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Titel
Trygg i Åre –arbetsgivare mot droger
Type af præsentation (det skal fremgå, om der er et særligt ønske i forhold til
posterpræsentation eller mundtlig præsentation i delplenum eller workshop)
Muntlig presentation i delplenum eller workshop
Tema (ENTEN et eller flere af de oplistede temaer - ELLER beskrivelse af et andet
tema)
Kommunernes forebyggelsesrolle i en struktur under forandring och Sundhed gennem
partnerskaber
Forfatter - inkl. institution/organisation og emailadresse
Malin Bergqvist, Folkhälsosamordnare och projektledare, Åre kommun malin.bergqvist@are.se
Medpresentatör: Maria Warne, PhD hälsovetenskap, Avdelningen för Hälsovetenskap,
Mittuniverstitetet, Campus Östersund maria.warne@miun.se
Stikordsliste (for emne/fokus)
Trygghet, alkhol, narkotika, arbetsgivare, arbetsplatser, säsongsanställda, skidort, turistort,
samverkan, nätverk, forskning, projekt
Særlig læring/særlig succes (hvorfor er projektet/indsatsen et vigtigt bidrag ved
konferencen? - evt. i stikord)
Från misstänksamhet till tilltro. Kraften i att näringsliv, kommun, primärvård, polis arbetar över
gränserna mot samma mål med stöd av forskning och kommunikör.
Baggrund (kontekst, problembeskrivelse, problemstilling og formål)
1500 säsongsanställda i 20-25-års åldern kommer varje år till Åre för att arbeta inom fjällturismen.
Många lämnar hemstad, familj och vänner. Åre är en turistort med tätt mellan barerna som inte
gör skillnad på helg eller vardag. För vissa innebär det starten till ett destruktivt livsmönster med
alkohol och cannabis.
Målgrupper/deltagere
Primär målgrupp: arbetsgivare.
Huvudmålgrupp: säsongsanställda.
Centrale aktiviteter/indsatser
Projektet har tagit fram en gemensam alkohol- och narkotikapolicy för att underlätta för
småföretagare att arbeta förebyggande. Det har också varit viktigt med utbildningar till
arbetsgivare i arbetsrätt, riskbruk och beroendeproblematik, cannabiskunskap, tidiga insatser och
förebyggande arbete samt träning i att genomföra ’det svåra samtalet’. En hemsida och
facebooksida har tagits fram med information om utbildningar, kampanjmaterial, kontakter för
stöd och hjälp. Direkt riktat till anställda har en alkohol- och narkotikaförebyggande
informationskampanjer genomförts samt en drogförebyggande del i den välspridda
webutbildingen ”Värdskapsutbildningen”
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Forventninger til resultater/effekter (evt. forandringsteori)
Övergripande långsiktigt mål:
 Minska användandet av alkohol och narkotika på arbetsplatser med säsongsanställd
personal i Åre kommun.
Projektmål:
 Ökad kunskapsnivå hos arbetsgivare om av förekomsten av alkohol och narkotika samt
skadliga effekter


Ökade förebyggande insatser.



Ökad förmåga till tidiga insatser.



Ett tydligt ställningstagande mot alkohol och narkotika på arbetsplatser i Åre kommun

Faktiske resultater – og hvorfor projektet/indsatsen opfattes som en succes
Preliminära resultat av den uppföljande enkätundersökningen som genomförts av
Mittuniversitetet med anställda visar viss minskning av användandet av alkohol samt ökad
kännedom om Trygg i Åres alkohol- och narkotikapolicy.
Utbildningsutvärderingar visar att deltagarna upplever en ökad kunskap och fler arbetsgivare har
förhandlat fram rätt till drogtester samt använder Trygg i Åres policy redan vid rekrytering.
Arbetsgivarna vill fortsätta driva nätverket Trygg i Åre efter projektslut.
Proces – inkl. evt. barrierer/løsninger og justeringer i forhold forventninger
I projektets inledning fanns ett tillitsproblem mellan näringsliv och kommun/universitetet. Det
var återkommande diskussioner om vem som var ägare till problemet och konsekvenser av
uppmärksamhet t ex i media. Med kommunikatörens och följeforskarnas hjälp vändes
misstänksamheten sakta till gemensam syn på problemet och tillit till varandra. En strategi var att
vänta med att kommunicera projektet till media innan ett antal insatser var igång, därmed blev det
lättare att bemöta media.
Vedlagt dokumentation eller henvisning til netadresse/webside
http://are.se/omsorghjalp/drogochbrottsforebyggande/tryggiare
https://www.facebook.com/tryggiare/?fref=ts

