samordnaren som stöddes av den lokala styrgruppen 

- gemensam problembild / perspektiv , konsensus i styrgrupp och i verksamheter om 

betydelsen av att arbeta förebyggande  

- exklusivitet och status, positiv uppmärksamhet och upplevelsen av att vara i framkanten av 

att arbeta med förebyggande insatser jämfört med andra kommuner 

 

De stödjande faktorerna kan sägas till stora delar vara likadana som de som lyfts fram i andra 

utvärderingar av liknande förändringsarbete, tex Sexkommunförsöket.26  

 

 
Det som uppfattades som bromsande faktorer var:  
 
- tidsperspektivet, under initieringsfasen med stor tidspress som inte var idealisk för 

utformning av genomförandeplaner och rekrytering av styrgrupp samt kortsiktigheten (2 år) 

för stöd att utveckla ett långsiktigt arbete. 

- personalomsättning; relativt stor omsättning av personal i ledande funktioner, särskilt i de 

mindre kommunerna 

- revirbevakning; ledande tjänstemän som var passiva, bromsade eller direkt motsatte sig att 

släppa in det förebyggande arbetet i den verksamhet de företrädde, eller att man inte vill 

släppa ifrån sig uppgifter inom förebyggande arbete till andra aktörer eftersom man definierar  

uppgiften som enbart sitt kompetensområde  

- stuprörstänkande; t ex  förvaltningar som inte vill ta kostnader eller inte ser förebyggande 

som sin uppgift 

- samordnartjänstens utformning / ”agendakrock”;  att den lokala samordnaren har olika 

uppdrag som kommer i konflikt med det förebyggande arbetet eller att tjänstens utformning 

begränsade utrymmet för att hinna med att intiera och förankra förebyggande arbete. 

                                                 
26 Brännström 2007.  
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- styrgruppens organisering om denna antingen saknade en politisk representation eller en 

tjänstemannarepresentation 

- förändringen av huvudmannaskap; överföringen av 3x3 från AK/MOB till FHI , den 

nationella nivå blev otydligare med ett svagare engagemang. Ansvaret för 3x3 föll i huvudsak 

på länssamordnarna. 

- ekonomiska resurser för att fortsätta arbeta förebyggande. 
 
Den generella slutsats som kan formuleras om implementeringen av det förebyggande arbetet 

är att kommunerna efterhand funnit formerna för det förebyggande arbetet även om dessa inte 

alltid helt följt den modell som 3x3 representerade. För en del av kommunerna var 3x3 

startskottet för ett sammanhållet, systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete medan 

andra kommuner redan hade ett förebyggande arbete som dock stärktes av 3x3. Förekomsten 

av redan befintligt förebyggande arbete och hur det var utformat påverkade också hur 3x3 

utformades i de olika kommunerna. Gemensamt för kommunerna var att man menade att 

arbetet med att införa och etablera ett brett förankrat, samordnat och långsiktigt förebyggande 

arbete måste få ta tid, minst 4-5 år och att man förmodligen behöver tillskott av statliga 

resurser under hela denna tid och för de mindre kommunerna längre tid än så eftersom man 

inte har samma resurser som de större kommunerna. Det långa tidsperspektivet beror på att 

det tar tid att etablera en samsyn och samverkan på det förebyggande arbetets betydelse för 

kommunen och dess invånare. Dessutom är det ett förändringsarbete vilket innebär att de 

olika aktörerna behöver tid för att kunna identifiera varandras roller och funktioner i det 

förebyggande arbetet och därmed också ha rimliga förväntningar på varandra med avseende 

på vad respektive aktör kan åstadkomma på kort sikt och i ett längre tidsperspektiv.27 Det 

handlar således om att identifiera vilka kompletterande roller man kan etablera och därmed 

undvika att hamna i den tidigare diskuterade stuprörsfällan eller revirbevakningen. 

 
 
7.3 Måluppfyllelsen avseende verksamhetsorienterade mål 
 
Utvecklingsarbetet som 3x3 omfattade hade ett antal verksamhetsorienterade mål för 

kommunernas arbete och utvärderingens andra frågeställning handlade om dessa mål har 

uppnåtts. Målsättningarna som ställts med 3x3 var följande: 

 
 Att utveckla och förstärka samordnat och långsiktigt alkohol – och 

narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna 

                                                 
27 Angelöw, B (1991) 
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 Att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet en högre politisk prioritet samt 

en bred förankring i utvecklingskommunerna 

 Att ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur man kartlägger, 

vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder som har en påvisad 

effekt i det förebyggande arbetet 

 Att bidra till att utvecklingskommunerna i större utsträckning utvecklar och använder 

effektiva arbetsmetoder för att förebygga missbruk och skador 

 Att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt arbete och utvecklar 

metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och verksamheterna. 

 
 
 
När det gäller den första målsättningen ”att utveckla och förstärka samordnat och långsiktigt 

alkohol – och narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna” så är den generella 

bilden att av 3x3-kommunerna att man kommit en bra bit på väg mot denna måluppfyllelse.  

Detta gäller i synnerhet samordningen där resultaten från enkätundersökningar, intervjuer men 

också i analysen av genomförandeplaner där fler aktörer efterhand anges som ansvariga för 

olika insatser, nya aktörer har kommit till och att man agerar gemensamt, exempelvis skola, 

polis, socialtjänst, barn och ungdomsförvaltning samt frivilligorganisationer.  När det gäller 

långsiktigheten så har kommunerna i de allra flesta fall utvecklat kunskaper om förebyggande 

metoder, förankringsarbete och samverkande arbetsformer som är långsiktigt hållbara, men 

flera kommuner är dock osäkra på om man efter att 3x3 avslutats, kommer att ha och avsätta 

tillräckligt med resurser för att fortsätta utveckla sitt förebyggande arbete. Farhågor fanns att 

man kommer att backa från detta arbete om inte stödjande strukturer finns kvar, exempelvis 

olika statliga insatser. Tre kommuner kan vid slutet av 2009 sägas fortsätta att avsätta 

långsiktiga resurser genom att på olika sätt permanenta samordningsfunktionen medan tre 

kommuner dragit ned på de förebyggande satsningarna genom att minska eller lagt ned de 

samordnande resurserna för det förebyggande arbetet.  

 

Det andra verksamhetsmålet var ”att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet en 

högre politisk prioritet samt en bred förankring i utvecklingskommunerna” har utvecklats 

enligt lokala styrgrupper och lokala samordnare. Den politiska prioriteringen är högre och en 

bredare förankring har vuxit fram vilket också ansvarsfördelningen för olika insatser enligt 

genomförandeplanerna indikerar. Samtidigt som den politiska prioriteringen av förebyggande 
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arbete anses ha ökat i kommunerna finns farhågor om att detta arbete får stå tillbaka när 

kommunernas ekonomi försämras, exempelvis relaterat till konjunkturnedgångar. Även om 

medvetenhet och vilja finns att satsa förebyggande menar man att andra och direkt 

omedelbara behov kommer att gå före särskilt i situationer med en krympande kommunal 

budget. En slutsats är således att det förebyggande arbetet på ett plan har en hög politiskt 

ambition men får en lägre prioritet i samband med nedskärningar i kommuner som har en 

begränsad budget. 

 

 

Det tredje verksamhetsmålet ”ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur 

man kartlägger, vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder som har en 

påvisad effekt i det förebyggande arbetet”. Utbildningsinsatserna inom 3x3 har enligt lokala 

samordnarna och styrgruppsmedlemmarna utmynnat i bättre kunskaper både bland politiker 

och bland personal om förebyggande metoder samt vilka effekter dessa kan ha. Man har också 

utvecklat egna metoder eller insatser som man bedömer ha effekter och som kan sägas ha 

skapat delvis nya arenor för förebyggande (exempelvis vid olika festivaler). När det gäller 

arenor för förebyggande arbete är skolan, krogen (tillsyn och utbildning av krögare), 

bostadsområden och vid olika evenemang de vanligaste, samt olika utbildningar för föräldrar 

eller blivande föräldrar. Generella informationsinsatser är också vanliga, exempelvis stoppa 

langningskampanjer. Det förebyggande arbetet fick inom 3x3 en tyngdpunkt mot 

förebyggande riktat mot ungdomar eller unga vuxna. Förebyggande insatser direkt riktade 

mot vuxna, var mindre vanligt även om föräldrastödsinsatser även kan sägas omfatta vuxna 

samt att ansvarsfull alkoholservering kan sägas vara riktad mot vuxna. Att 3x3 fick denna 

tyngdpunkt mot unga människor beror framförallt på de insatsområden som redan på förhand 

hade bestämts för 3x3, föräldrastöd och tillgänglighetsbegränsning.  En slutsats är att det 

lokala förebyggande arbetet på sikt kan breddas till att omfatta även andra kategorier av 

kommunmedborgare inom äldre åldersgrupper. När det gäller kartläggningar av alkohol och 

drogsituationen fanns behov av att ytterligare förstärka kunskaper och kompetens om hur man 

genomför, analyserar och hur ofta det är rimligt eller relevant att kartlägga. Synpunkterna 

handlade framförallt om att hitta tillförlitliga metoder som gör det möjligt att jämföra över tid 

inom kommunen och mellan kommuner för att kunna bedöma om alkohol och drogsituationen 

förändrats. Önskemål fanns också om att utveckla en analytisk kompetens när man 

exempelvis genomför en drogvaneundersökning bland ungdomar. Kartläggningarna är 

väsentliga för att kunna utveckla genomförandeplaner, dvs att insatser sätts in där de bäst 
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behövs för att vara effektiva. En slutsats i detta sammanhang är att kartläggningsmetodik som 

en del av det förebyggande arbete sannolikt behöver få stöd att utvecklas ytterligare utifrån en 

gemensam nationell plattform.  

 

Den fjärde målsättningen var att 3x3 skulle ”bidra till att utvecklingskommunerna i större 

utsträckning utvecklar och använder effektiva arbetsmetoder för att förebygga missbruk och 

skador”. Av genomförandeplaner framgår att en stor del av de förebyggande metoder som 

tillämpats är sådan som infördes via de utbildningar som anordnades genom den nationella 

styrgruppen inom tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd. Dessa metoder var beprövade 

och bedömda som effektiva. Kommunerna använde också andra metoder samt utvecklade 

egna metoder som man ansåg passa in kommunens specifika behov och som man bedömde ha 

goda effekter med avseende på att förebygga användningen av alkohol och droger. Lokala 

samordnare och styrgruppsmedlemmar beskrev via enkäter och intervjuer att det egna 

arbetssättet (organisering och genomförande) efterhand blev effektivare med en tydligare 

målsättning. En slutsats är att kommunerna utvecklade kunskaper och arbetssätt för hur man 

skall arbeta förebyggande som är väsentligt större jämfört med hur situationen var innan 3x3.  

 

Den femte målsättningen var ”att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt 

arbete och utvecklar metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och 

verksamheterna.” Återföringen av resultat till beslutsfattare och verksamheter skedde 

framförallt via representanterna i de lokala styrgrupperna och genom den lokala samordnarens 

försorg. Media användes också för att nå ut till allmänhet med information kring olika 

förebyggande insatser och frågor. Kommunerna lade ut information på sina hemsidor om det 

alkohol- och drogförebyggande arbetet, vilka insatser som görs och vilka metoder som finns 

tillgängliga. De lokala samordnarna blev i stor utsträckning ansiktet utåt för det förebyggande 

arbetet i kommunen och man kontaktades för att informera och vissa fall direkt starta upp 

förebyggande arbete utifrån önskemål från exempelvis en skola eller rektorsområde. När det 

gällde uppföljningar och utvärderingar så hade en kommun tagit in extern utvärderare som 

granskade allt förebyggande arbete inom kommunen. Övriga kommuner genomförde egna 

mindre utvärderingar, tex hur ÖPP fungerat eller uppföljningar av olika insatser i vilka man 

bildade sig en uppfattning om hur dessa fungerat. Via genomförandeplanerna fick man en 

bättre överblick än tidigare över vad som genomförts och vad som inte hunnits med och 

kunde snabbare följa upp sådant som inte till fullo följt den planering man hade.   I 

kommunerna fanns även här frågeställningar kring hur man bäst utvärderar eller följer upp 
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olika förebyggande insatser eller verksamheter. På liknande sätt som med kartläggningar 

handlar det om hur pass omfattande en utvärdering eller uppföljning skall vara och hur ofta 

det är rimligt att genomföra sådana, särskilt relaterat till vilka resurser (ekonomiska och 

personalmässiga) som står till förfogande. Även här efterlystes någon form av utbildning som 

omfattande utvärderings/uppföljningsmetodik som inbegriper analys och som sedan kan 

omsättas till förbättringar av den utvärderade/uppföljda förebyggande insatsen.  En slutsats är 

således att någon form av utvärderings/uppföljningsmetodik relaterad till förebyggande arbete 

skall kan behöva utvecklas och finnas tillgänglig, exempelvis som en utbildning hos en 

nationell aktör. Metodiken bör vara i ett sådant format att kommunerna med relativt små 

medel eller resurser kan genomföra utvärderingar/uppföljningar.  

 

7.4 3x3 - generell slutsats 

 

En generell en generell slutsats om 3x3 med avseende på måluppfyllelsen och implementering 

är att kommunerna genomfört ett betydande utvecklingsarbete avseende alkohol- och drog 

förebyggande arbete. Detta kännetecknas av att det är mer samordnat, bredare förankrat och 

sammanhållet via genomförandeplanerna jämfört med före 3x3. Man har infört eller utvecklat 

användandet av etablerade metoder som exempelvis ÖPP och KOMET men också utvecklat 

och prövat egna metoder som man uppfattat ha effekt. Sett till antalet insatser som gjorts så 

har engagemanget ökat och förankringen breddats under tiden som 3x3 varit igång. 

Kommunerna har utvecklat sin kompetens att arbeta förebyggande särskilt anpassat till den 

lokala situationen. Man vet hur man skall gå tillväga och är medvetna om betydelsen av att 

arbeta långsiktigt och har långsiktiga perspektiv på förebyggande och att en fortsatt 

utveckling och implementering av förebyggande arbete är viktig för att skapa en bättre 

alkohol och drogsituation i kommunen.  Denna kompetens behöver dock fortsättningsvis 

också underhållas och stödjas från en nationell nivå för att bli ett uthålligt förebyggande 

arbete, exempelvis med utbildningsinsatser, information och kommunikation om forskning 

och utveckling på området samt med underhåll av nätverk som utvecklats mellan samordnare, 

politiker och tjänstemän på både lokal och regional nivå. Den bild som växt av kommunernas 

arbete inom 3x3 är att kunskaperna om metoder och att införa/utveckla förebyggande insatser 

finns. Förebyggande arbete kräver dock både ekonomiska och personella resurser och vilket i 

sin tur innebär att kommuner måste väga betydelsen av förebyggande arbete mot andra 

angelägna behov i kommunen. Detta innebär att satsningar på förebyggande arbete ytterst 

handlar om politiska prioriteringar. Inom 3x3 beskrevs det förebyggande som ett politiskt 



 

80 
 

prioriterat område men också som ett sådant som man kan tvingas att backa från i samband 

med ekonomiskt sämre villkor för kommunen.  En slutsats är således att det förebyggande 

arbetet riskerar att få en lägre prioritet i samband med nedskärningar i kommuner som har en 

begränsad budget och att det fortsättningsvis borde vara möjligt för kommuner att kunna söka 

statliga medel för att upprätthålla och/eller utveckla ett förebyggande arbete.  
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Bilaga 1 . Enkät till styrgrupper 2007. Resultat presenterat vid 3x3 konferens 12/9-2007 i 
Stockholm. 
 

Mats Jakobsson / Luleå Tekniska 
Universitet

7

Enkätstudie I.

En första enkät till lokala styrgrupper. 
Preliminära resultat att reflektera över under 

styrgruppskonferensen 12/9-07.
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Undersökningsgrupp och svarsfrekvens: 

 

47 77 Summa

2 4 Oxelösund 

3 5 Katrineholm 

2 5 Nyköping 

5 10 Härjedalen 

5 11 Strömsund 

8 21 Östersund 

8 11 Jokkmokk 

8 12 Piteå 

6 8 Luleå 

Antal som 
besvarat enkäten 

Antal 
respondenter 

Kommun 
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Upplevda hinder i arbetet inom styrgruppen
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Bedömning av egna kunskaper om förebyggande metoder och 
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Långsiktighet och 3x3 som stöd för ett förebyggande arbete
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Förändringar som skett i kommunen som följd av 3x3.
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Resultat att reflektera över 

• Styrgruppernas sammansättning: storlek, ålderssammansättning 
(behövs ett ”yngre” perspektiv i styrgrupperna?), balansen 
politiker/tjänstemän

• Temat upplevda hinder: Olika syn mellan politiker och tjänstemän, 
förankringen i nämnder och styrelser av ett förebyggande arbete

• Temat långsiktighet: Relativt låg andel tror att styrgruppen kommer 
att verka aktivt kommande år samt att en relativt liten andel anger att 
en konkret plan finns för arbetet kommande år

• Olika förväntningar på vad som är möjligt att genomföra samt mellan 
”politik” och ”utförare”?

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 

Bilaga 2. 
 
Intervjuguide, intervju 1 med lokala samordnare. 
 
1. Lite om dig själv, vilken är din utbildnings – och yrkesbakgrund? 
 
2. Hur kom du in arbetet med 3x3? 
 
3. Hur såg det alkohol och drogförebyggande arbetet ut i kommunen innan 3x3? 
    - samordning 
    - samarbete 
    - metoder 
    - handlings/genomförandeplan 
    - alkohol och drogpolicy 
    - styrgrupp 
 
4. Hur har det hittills gått att införa alkohol och drogförebyggande arbetet enligt 3x3-
modellen? 
-kartläggning 
- styrgrupp (vilka ingår, funktioner) 
- genomförandeplan och insatser 
- hinder och möjligheter 
 
5. Berätta om hur ni planerar och arbetar med 3x3 
- vad har genomförts? 
- planering 
- delegation 
- legitimitet (ledande befattningar med i styrgrupp från kommun och andra aktörer) 
- prioritet (engagemang, tid, möten) 
 
6. Hur upplever du den lokala samordnarrollen 
- omfattning 
- mandat att driva frågor i exempelvis styrgrupp 
- feedback (styrgrupp, länssamordnare, nationell styrgrupp) 
- dialog (bollplank) 
- nätverk (andra samordnare, inom och utanför kommunen) 
- kommunikation ut till organisationer 
- hinder och möjligheter 
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Bilaga 3. 
 
Intervjuguide, intervju 2 med lokala samordnare. 
 
1. Hur tycker du att det förebyggande arbetet utvecklats i kommunen i samband med 
3x3? 
- samordning 
- struktur 
- långsiktigt / uthållig struktur 
- prioritet 
- hinder/möjligheter 
 
2. Förankras det förebyggande arbetet av styrgruppens medlemmar inom olika 
kommunala sektorer och hos andra aktörer? 
 
3. Är alla relevanta aktörer med i styrgruppen? Är dessa aktiva/passiva? 
 
4. Hur har det gått att införa evidens/kunskapsbaserade metoder? 
 
5. AK och MOB har avlutats och ansvaret för 3x3 har förts över på FHI, hur upplevs 
den övergången? 
 
6. Tobak har införts som ett tredje område, hur påverkar det ert (styrgrupp, 
arbetsgrupper, insatser etc) arbete? 
 
7. Har det gjorts några uppföljningar/utvärderingar av insatser, nya kartläggningar? 
 
8. Hur upplever du att din samordningsfunktion jämfört med inledningen på 3x3? 
 
9. Hur upplever du drog och alkoholsituationen idag i din kommun? 
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Bilaga 4.  
 
Intervjuguide med länssamordnare 
 
1. Lite om dig själv, vilken är din utbildnings – och yrkesbakgrund? 
 
2. Hur kom du in arbetet med 3x3? 
 
3. Hur upplever du länssamordnarrollen? 
- omfattning 
- mandat att driva frågor i exempelvis styrgrupp 
- feedback (lokala samordnare och styrgrupper, andra länssamordnare, nationell 
styrgrupp) 
- dialog (bollplank) 
- nätverk (andra samordnare, nationell styrgrupp) 
- kommunikation ut till organisationer 
- hinder och möjligheter 
- nationell styrgrupp – lokala styrgrupper 
 
4. Hur ser det ut i länet med avseende på alkohol och drogförebyggande arbete? 
- 3x3-kommuner i jämförelse med andra kommuner 
 
5.  Hur tycker du att arbetet i kommunerna har fungerat gentemot de lokala 
samordnarna? 
 
6. Vilka hinder respektive möjligheter ser du för varje kommun att lyckas med att 
implementera ett långsiktigt förebyggande arbete? 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till fokusgrupp (lokala samordnare, länssamordnare, 
representant för styrgrupp). 
 
1. Hur bedömer ni att läget är i kommunerna med avseende på det alkohol och 
drogförebyggande arbetet? 

- Strukturerat 
- Samordnat 
- Långsiktigt 
- Metoder  

 
2. Vilka hinder och möjligheter har ni haft under implementeringen av det 
förebyggande arbetet?  
 
3. Vilka faktorer är viktiga för att lyckas? 
 
4. Hur ser framtiden ut med avseende på det förebyggande arbetet ut? 
- kommunerna 
- länet
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Bilaga 5. 
 
Aktiviteter på initiativ av eller i samarbete med nationell styrgrupp och länssamordnare under 2007. 
Län/Kommun Aktivitet 
Jämtland 
 

 26-27/4 Samtliga poliser i Jämtland utbildas i Växsjömodellen 
 4/5 Spridningskonferens för samtliga kommuner i Jämtland om 

drogförebyggande arbete, politiker inbjuds, 3x3 presenteras 
Östersund  Besök av nationell styrgrupp under hösten 

 22/5 Mediadagar – hur använda sig av media i förebyggande 
arbetet 

Strömsund  2/4  Besök av nationell styrgrupp 
 
Härjedalen 
 

 
 15/5 Besök av nationell styrgrupp  
 20/8 Föräldrastödsdag  

Södermanland  21/3 Samordnarträff för länet, 3x3 och tillgänglighetsarbete 
behandlas 

 15/3 Inspirationsdag för 3x3 kommunerna kring föräldrastöd 
 16/4 Samordnarträff mellan lokala samordnare och IOGT om 

samarbete 
 28/5 Mediadagar – hur använda sig av media i förebyggande 

arbetet 
Nyköping  7/1 Konferens om illegal hantering 

 10/5 Politikerutbildning i Nyköping 
Oxelösund  21/2 Besök av nationell styrgrupp 
Katrineholm  Besök av nationell styrgrupp under hösten 
Norrbotten  23/5 Mediadagar – hur använda sig av media i förebyggande 

arbetet 
Jokkmokk  15/2 Besök av nationell styrgrupp 

 4/6 Politikerutbildning 
Piteå  7/6 Politikerutbildning 

 Besök av nationell styrgrupp under hösten 
Luleå  4/6 Politikerutbildning för hela kommunfullmäktige 

 Besök av nationell styrgrupp i juni 
Samtliga kommuner  Två gratis utbildningsplatser per kommun i föräldrakomet-

ubildning, 7 dgr hösten 07 
 12/9 Nationell 3x3 konferens för samtliga kommuner 

(styrgrupper och lokala samordnare – frågor om 
förankring, genomförande, långsiktighet och fortbildning  
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Bilaga 6. Exempel på genomförandeplan 
 
Genomförandeplan inom föräldrastödsområdet, projekt 3 x 3 xx kommun 2006  

Föräldrastöd Vad ska göras? 
Hur ska det 
göras? 

När ska det 
göras? Ansvar Kostnad

ÖPP Fortsatta 
utbildningsinsatser 

Arrangera 
utbildningar med 
lokala utbildare 

Under 
hösten 2007 
ska 75 % av 
högstadie -
föräldrarna 
ha tagit del 
av ÖPP 

Skolan och 
samordnare 

12 000:- 

Stöd till skolorna Genom kontakt med 
rektorerna 

Vid behov Skolan och 
samordnare   

Förskoleprojekt "ÖPP" Föreläsning till 
föräldrar 

Genomföra 
föreläsning 

Höst 2006 Skolan, soc, 
samordnare   

Folder riktad till 
föräldrar med barn 
mellan 2 - 7 år 

Producera folder Höst 2006 Samordnare, 
soc 

  
Fortsatt stöd till 
personalen och ev 
spridning av 
modell 

Genom 
gemensamma 
möten  

Kontinuerligt Skolan 

  
Förstärkt 
föräldrastödsutbildning

Genomföra 
utbildning i 
samverkan med 
landsting och kyrka

Genom träffar med 
föräldrar 

Kontinuerligt Familjecentralen

  
Ung och förälder Utveckla pågående 

verksamhet  
I samverkan med 
berörda parter 

Kontinuerligt Familjecentralen
  

Föräldrastöd enligt 
verksam metod 

Undersöka 
möjligheterna och 
vidga kunskapen 
för att eventuellt 
kunna införa 
verksam 
föräldrastödsmetod 
för föärldrar med 
barn i 
åldersgruppen 2 -
12 år 

Samverkan mellan 
skolan och 
socicialförvaltningen

Start dec 
2006 
genom FHI-
konf 

Samordnare, 
soc, skolan 

30 000:- 

 


