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MÅLGRUPPER 

 

Primär målgrupp: alla högstadieelever i de tre kommunerna, ungdomar i samarbetsorganisationerna 

Sekundär målgrupp: lärare, skolpersonal, föräldrar, gymnasieelever, fritidsgårdar- unga och personal 

Direkta målgrupper – beskriv vilka målgrupper som har nåtts av aktiviteterna (jämfört med målgrupp 

som beskrivs i ansökan) 

Projektet har i huvudsak riktats till de elever som gick i åk 7 vid projektstart våren 2014, deltagande för dem har 

varit obligatoriskt under projektets två år. Beslutet togs tillsammans med berörda lärare och rektorer. På så sätt 

har vi kunnat följa dessa elever och deras eventuella attitydförändringar och kunskapsutveckling under 

projekttiden. Nu när projektet avslutas går eleverna i åk 9. Även övriga årskurser på högstadiet har erbjudits 

deltagande i alla tävlingarna och målsättningen har varit att nå ut till så många högstadieelever som möjligt.  

Ystads Kommun:  

Tre högstadieskolor har deltagit i projektet, två av dem är kommunala, Norreportskolan (430 elever) och 

Västervångskolan (280 elever) med åk 7-9. En skola är privat, Kunskapsskolan (360 elever) med åk 6-9. Totalt 

går 1070 elever på skolorna i Ystad som berörts av projektet. De elever som varit delaktiga i projektet från åk 7 

tills projektets avslut då de går i åk 9 är 318 st. 

Rektorerna på högstadieskolorna har varit delaktiga i projektet och ingått i en projektgrupp, ”Kommungruppen”, 

under ledning av Caroline Ekstrand. Gruppen har under 2014-2015 träffats 3 ggr/ termin för att diskutera och 

informeras om projektläget.  I kommungruppen har även verksamhetsledaren på Fritidsgården (Ungdomens 

Hus), Verksamhetschefen på Ungdomsmottagningen (Region Skåne), Rektorn på en av gymnasieskolorna och 

Folkhälsostrateg Barn och Unga från Barn- och Utbildningsförvaltningen varit med. Det har funnits en 

kontaktlärare på varje högstadieskola som ansvarar för att hålla projektet igång, i samverkan med berörda lärare 

på skolan. Kontaktläraren har hållit lärare samt elever informerade och uppdaterade samt vid behov varit med på 

möten tillsammans med skolombud och projektansvarig Ystad. Alla lärare på skolorna har blivit informerade om 

projektet vid ett flertal tillfällen. 

Simrishamns Kommun: 

En kommunal högstadieskola har deltagit i projektet, Korsavadsskolan, skolan har 400 elever. I Simrishamn har 

fokus i projekt legat på en årskurs (åk 7 vid projektstart vt-14), vilka obligatoriskt deltagit i projektet, 140 elever. 

Även övriga årskurser har erbjudits deltagande.  

Alla lärare på skolorna har blivit informerade om projektet vid minst ett tillfälle, de lärare som har varit mentorer 

för åk 7 (vid projektstart) är extra insatta och uppdateras kontinuerligt kring projektets framskridande av 

skolombudet i Simrishamn, Anna Jernsjö. Även Simrishamns Kommun har en kommungrupp sedan november 

2014. 

Staffanstorps kommun: 

En kommunal grundskola har ingått i projektet, Balderskolan F-9, De elever som varit delaktiga i projektet från 

åk 7 tills projektets avslut då de går i åk 9 är 67 st. Även övriga årskurser har erbjudits deltagande, åk 7-9 var vid 

projektstart 155 st. 
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Staffanstorps kommun har precis som de övriga kommunerna en ledningsgrupp för projektet, en så kallad 

”kommungrupp”, sammankallande är Patrik Runesson, kommunansvarig. Patrik Runesson ingår också i 

projektets övergripande styrgrupp.  I kommungruppen ingår utöver Patrik också Anne Björke-Nilsson, Rektor 

Baldersskolan, Anneli Nilsson, Chef Förebyggande enheten, Carina Roth, Stationschef Polisen Staffanstorp samt 

Mattias Norlin, skolombud Baldersskolan. Vid behov adjungeras nödvändig personal eller kompetens. 

Kommungruppen har under 2014-2015 träffats vid ett par tillfällen/termin för att diskutera och planera kring 

projektet.   

Mattias Norlin Arbetslagsledare för åk 7-9, har varit den som fungerat som skolombud. Detta uppdrag är initierat 

och godkänt av rektorn för Balderskolan men också väl förankrat hos Barn- och utbildningsnämnden och dess 

ordförande Nino Vidovic. Att vara skolombud innebär att, Mattias varit den som från skolans sida varit 

kontaktperson inåt i projektet. Som skolombud i Staffanstorp är man dialog- och samverkanspart med projektets 

kommunansvarige. Huvuduppdraget som skolombud har varit att informera, stödja, uppdatera och motivera 

Balderskolans lärare inför de olika delmålen. Samtliga lärare på Baldersskolan med elever i aktuella årskurser 

har varit väl insatta och införstådda med projektets syfte och mål. 

Staffanstorps kommun har sedan 1986 en väl inarbetad fältverksamhet med 6st fältassistenter knutna till 

socialnämndens förebyggande enhet. I denna enhet ingår också personalen på Fenix, råd och stödverksamhet 

kring droger och alkohol till föräldrar och barn mellan 10-18 år. Dessa bägge verksamheter har stöttat och 

utbildat medlemmarna i Staffanstorps kommuns ”Bridgeteam” och tillsammans med kommunansvarige träffat 

”Bridgeteamet” regelbundet. Bridgeteamet har medverkat vid flertal tillfällen i skolans verksamhet under 

projektets gång och då på initiativ av lärarlaget eller enskilda lärare. 

PROJEKTMÅL 

”Att alla högstadieelever i de tre kommunerna ska ta del av information kring droger som de själva sökt upp eller 

får via jämnåriga och därigenom reflektera över sina attityder till droger så att de aktivt och av egen vilja 

bestämmer sig för att avstå från droger” 

Indikator – vad som ska mätas 

Antal elever som provar narkotika, Attityder och inställningar till droger 

Måluppföljning 

Hur har projektet följts upp och/eller utvärderats? Vilken insamlingsmetod har använts för att mäta indikatorn 

(ex enkät, intervju) 

Enkät som insamlingsmetod 

Vi har genomfört tre omgångar av en enkät ”Attitydundersökning” utformad av projektledaren. Frågorna är 

tagna ur Folkhälsa Barn & Unga samt CANs drogvaneundersökning. Attitydundersökningen har genomförts i 

alla tre kommunerna i april 2014, november 2014 samt november 2015. Enkäten har enbart riktat sig till den 

årskurs som varit delaktig under hela projektet, samma klasser har alltså följts under två års tid. När projektet 

avslutas går de eleverna i åk 9. Det har även gjorts en extraundersökning, Folkhälsa Barn & Unga, för projektet. 

Staffanstorps Kommun, Simrishamns Kommun och Ystads Kommuns resultat redovisas nedan. Enkäten 

genomfördes i februari 2014 i åk 9, alltså en årskurs som inte kommer vara delaktiga i projektet, utan resultatet 

från den undersökningen har använts för att jämföra åk 9, år 2014 med åk 9, 2015. Nedan redovisas resultatet av 

enkäten utifrån bland annat de frågor som angetts som indikatorer.  
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Svarsfrekvens och antal elever 

Svarsfrekvensen på de olika enkäterna redovisas i tabellform. 

 

 

 

 

Då svarsfrekvensen ser så olika ut i kommunerna kommer resultatet att tolkas kommunvis. I Ystads kommun har 

svarsfrekvensen varit hög under alla tre undersökningarna, resultatet av undersökningarna känns därför 

tillförlitligt och går att följa under de två åren.  

Även Staffanstorps svarsfrekvens 

har varit hög under de tre 

tillfällena, dock är det enbart en 

skola som deltagit i projektet och 

resultatet är därför inte tillförlitligt 

att applicera på hela kommunen 

utan ger en bild av hur det ser ut på just den skolan.  

Simrishamns kommun har tyvärr haft en låg svarsfrekvens under hela projekttiden, resultatet har därför väldigt 

låg tillförlitlighet och gör det svårt att tolka projektets resultat på elevernas attityd. Simrishamns kommuns 

resultat finns dock med i diagremmen men resultatet kommer inte redovisas då tillförlitligheten är för låg. I 

början av projektet (år 2014) genomfördes undersökningen Folkhälsa barn och unga i de tre projektkommunerna 

i dåvarande åk 9 som inte varit delaktiga i projektet. Denna undersökning genomfördes igen i början av 2016 i åk 

9, detta resultat för åk 9 i Simrishamns kommun kan vara intressant att ta del av då de eleverna varit delaktiga 

under hela projektet från åk 7. Tyvärr kommer inte resultatet av den undersökningen förrän efter sommaren 2016 

och det finns ingen möjlighet att vänta på det för slutrapportens skull.  
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Resultat 

Nedan redovisas resultatet (%) från de enkäter som skickats ut under projekttiden. Under alla tre tillfällena fick 

eleverna besvara enkäten enskilt, anonymt, webbaserat i klassrummet. Enkäterna genomfördes av skolombud i 

respektive kommun.  

Ystads Kommun 

Vi ser att andelen som blivit erbjudna narkotika (Tabell 1) dubblas från det att eleverna gick i åk 7 till åk 9. 

Projektets syfte att öka elevernas kunskap kring narkotika för att på så sätt hjälpa dem stå emot känns därför 

väldigt relevant och viktig. Jämför vi 2015 års siffra i åk 9 med undersökningen Folkhälsa barn och unga 2014 i 

åk 9 så ser vi en liten ökning i Ystad. 2014 var det 18,6 

% i åk 9 som blivit erbjudna och 2015 20,6 %. Tittar vi 

på lusten att testa Cannabis (Tabell 2) så gick den ner 

mellan åk 7 och 8 för att sedan öka till åk 9, arbetet med 

drogförebyggande på högstadiet är därmed ytterst 

viktigt för att hålla lusten att testa Cannabis nere genom 

att ytterligare öka kunskapen om riskerna med 

Cannabis. Statistiken kring hur många som tar steget att 

testa Cannabis (Tabell 3) visar en ökning från det att 

eleverna gick i åk 7 till åk 9. Motsvarande siffra i 

Folkhälsa barn och unga 2014, för dåvarande åk 9 låg 

på 5,4 % vilket påvisar en ökning på knappt två procent 

till nuvarande åk 9. Vilket troligen även är relaterat 

till att möjligheten/erbjudandet att prova Cannabis 

också har ökat för åk 9 under dessa år. Det bör 

beaktas att frågan kring om de någonsin testat 

Cannabis är annorlunda ställd i 

attitydundersökningen för projektet, i förhållande 

till hur den är ställd i Folkhälsa barn och unga 2014. 

I Attitydundersökningen är frågan ställd: ”Har du 

någonsin testat något av följande?” och i Folkhälsa 

barn och unga är frågan ställd: ”Har du någonsin 

använt narkotika?”. För enkätfrågor 

Attitydundersökning, se bifogad bilaga 1.  
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I tabell 4 har eleverna fått skatta hur farligt de tro att Cannabis är utifrån fyra svarsalternativ. Här ser vi att 

andelen som inte tycker Cannabis är alls farligt 

alternativt lite farligt ökar från det att de går i åk 

7 till i åk 9. Svårt att veta hur utvecklingen sett 

ut utan projektet men positivt att det är 71,8 % i 

åk 9 som fortfarande anser att det är mycket 

farligt.  

I den här tabellen (tabell 5) har eleverna gjort en 

bedömning av hur farligt de tycker olika droger 

är. I tabellen redovisas svaren om alkohol, 

Cannabis, Spice och annan narkotika. 

Redan i åk 7 är det endast 42,3% som anser att 

alkohol är mycket farligt, och den siffran sjunker 

ju äldre eleverna blir. Även siffrorna för 

Cannabis sjunker från 87,2% till 71,8% mellan 

åk 7 till åk 9. Spice och annan narkotika håller en 

relativt hög farlighet under alla tre åren. Spice har 

en topp i åk 8, vilket i detta fall inföll hösten 2014 

då det var mycket rapporter kring dödsfall och 

överdoser relaterat till Spice i media. Det var även 

i åk 8 under hösten som eleverna fick göra 

research och redovisa i sin klass om Spice vilket 

också kan ha haft en positiv effekt på att bibehålla 

kunskapen om att Spice är mycket farligt. Detta 

får ses som ett positivt resultat i projektet. Att tron 

på att Cannabis är mycket farligt följer samma 

nedåtgående kurva som lusten att testa Cannabis. Förhoppningsvis har projektet inneburit att eleverna bibehållit 

en större kunskap om Cannabisens negativa konsekvenser genom sina två år på högstadiet, vi har dock ingen 

kommun att jämföra det resultatet med.  
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Det vi slutligen valt att redovisa kring statistik 

och attityd är majoritetsmissförståndet. Där har 

eleverna fått gradera på en skala 0-5 hur vanligt 

de tror det är att ungdomar på högstadiet i sin 

stad använder Cannabis. Där har Ystad sänkt 

sina siffror från medelvärdet 3,54 (åk 7) till 3,36 

(åk 9) under projekttiden. Ett positivt resultat 

som visar att elevernas kunskap kring hur 

ovanligt det faktiskt är att bruka Cannabis har 

nått fram.  

Staffanstorps kommun 

I Staffanstorp har en skola valt att delta i 

projektet och vi har följt en årskurs från våren 

2014 då de gick i åk 7 till hösten 2015 då de går i åk 9. Det är ett lågt elevunderlag rent statistikmässigt och 

resultatet anses därför inte applicerbart på kommunen i stort utan ger en bild av hur projektet eventuellt påverkat 

attityden på skolan som deltagit. Svarfrekvensen har sett rätt så olika ut på skolan i Staffanstorp under de tre 

tillfällena som eleverna fått möjlighet att 

svara på Attitydundersökningen, en 

variabel som bör finnas i beaktande vid 

tolkning av resultatet. 

Vad gäller frågan kring om eleverna 

blivit erbjuda att prova eller köpa 

narkotika (Tabell 1) ser vi en stor ökning 

från 0 % i åk 7 till att 15,4 % av eleverna 

svarat att detta hänt när de går i åk 9. 

Detta resultat är snarlikt resultatet på 

samma fråga som ställdes i Folkhälsa 

Barn och Unga 2014 innan projektet drog 

igång. Då angav 16,6 % av eleverna i 

dåvarande åk 9 att de blivit erbjudna att 

prova eller köpa narkotika. Ökningen mellan åk 7 och åk 9 indikerar även i Staffanstorp att insatser för att 

förebygga drogmissbruk är viktiga redan i åk 7 då eleverna 

behöver korrekt fakta kring droger för att lättare kunna 

fatta beslut att avstå.  

Gällande lusten att testa Cannabis (Tabell 2) ser vi en stor 

ökning när eleverna gick i åk 8 hösten 2014, samma siffra 

minskade sedan rejält till hösten 2015 då de gick i åk 9. 

Redan i delrapporten kommenterades denna siffra och med 

tanke på att den är så mycket lägre i åk 9 så är det troligt att 

eleverna inte svarat sanningsenligt i åk 8. Alternativet är att 

projektet haft väldigt stor effekt mellan åk 8 och åk 9, 

vilket får anses positivt men föga rimligt. Eleverna i åk 9 i 

Staffanstorp ligger på en låg siffra när det gäller lusten att 

prova Cannabis vilket är ett väldigt positivt utfall.  
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Från att haft lust att testa Cannabis så är det 6,3 % 

i åk 7 som svarat att de någonsin testat Cannabis 

(Tabell 3), denna siffra sjunker till 0 % i åk 8 för 

att sedan öka till 3,1 % i åk 9. Då det är samma 

elever som svarat vid alla tre tillfällena (även om 

svarsfrekvensen varierat) så är detta ett märkligt 

och ganska oanvändbart resultat. Jämför vi med 

siffran från Folkhälsa barn och Unga 2014 som 

genomfördes i dåvarande åk 9 så har 7,7 % svarat 

att de använt narkotika någonsin. Elevunderlaget i 

den undersökningen är dock större.  

 

I tabell 4 gör eleverna en gradering kring hur 

farligt de tror att Cannabis är. I alla tre 

kommunerna kan vi se en minskning i hur 

många som tror att Cannabis är mycket farligt 

från det att de går i åk 7 till i åk 9. Den mest 

oroväckande ökningen i Staffanstorps kommun 

är att 0 % trodde att Cannabis inte alls var farligt 

i både i åk 7 och i åk 8 medans det är 10 % som 

angett att det tror att det inte alls i farligt när de 

sedan går i åk 9.  

De som anser att Cannabis är mycket farligt 

(Tabell 5) sjunker från 87,1% i åk 7 till 70 % i 

åk 9, precis som i de övriga kommunerna. I 

Staffanstorp så ökar andelen som anser att Spice 

är mycket farligt från i åk 7 till i åk 9. Ett mycket positivt resultat.  
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På frågan kring graderingen av hur vanligt 

eleverna tror att det är med Cannabis i 

kommunen de bor i kan vi se att Staffanstorps 

elever tror det är vanligare när de går i åk 9 till 

skillnad från när de gick i åk 7. En siffra vi hellre 

hade velat se sjunka. Dock hade inte Staffanstorp 

möjlighet att arbeta i klasserna med 

majoritetsmissförståndet under våren i åk 8 som 

det var tänkt. Så ökningen kan vara kopplad till 

det. 

 

 

 

Simrishamns Kommun 

Resultatet är inte användbart på grund av för låg svarsfrekvens. Simrishamns resultat redovisas dock i alla 

tabellerna, men är inte jämförbart med de andra kommunerna.  

Delmål 1 

Att ungdomarna, med stöd av professionella, producerar informationsfilmer, en i varje kommun, om 

drogproblematiken. Filmerna är målet, men det är resan dit som är det viktiga med flera attitydpåverkande 

tillfällen.  

Indikator- vad som ska mätas 

Genom attitydundersökningar har vi kunnat mäta tendenser i ungas drogmissbruk. Indikatorer är antalet som 

provar droger och antalet som tycker att Cannabis är en ofarlig drog.  

Aktivitet år 2014 

Fyra deltävlingar i varje kommun inför filminspelning. Skriva synopsis, auditions för filmroller, göra filmmusik 

och vara med i filmteamet. Som motprestation ska eleverna göra research om droger och redovisa inför sin klass. 

På så sätt möter unga andra unga med information.  

Aktivitet år 2015 

Då alla deltävlingarna inte hann genomföras under 2014 fortsatte dessa under 2015. I slutet av vårterminen 2015 

spelades även filmerna in. Under hösten var det planering inför och genomförande av filmpremiären. Samtidigt 

planerades och genomfördes inspelning av en kortare informationsfilm om projektet. Lärarhandledningsmaterial 

till filmerna togs fram till premiären.  
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Aktiviteter under åren i varje kommun 

 

Ystad 2014 

 Februari: 9 ungdomar i åldrarna 16-25 år utbildas kring droger för att vara förebilder för eleverna som 

kommer delta i projektet. Ungdomarna kallas Bridgeteamet och ska vara en bro mellan äldre ungdomar 

och yngre. Bridgeteamet har tagit avstånd från droger och vill vara med i projektet för att stötta yngre 

ungdomar i att ta beslutet att avstå droger. Bridgeteamet består av ungdomar bosatta både i Ystad och 

Simrishamn och dessa två kommuner använder sig därför av samma Bridgeteam. Bridgeteamet kommer 

finnas med längs hela projektet och vara med ute på skolorna, involveras i alla tävlings- och 

researchmomenten samt marknadsföra filmen när den färdigställts. 

 Mars: Lansering av projektet på Ystads teater hölls av Bridgeteamet samt filmregissören, 30 min, Info 

om Cannabis av Bridgeteamet, filmklipp från bland annat Ungdomsfilmen ”Typ… Key West” samt 

information om projektet. Alla tre högstadieskolorna deltog, totalt 1056 elever. Även Ystads Allehanda 

och Skånska Dagbladet rapporterade från lanseringen och information kring projektet nådde därmed ut 

till deras prenumeranter. 

 April – juni: Deltävling 1, tävla om att få skriva synopsis till filmen. För att få tävla ska eleven gjort 

research om Cannabis och redovisat för sin klass. Åk 7 på de tre högstadieskolorna deltar samt några 

från åk 6,8-9, redovisar och gör research integrerat i skolarbetet i ämnena NO och SV. Två 

representanter från bridgeteamet samt projektledare och projektansvarig Ystad finns på plats för att 

lyssna till några av redovisningarna. Totalt 354 elever.  

 April: Åk 8, 153 elever (7 klasser) Norreportskolan får information kring Cannabis efter önskemål från 

lärarna. Fältgruppen Ystad håller i informationen på 40 min/klass. Information kring Cannabis varvas 

med diskussion samt värderingsövningar.  

 April: En klass 8 (24 elever) på Norreportskolan genomför research och redovisning enligt 

projektkonceptet. Projektledaren, projektansvarige samt två representanter från Bridgeteamet 

medverkar i redovisningarna som sker ämnesintegrerat på engelska eller svenska. Även Ystads 

Allehanda finns på plats och skriver en artikel om elevernas arbete.   

 Maj: ”Soffhäng” på Ungdomens Hus i Ystad (Fritidsgård), temat för kvällen är Cannabis och 

projektledaren är inbjuden tillsammans med en person från Fältgruppen Ystad för att diskutera ämnet 

med intresserade ungdomar. 18 ungdomar deltar. 

 Maj: Projektledare/Skolombud, projektansvarig, Bridgeteamet tillsammans med filmregissör Jan Linell 

åker runt på högstadieskolorna i Ystad för att påminna åk 7 (344 elever) om deltävling 1 samt berätta 

kort om deltävling 2-3 som kommer till hösten, samt marknadsföra ett event som genomförs vid 

skolstart.  

 Augusti: Event i Ystad för elever i åk 8 Ystad/Simrishamn, 484 elever. 22 utställare finns på plats: 

Filmregissör Jan Linell har en station där eleverna får se hur en audition går till, Musikproducent Olle 

Nielsen visar eleverna lite musiksekvenser från filmvärlden för att skapa intresse kring deltävling 3 

(filmmusik), Polisen informerar om sitt arbete kring droger, Ungdomsmottagningen berättar om sin 

verksamhet, Fritidsgårdarna Ystad/Simrishamn låter eleverna skapa armband med budskap mot droger, 

Cineteket Ystad pratar om film i Ystad, Radio Active sänder live samt låter eleverna tävla genom att 

skapa en ny slogan till radiostationen, Naturskyddsföreningen berättar om sin verksamhet, 

Sommarteatern visar upp lite från sina uppsättningar, ett antal idrottsföreningar finns också på plats 

(fotboll, handboll, Parkour, basket, karate). Ett lokalt band spelar lite låtar, Föräldraföreningen mot 

Narkotika (FMN) håller en kort information kring Spice samt en kort dansuppvisning av Dance Fun 

Simrishamn. Syftet med eventet är att påminna eleverna om projektet och de kommande två 

deltävlingarna samt ge dem möjlighet att hitta nya fritidsintressen för att på så sätt skapa en meningsfull 

fritid och minska intresset för droger.  
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 September: Deltävling 1 avslutas, Synopsis, mynnar ut i totalt 50 synopsisbidrag (från 

Ystad/Simrishamn) som bedöms av en jury bestående av professionellt utvalda av regissören. Dessa 

väljer ut sex synopsis som blir vinnare vilka skrivits av sammanlagt tio elever (fem från Ystad och fem 

från Simrishamn) enskilt eller i grupp.   

 Oktober: De vinnande synopsisbidragen presenteras på skolorna för elever i åk 8 av två ungdomar från 

Bridgeteamet samt filmregissören. Vinnarna får ett litet pris i form av presentkort samt ett armband med 

budskap mot droger. Affischer med vinnarna sätts upp på högstadieskolorna. Samtidigt förbereder 

Bridgeteamet eleverna för deltävling två (auditions) och tre (filmmusik). (Ca 300 elever) 

 Oktober: Åk 7 på de tre högstadieskolorna (ca 300 elever) informeras om projektet samt får kort 

information kring alkohol, tobak och Cannabis av Projektledaren samt Projektansvarig Ystad. 

 Oktober-November: Deltävling två, Auditions, genomförs på de tre högstadieskolorna i Ystad. 

Researchen eleverna gör ska handla om Spice, Nätdroger eller övriga droger. Lärarna ser till så att det 

blir bra spridning så att eleverna får information kring alla sorters narkotika. Kunskapsskolan väljer att 

låta åk 9 göra research och redovisa för sin klass (82 elever). De övriga två högstadieskolorna låter alla 

sina elever i åk 8 genomföra research och redovisa om Spice, nätdroger och övriga droger, totalt 253 

elever.  

 November: De elever som är intresserade av att vara med på riktig audition inför filmen skickar in en 

kort video av sig själva till filmregissör Jan Linell där de presenterar vem de är, fritidsintressen samt 

varför de vill vara med i filmen. Av dessa väljs 23 elever ut till en riktig audition som arrangeras på 

fritidsgården i Ystad. De 23 eleverna går i åk 7-9 och är spridda på alla högstadieskolorna i Ystad. De 

som inte gjort sin research före audition genomför den i sin klass efteråt. Auditionstillfället övervakas 

av P4 Malmöhus och ett inslag från dagen sänds under eftermiddagen. Efter att filmmanuset är 

färdigställt (i februari) kommer de elever som är intressanta för roller utifrån auditions kontaktas. 

 December: Arbetet med deltävling tre (filmmusik) inleds. 235st åk 8-elever är redan kvalificerade att 

delta då de gjort sin research om övriga droger. Så även de 82 eleverna i åk 9 på Kunskapsskolan.  

Musiklärarna på de tre skolorna kontaktas för ett möte där de namnger elever som de tror är intresserade 

av filmmusiktävlingen.  Denna tävling kommer fortsätta under januari 2015 och vidare återkoppling 

kring detta kommer i slutrapporten. 

 Februari – December: Information kring projektet i Ystad har varit med i tidningar (Ystads Allehanda, 

Skånska dagbladet) samt Radio vid ett flertal tillfällen under året. Projektledaren samt projektansvarig 

för Ystad har vid flera tillfällen presenterat projektet i olika forum som: på nämndsmöten, 

ungdomsfullmäktige, för medarbetare/chefer på kommunen, Skåne lyfter i Ystad m.m 

Ystad 2015 

 

 Februari: Efter att filmmanuset var färdigställt i februari fick några elever som vunnit 

synopsistävlingen tillsammans med projektansvarig ta del av manusets innehåll och lämna 

kommentarer. Regissören påbörjade matchningen av ungdomarna som varit på audition med 

huvudroller och biroller till filmerna. Ytterligare auditions planerades in i mars/april då det behövdes 

äldre ungdomar, barn samt vuxna till såväl huvudroller som biroller.  

 

 Mars: Under mars månad hölls fyra auditions för gymnasielever samt för vuxna. Totalt 24 personer 

kom för att söka en roll i filmen, detta innebar att 78 stycken sökt sig till audition i Ystad för att få vara 

med i filmerna.  

  

 April: Informationsmöte kring tillsättningen av roller den 9 april på Gamla Rådhuset i Ystad.  Elever 

från Simrishamn och Staffanstorp bussades in till Ystad. Från Ystad kom 30 elever och totalt från alla 

tre kommunerna kom 65 elever för att få information. Vuxenrollerna tillsattes därefter genom att 

tillfråga några professionella skådespelare från Ystad och Marsvinsholmsteatern, några skådespelare 
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från Malmö och Lund, några poliser, rektorer, lärare samt tjänstemän på socialförvaltningen. I slutet av 

april var rollbesättningen klar och planering av inspelningsdagar sattes igång.  

 

 Februari- April: Den tredje tävlingen i projektet handlade om filmmusik och introducerades under 

december 2014. Projektansvarig och skolombudet planerade processen tillsammans med kontaktlärarna 

och musiklärarna på varje skola. 20 elever från Västervångskolan, 8 elever från Kunskapsskolan och 5 

elever från Norreportskolan visade intresse av att vara med i tävlingen. Projektansvarig och skolombud 

har träffat ungdomarna på respektive skola för att introducera dem i tävlingsprocessen. De elever som 

vill vara med från Västervångskolan och Norreportskolan har jobbat med sin musikidé under sin skoltid 

som kallas plustid och eleverna från Kunskapsskolan arbetade med musikbidraget på sin fritid. Några 

elever har valt att skriva en text, andra har valt att göra musik, någon ville sjunga, andra ville spela 

instrument och någon ville göra allt. Under processen valde ett antal elever att hoppa av tävlingen på 

grund av tidsbrist. Projektansvarig och skolombud har vid 12 olika tillfällen träffat ungdomarna för att 

arbeta med dem, peppa och stötta dem under sitt arbete med musiken. Totalt har 8 bidrag färdigställts 

som sammanlagt 13 elever har arbetat med under våren 2015. När musikbidragen var färdiga gavs 

eleverna möjlighet att få spela in dem i en riktig studio i samarbete med Österportsskolans (gymnasiet) 

Musikproducentsprogram (IMP). Inspelningarna genomfördes under två dagar i april. Bidragen 

redigerades av gymnasieeleverna tillsammans med musikproducent Fredrik Andersson och skickades 

därefter in till regissör Jan Linell.     

 

   April- juni: För att få medverka i den fjärde och sista tävlingen i projektet, filmteamstävlingen, skulle 

eleverna göra research om majoritetsmissförståndet och redovisa det i klassen. Västervångskolan, bjöd 

in Fältgruppen tillsammans med Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) som höll i ett föredrag om 

majoritetsmissförståndet, statistik och argument mot Cannabis för alla åk 8-elever. Norreportskolan 

genomförde sin research och redovisning med sina åk 8 elever under sina ordinarie lektioner i 

naturkunskap. Kunskapsskolan hade ingen möjlighet att göra research och redovisa då detta krockade 

med ett anat projekt som prioriterades. Totalt tre elever visade sitt intresse till tävlingen men ingen av 

dem kunde tyvärr vara med under de respektive inspelningsdagar.  

 

 Maj-Juni: Inspelningen har planerats av regissören, projektledaren och projektansvarig med locations, 

rekvisita och statister etc. Tidsplaner har gjorts utifrån manuset och landade till slut i 

åtta inspelningsdagar (11/5, 13/5, 17/5, 19/5, 20/5, 25/5, 27/5 samt 2/6). Miljöerna är valda utifrån de 

tre kommunerna. Två filmteam bokades av regissören för två olika perioder.  

 

 Maj-Juni: Efter filminspelningen har regissören klippt ihop filmerna. Fyra bidrag från 

filmmusiktävlingen i Ystad har blivit utvalda som vinnare och kunde direkt utan vidare bearbetning 

sättas in i olika scener i filmen. Vinnarna i filmmusiktävlingen har belönats med en biobiljett och 

armband med budskap ”hugs not drugs”. Vinnarna har också fått skriva på ett avtal gällande 

äganderätten till musiken.  

 

 Augusti-September: Framtagning av handledningsmaterial påbörjas samt planering inför premiären i 

november. Planering av inspelning av en kort informationsfilm om projektet med intervjuer av 

Bridgeteam, skådespelare, filmmusikskapare, kontaktlärare, skolombud m.fl. 

 

 Oktober: Visning av filmerna för kurator, rektorer, utvalda lärare, för att diskutera hur 

lärarhandledningen till filmerna ska se ut. Lärarhandledningen ska användas direkt efter visningen av 

filmerna i klasserna för att diskutera filmernas innehåll. I lärarhandledningen finns också tips på hur 

man kan arbeta i klasserna med tema droger efter att filmerna visats. Inspelning av informationsfilm, en 

heldag i Ystad, 15 ungdomar delaktiga från Ystad. 

 

 November- december: Den 26 november var det filmpremiär på Ystad teater för eleverna i åk 9 från 

Simrishamn, Staffanstorp och Ystad. Två av ungdomarna från Bridgeteamet höll i premiären 

tillsammans med projektansvarig, projektledare och Jan Linell. På teatern var det planerat för två 

visningar för åk 9 elever under dagen med sammanlagt 530 ungdomar samt en kvällsvisning för 
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föräldrarna till åk 9 elever och för skådespelarnas anhöriga som var ca 70 stycken. Journalister från 

Ystads allehanda, Skånska dagbladet, Österlenmagasinet och Lokaltidningen Ystad och Lokaltidningen 

Simrishamn/Tomelilla var på plats. Direkt efter premiären fick eleverna fylla i den sista enkäten i 

projektet, Attitydundersökning.  

Alla ungdomar som på något sätt medverkat vid filminspelningen har belönats med biobiljett från 

antidroggruppen Ystad. 

 

Staffanstorp 2014 

 Mars-juni: Introduktion av projektet för de 155 berörda eleverna. Inspirationsföreläsning om Cannabis, 

research och redovisning inför deltävling 1 i de berörda sju klasserna på skolan. Redovisningarna sker i 

helklass samt i mindre grupper. Samtal med filmregissören kring manusskrivning i grupp för de 

eleverna som vunnit synopsistävlingen, 8 elever. 

 

 November: Kick off en förmiddag inför deltävling två (auditions) och tre (filmmusik), riktat till åk 8-9 

på Balderskolan (115 elever).  Sju olika stationer som eleverna går runt till (Fenix, Fältgruppen, 

musikproducent, filmregissör, polis, socialtjänst inriktning ungdomar, Idrottsföreningar samt 

musikskolan). Medverkade denna dag gjorde även medlemmar ur Staffanstorps ”Bridgeteam”. 

Synopsisvinnarna tilldelades biobiljetter av Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup som tillika är 

samverkanspart i projektet. Research om Spice, fem redovisningar per klass, nätdroger och andra 

droger. Kort introduktion samt egen fördjupning ca fem timmar. Skriftlig redovisning av researchen 

samt muntlig av de som vill. (115 elever) 

 

 November: Audition med filmregissör Jan Linell (30 elever) 

 

 December: Deltävling 3 påbörjas: Arbete under musiklektionerna med bidrag till filmmusiktävlingen. 

Sex st musikbidrag skickas in till regissören. (ca 30 elever) 

Staffanstorp 2015  

 

 Maj/Juni: Inspelningsdagar med 40 st elever (statister) i Staffanstorp  

 

 April: Informationsträff i Ystad med alla som sökt sig till auditions ca 25 st 

  

 Oktober: Visning av filmerna för de som skulle hjälpa till att ta fram guide (lärarmanual) 2 st  

 

 November: Informationsfilmsinspelning på ungdomens hus i ystad, 2 ungdomar delaktiga 

 

 November: Premiärvisning i Ystad + arbete i klasserna efteråt med lärarhandledning 42 st  

 

Simrishamn 2014 

 Februari: 9 ungdomar i åldrarna 16-25 år utbildas kring droger för att vara förebilder för eleverna som 

kommer delta i projektet. Ungdomarna kallas Bridgeteamet och ska vara en bro mellan äldre ungdomar 

och yngre. Bridgeteamet har tagit avstånd från droger och vill vara med i projektet för att stötta yngre 

ungdomar i att ta beslutet att avstå droger. Bridgeteamet består av ungdomar bosatta både i Ystad och 

Simrishamn och dessa två kommuner använder sig därför av samma Bridgeteam. Bridgeteamet kommer 

finnas med längs hela projektet och vara med ute på skolorna, involveras i alla tävlings- och 

researchmomenten samt marknadsföra filmen när den färdigställts. 
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 Mars: Lansering av projektet på Biografen i Simrishamn, 30 min, Info om Cannabis av Bridgeteamet, 

filmklipp från bland annat Ungdomsfilmen ”Typ… Key West” samt information om projektet. De två 

högstadieskolorna deltog, totalt ca 600 elever. 

 

 Mars-april: Research och redovisning kring Cannabis i åk 7 på Korsavadskolan (140 elever).  Två 

heldagar viks åt arbete med research och redovisar under en heldag sina arbeten. Efter redovisningarna 

är klara påbörjar eleverna utformandet av synopsis till filmen på temat ungdomar och droger. Alla 

elever, enskilt eller i grupp, arbetar med detta som en del i ämnet svenska.  

 Augusti: Event i Ystad för elever i åk 8 Ystad/Simrishamn, 484 elever. 22 utställare finns på plats: 

Filmregissör Jan Linell har en station där eleverna får se hur en audition går till, Musikproducent Olle 

Nielsen visar eleverna lite musiksekvenser från filmvärlden för att skapa intresse kring deltävling 3 

(filmmusik), Polisen informerar om sitt arbete kring droger, Ungdomsmottagningen berättar om sin 

verksamhet, Fritidsgårdarna Ystad/Simrishamn låter eleverna skapa armband med budskap mot droger, 

Cineteket Ystad pratar om film i Ystad, Radio Active sänder live samt låter eleverna tävla genom att 

skapa en ny slogan till radiostationen, Naturskyddsföreningen berättar om sin verksamhet, 

Sommarteatern visar upp lite från sina uppsättningar, ett antal idrottsföreningar finns också på plats 

(fotboll, handboll, parkour, basket, karate). Ett lokalt band spelar lite låtar, Föräldraföreningen mot 

Narkotika håller en kort information kring Spice samt en kort dansuppvisning av Dance Fun 

Simrishamn. Syftet med eventet är att påminna eleverna om projektet och de kommande två 

deltävlingarna samt ge dem möjlighet att hitta nya fritidsintressen för att på så sätt skapa en meningsfull 

fritid och minska intresset för droger.  

 

 September: Deltävling 1 avslutas, Synopsis, mynnar ut i totalt 50 synopsisbidrag (från 

Ystad/Simrishamn) som bedöms av en jury bestående av professionellt utvalda av regissören. Dessa 

väljer ut sex synopsis som blir vinnare vilka skrivits av tio elever (fem från Ystad och fem från 

Simrishamn) enskilt eller i grupp.  Prisutdelning på Korsavadsskolan till de elever vars synopsisbidrag 

var bland de vinnande. Ystad allehanda bevakade och rapporterade från prisutdelningen samt 

intervjuade eleverna om deras inställning till och kunskaper om tyngre droger, samt alkohol. 

 

 November: Droginformation kring Spice av föreläsare med diskussion kring massmedias bevakning av 

drogen Spice och dess effekter för åk 8 på Korsavadsskolan (140 elever) 

 

 November-December: Research kring Spice, nätdroger och övriga droger åk 8, 140 elever 

 

 December: 17 elever deltar i auditions tillsammans med filmregissör Jan Linell. Efter att filmmanuset 

är färdigställt (december-januari) så kommer de elever som är intressanta för roller utifrån auditions 

kontaktas. 

Simrishamn 2015 

 Januari – december: Kommungruppsmöten regelbundet 

 

 Maj: Inspelningsdagar i Simrishamn/Ystad med elever från Korsavadsskolan, 15 st 

 

 September: Klassmöten åk 8, droginformation, målsmän till ca 150 elever 

 September: Föräldramöte på biografen i Simrishamn, föreläsare från Föräldraföreningen mot narkotika 

(FMN), elever från projektet berättade om sitt arbete. Ca 150 föräldrar, förvaltningspersonal och 
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intresserad allmänhet. Information till pressen om intentionerna med filmskapandet.  

 

 Oktober: Visning av filmerna för skolans stödteamsgrupp (kurator, socionom, utvalda lärare), 

diskussion inför framtagning av lärarhandledning vid filmvisningar. Inspelning av informationsfilm, en 

heldag i Ystad, 5 ungdomar från Simrishamn delaktiga. 

 

 November: Premiärvisning i Ystad med efterföljande arbete i klasserna med lärarhandledning. Ca 180 

elever i åk 9. 

Delmål 2 

Att alla högstadieelever och deras föräldrar under de tre åren ska ta del av information om droger. Vi räknar med 

att nå 25000 personer med informationen. 

Indikator 

Vi kan genom attitydundersökningar bland föräldrar mäta deras attityd till Cannabis. Vi kan även i 

folkhälsoenkäten avläsa antalet som provar Cannabis mer än en gång. Indikator även antalet som provar droger 

och antalet som tycker cannabis är en ofarlig drog. 

Aktivitet 

Skicka information till alla föräldrar med ungdomar på högstadiet. Ha en informationskampanj på skolor och 

fritidsgårdar om droger och framförallt Cannabis skadeverkningar. 

Ystad 2014/2015 

 Nyhetsbrev 

Fältgruppen i Ystad har skickat ut fyra nyhetsbrev under 2014/2015. I nyhetsbreven har information 

kring projektet funnits med samt relevant information kring droger (Cannabis och Spice). Nyhetsbrevet 

går ut i 1400 pappersexemplar till alla vårdnadshavare med barn i åk 6-9 på skolorna i Ystads kommun. 

Nyhetsbrevet 2015 gick ut till vårdnadshavare med ungdomar på gymnasiet i åk 1, ca 600 exemplar. 

 

 Föräldramöten 2014 

Information kring projektet och aktuell droginformation från Projektansvarig, Projektledare samt 

Fältgruppen på föräldramöten i åk 7-9 samt åk 1 på Österportsgymnasiet. Dessa föräldramöten har skett 

i samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika som har haft en representant på plats som 

informerat föräldrar kring Cannabis och Spice. Vad det är för droger, konsekvenser för tonåringar samt 

vilka tecken man som förälder ska vara uppmärksam på. 

 

 Skåne lyfter 2014 

Representanter från projektet fanns med på Skåne lyfter i maj 2014. Vid stationen fanns material kring 

projektet samt om Cannabis, Tobak och Alkohol. Fältgruppen fanns på plats för att diskutera kring 

droger samt projektet med intresserade.  

 

 Mediabevakning 2014/2015 

Skånska dagbladet, Ystads Allehanda och Radio Active bevakar och följer projektet. De publicerar 

artiklar och radioinslag kring projektet samt drogsituationen i Ystad. 
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 Föräldrar till ungdomarna i åk 9 var inbjudna till premiären av filmerna den 26 november på Ystad 

teater 

 

Staffanstorp 2014/2015 

 Mediabevakning  

 Lokal media bevakar och följer projektet, flertalet artiklar publiceras under året. 

 Information ges kontinuerligt till kommunledning och politiker via kommunens Analysgrupp, där Patrik 

Runesson är sammankallande och föredragande. 

 Information till föräldrar och vårdnadshavare om projektet ges i samband med föräldramöten eller 

föräldrautbildningar 

Simrishamn 2014/2015 

 Nyhetsbrev 2014 

Ett nyhetsbrev om Spice samt projektet läggs ut på Dexter. Ett internetverktyg som alla föräldrar har 

tillgång till. 

 

 Föräldramöte 

Föräldrar i klass 8 får droginformation på två föräldramöten, hösten 2014 samt våren 2015. September 

2015 var det även föräldramöte på biografen i Simrishamn, föreläsare från Föräldraföreningen mot 

narkotika (FMN), elever från projektet berättade om sitt arbete.  

 

 Mediabevakning 

Lokal media bevakar och följer projektet, flertalet artiklar publiceras under året. 

Når ut till deras prenumeranter. Information till pressen om intentionerna med filmskapandet. 

 

Samverkan 

Polisen 

Polisen i Ystad följer projektet genom regelbunden information från skolombud/projektansvarig. De deltog 

också under eventet i Ystad i augusti 2014 samt är en samverkanspart under vissa föräldramöten och 

personalinformationer.  

ECAD- European Cities Against Drugs 

Andra samverkansaktörer är ECAD (European Cities Against Drugs) där Ystad och Staffanstorp är 

medlemskommuner. Patrik Runesson har under de senaste 10 åren även ingått i den svenska styrelsen. ECADs 

direktör och de svenska medlemskommunerna är informerade om projektet och var i processen vi befinner oss. 

Aktuell information och material från ECAD används av projektledare, skolombud och projektansvarig. 

Lokala fritidsgårdar 

Representanter från fritidsgårdarna finns representerade i de tre kommunernas kommungrupper. Där har de fått 

kontinuerlig information kring var i processen projektet befinner sig. De har även medverkat på kick-offen 2014 

i Ystad samt funnits med som arena för ungdomar att diskutera problematiken kring Cannabis/Spice. 

Fritidsgårdarna är också en viktig hälsofrämjande plats där ungdomar kan umgås, aktiveras och känna trygghet. 
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Föräldraföreningen mot narkotika 

Föräldraföreningen mot narkotika har i Ystad tillsammans med skolombud haft information/diskussion kring 

Spice samt funnits med och informerat om droger för föräldrar/lärare under åren. De var även delaktiga på kick-

offen i Ystad i augusti 2014. Under 2015 har de hållit i en föreläsning för föräldrar till ungdomarna på högstadiet 

i Simrishamn.  

Region Skåne/Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen Ystad finns representerad i kommungruppen och får därmed regelbunden uppdatering 

kring vart projektet befinner sig. Även de fanns med på kick-offen i Ystad 2014. I Ystad har även samverkan 

skett med Ungdomsmottagningen i en insats riktad mot Österportsgymnasiet. Insatsen bestod i att under lunchen 

tillsammans med skolombud/projektansvarig ha en gemensam aktivitet med fokus på drogförebyggande och 

säker sex.  

Övriga samverkansparter är CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) Patrik Runesson 

fungerar sedan 2002 som länsombud i Skåne, Länsstyrelsen via regelbundna nätverksträffar, Rotary-Lions i 

Ystad/Simrishamn får regelbunden information om projektet från Bridgeteamet samt projektansvarig samt 

Rädda Barnen i Staffanstorp-Hjärup. 

Utvärdering 

I början av projektet år 2014 tog vi beslut om att framförallt rikta projektet till dåvarande åk 7 för att kunna följa 

dem under projektets två år. Detta innebar att medverkan för dem blev obligatoriskt, i samråd och 

överenskommet med rektorer på de delaktiga skolorna. På detta sätt blev projektet mer hanterbart då vi hade ett 

begränsat antal elever att fokusera insatserna på. Även de andra eleverna på skolan var välkomna att delta i 

projektet men på frivillig basis.  

 

Projektet har varit beroende av engagemanget dels hos de berörda lärarna, rektorerna men även skolombuden i 

de tre kommunerna. Positivt och en mycket viktig framgångsfaktor är när skolombudet har rektors mandat och 

förtroende att genomföra de för projektet nödvändiga insatser och aktiviteter. Det har varit betydelsefullt att ha 

beslut från kommundirektör och Ordförande Barn och utbildningsnämnden att genomföra projektet.  

 

En utmaning i projektet har varit samverkan, både mellan kommunerna och inom kommunerna. Detta har 

fungerat olika i de tre kommunerna och både antalet aktiviteter och enkätsvaren har påverkats av detta. Ystad har 

haft förmånen att ha en kommunansvarig anställd utöver de procenten som är inräknade i projektbudgeten. En 

tjänst på 60 % har finansierats av kommunens sociala investeringsfond. Detta har gett ökade möjligheter för 

Ystad än i övriga kommuner. Projektledartjänsten var från början planerat att vara en tjänst på 100 % men utifrån 

beviljade medel blev den istället 25 % vilket också har påverkat möjligheten att samverka då det inte funnits 

möjlighet att vara delaktig i varje kommun utan fokus den tiden har enbart använts till enkäter, rapport, 

filminspelningar, handledningsmaterial samt styrgruppsmöten. Även samverkan mellan kommunansvarig och 

skolombud har fungerat olika i de olika kommunerna vilket också påverkat resultatet. 

 

Att utvärdera om projektets syfte uppnåtts: ”Att alla högstadieelever i de tre kommunerna ska ta del av 

information kring droger som de själva sökt upp eller får via jämnåriga och därigenom reflektera över sina 

attityder till droger så att de aktivt och av egen vilja bestämmer sig för att avstå från droger”, är inte helt enkelt. 

Våra enkäter visar att ungdomarnas möjlighet, lust och användande av Cannabis har ökat under de tre åren i alla 

kommunerna, dock lite olika mycket. Det hade varit bra att haft en pilotkommun att jämföra med som inte varit 

delaktig i projektet. Vi har möjlighet att jämföra våra resultat med resultaten från Folkhälsa barn och Unga 2016, 

men de svaren väntas inte förrän i augusti. Och tyvärr innehåller den enkäten inte så många frågor kopplat till 

attityd utan täcker mer möjligheten, erbjudande och använde av narkotika. Utöver själva statistiken som är 
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framtagen för projektet så har de ungdomar som varit delaktiga i filmskapandet varit mycket positiva till 

projektet. Likaså Bridgeteamen, framförallt i Ystad/Simrishamn, har varit mycket positiva och poängterat vikten 

av att sprida filmerna och de har även erbjudit sig att vara delaktiga i filmspridandet på skolor framöver. 

Bridgeteamet i Staffanstorp var framförallt aktiva i projektet år 1. De ungdomar som är med i filmerna har haft 

och kommer ha en viktig roll utifrån att vara en förebild för ungdomar framöver, vilket de är medvetna om. De 

har alla varit motståndare mot narkotika under projekttiden och kommer förhoppningsvis förbli drogfria.  

Framtid 

Rektorerna på högstadieskolorna i Ystad som varit med i projektet har efterfrågat filmerna med 

handledningsmaterialet och under år 2016 kommer fokus ligga på att använda filmerna som en del i ANDTS-

arbetet på högstadiet i Ystad. Här finns även planer på att använda filmerna på gymnasiet då även de rektorerna 

varit delaktiga i den kommungrupp som funnits och efterfrågat möjligheten att visa filmerna för sina elever samt 

på föräldramöten. Elevhälsan i Ystad visar också intresse av att ta del av projektet och filmerna. Projektledaren 

och projektansvariga Ystad har redovisat projektet för Folkhälsoberedningen i Skåne under ett möte i januari där 

efterfrågan av filmerna var stor. Styrelsen i FMN (Föräldraföreningen mot Narkotika) har nyligen tittat på 

filmerna och har önskemål om att få visa dem och använda dem vid sina utbildningstillfällen på föräldramöten 

på högstadie- och gymnasieskolor runt om i Skåne. I Ystad har Polismyndigheten i Region Syd har tittat på 

filmerna och fått information om projektet på sina arbetsplatsträffar en gång per vecka under sex veckors tid och 

även de är intresserade av att använda filmerna i samband med utbildningar/föreläsningar de har på skolor i 

Skåne. Det har också visats intresse från Lasarettet i Ystad som önskar få ta del av filmerna under några 

arbetsplatsträffar. Filmerna har även visats på en nätverksträff för alkohol- och drogsamordnare i Skåne och där 

finns intresse att köpa in filmerna och använda dem i övriga kommuner i Skåne. Vidare kommer ECAD 

(European Cities Against Drugs) få exemplar av filmerna och de skulle vilja visa dem på sina konferenser 

framöver. Här undersöks även möjligheten att texta filmerna på engelska.  
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Budget  
 

Röda siffror = Kommunernas insats på 900 000 kr 

Svarta siffror = Region Skånes bidrag på 2 000 000 kr 

 

 

Utgifter år 1: Avtal (1 jan – 30 juni) Linnell (Bridge, verktyg, hemsida etc.)     445 000 

2014 Varav kommunerna står för:                   142 500 

                         Projektledning 25 % 1 jan – 30 maj                                              106 000                                              

                         Projektledare 25 % 1 juli – 31 dec                                                  65 000 

                         Skolombud    3 ggr 20%   1 juli – 31 dec                                      144 000 

                         Filmkonsult 1 juli – 31 dec                                                            300 000 

                         Projektkommunens kostnader                                                         20 000 

                                                                                                                  S:a       1 080 000 

 

Utgifter år 2: Filmkostnad (Ystad/Simrishamn 738 000, S-torp 369 000)        1 107 000 

2015 Varav kommunerna står för:                   142 500                          

    Filmkonsult  1 jan – 31 dec                                                             95 000 

                      Projektledare 1 jan – 31 dec   25 %                                               130 000 

                      Skolombud 1 jan – 31 dec  3 ggr 20%                                           288 000         

                      Projektkommunens kostnader                                                          20 000                                                                                                            

                                                                                                                  S:a       1 640 000  

 

Utgifter år 3     Implementering, fortsatt utvecklingsarbete och utvärdering          180 000       

                                              

 

 

Inkomster år 1  Kommunernas insats                                                                      360 000      

                         Region Skåne                                                                                 500 000 

                                                                                                                  S:a          860 000 

 

Inkomster år 2  Kommunerna insats                                                                       270 000 

                         Region Skåne                                                                                 750 000   

                                                                                                                  S:a       1 020 000 

 

Inkomster år 3  Kommunernas insats                                                                      270 000 

                         Region Skåne                                                                                 750 000       

                                                                                                                    S:a      1 020 000                        

 

Summa utgifter                    2 900 000               Kommunernas insats år 1-3  900 000 

Summa inkomster                2 900 000                   
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Bilaga 1. Attitydundersökning  

Nedan följer ett antal frågor som handlar om ungdomar och droger. 

* 1. Är du? 

 

Tjej  

 

Kille  

* 2. Vilken skola går du på? 

* 3. Hur farligt tror du följande är? 

 Inte alls farligt Lite farligt Ganska farligt Mycket farligt 

*Cigaretter 
    

*Snus 
    

*E-cigarett 
    

*Vattenpipa 
    

*Alkohol 
    

*Cannabis (Marijuana/Hasch) 
    

*Syntetisk Cannabis (Spice) 
    

*Sömn/lugnande eller smärtstillande medel utan läkares ordination 
    

*Annan narkotika (heroin, LSD, kokain, nätdroger m.m) 
    

* 4. Hur stor risk tror du att det är att människor skadar sin hälsa, fysiskt eller på annat sätt om de: 

 Ingen risk Liten risk Måttlig risk Stor risk Vet ej 

*...röker 10 cigaretter eller mer per dag 
     

*...snusar 1 dosa per vecka 
     

*...berusar sig på alkohol minst en gång i månaden 
     

*... provar Cannabis (hasch/marijuana) 1-2 gånger 
     

*...provar heroin 1-2 gånger 
     

*...provar att sniffa/boffa 1-2 gånger 
     

5. Vilka är de tre första orden du kommer att tänka på när du hör ordet Cannabis (Hasch/Marijuana)? 
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* 6. Varför tror du att en del ungdomar väljer att testa Cannabis (Hasch/Marijuana)? 

(Du kan välja mer än ett svar) 

 

Spännande/Coolt  

 

Grupptryck, andra vill att de ska prova  

 

Vill känna effekten/nyfikenhet  

 

Tror inte det är så farligt  

Egna kommentarer 

 

* 7. Hur vanligt tror du det är att ungdomar på högstadiet i Ystad använder Cannabis (Hasch/Marijuana)? 

 0 1 2 3 4 5  

*Inte alls vanligt 
      

Mycket vanligt 

* 8. Har du någon gång haft lust att testa Cannabis (Hasch, Marijuana)? 

 

Ja  

 

Nej  

* 9. Har du någon gång haft möjlighet att prova narkotika? 

Med narkotika avses Cannabis (Hasch, Marijuana), Syntetisk Cannabis (Spice), Amfetamin, Ecstasy, LSD, Kokain, GHB eller liknande. 

 

Ja  

 

Nej  

* 10. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit erbjuden att prova eller köpa narkotika? 

 

Ja  

 

Nej  

   

* 11. Har du någonsin testat något av följande och i så fall hur många gånger? 

(Sätt ett kryss på varje rad) 

 Aldrig En gång 2-4 ggr 5-10 ggr 11-20 ggr Mer än 21 ggr 

*Cigaretter 
      

*Snus 
      

*Vattenpipa 
      

*E-cigaretter 
      

*Alkohol 
      

*Cannabis (Hasch/Marijuana) 
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 Aldrig En gång 2-4 ggr 5-10 ggr 11-20 ggr Mer än 21 ggr 

*Syntetisk Cannabis (Spice) 
      

*Sömn/lugnande eller smärtstillande medel utan läkares ordination 
      

*Annan narkotika (Heroin, Kokain, LSD, Nätdroger m.m) 
      

 

* 12. Hur gammal var du när du (om någonsin) gjorde följande saker för första gången? 

 Aldrig 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 

*Rökte en cigarett 
       

*Snusade 
       

*Drack minst ett glas alkohol 
       

*Använde marijuana/hasch/spice (Cannabis) 
       

*Sniffade/Boffade 
       

Klar
 

 


