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Vad är KSAN?

• Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation

• 33 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar

• Arbetar förebyggande mot missbruk av alkohol, narkotika och 
beroendeframkallande läkemedel

• Flickan och kvinnan i fokus – Kvinnokonventionen en viktig 
grund i KSAN:s arbete



Kvinnokonventionen

Artikel 2

Konventionsstaterna fördömer diskriminering av kvinnor i alla dess former är

eniga om att på lämpligt sätt och utan dröjsmål inrikta sin politik på att

avskaffa diskriminering av kvinnor och åtar sig i detta syfte att
d) avstå från varje diskriminerande handling eller förfarande mot kvinnor och 
säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i 
överensstämmelse med denna skyldighet; 

e) vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor från 
enskilda personers, organisationers eller företags sida;

Artikel 5

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
a) ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster som är 
stereotypa för att därmed avskaffa fördomar samt seder och bruk som grundar 
sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller 
för män och kvinnor;



Reglering behövs

• KSAN anser att det är angeläget att göra en kraftfull 
satsning för att öka kunskapen om hur omfattande 
marknadsföringen av alkohol, tobak och andra droger 
är på nätet och i andra interaktiva media. 

• Detta är viktigt för att förebygga drogmissbruk och för 
att formulera tydliga regler för marknadsföring av t ex 
alkohol. 



Reglering behövs (forts.)

• Dessa regler bör skydda flickor/kvinnor från att utnyttjas i 

sexualiserad eller kränkande marknadsföring av droger eller 

behandlas som en målgrupp bland alkoholkonsumenter. 

• KSAN hänvisar till Kvinnokonventionens 

artikel 2, punkt d) och e) och artikel 5. 

Sverige undertecknade denna konvention för 

över 30 år sedan. 



KSAN – kort historik

Grundades 1943 av kvinnliga riksdagsledamöter
– det ursprungliga syftet var att:

• skapa en kvinnoopinion mot den ökade alkoholkonsumtionen i 
samhället, framförallt ”ungdomsfylleriet”

• stimulera kvinnoorganisationernas intresse för nykterhetsfrågan

• sammankalla kvinnliga riksdagsledamöter



KSAN – kort historik (forts.)

• På 1970-talet ökade kvinnors alkoholkonsumtion → KSAN började 
fokusera på kvinnors egna alkoholvanor.

• Behovet av information om narkotika började växa fram under 
senare hälften av 1970-talet.

• Under 1980-talet aktualiserades frågan om den stora förskrivningen 
av lugnande medel och sömnmedel.

• Sedan 1990-talet förebyggande arbete med flickor i fokus.

• Sedan 2000-talet ”från vaggan till graven”.



Stadgar KSAN

§1. ÄNDAMÅL

KSAN vill medverka till en samhällsmiljö utan skador och missbruk av 

alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel som t ex 

sömnmedel och lugnande medel.

KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet inom dessa 

ämnesområden utifrån ett kvinnoperspektiv genom

• att sprida information

• att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador

• att stimulera till debatt

• att påverka attityder och värderingar

• att följa och stödja forskning

• att verka både nationellt och internationellt i dessa frågor



KSAN:s medlemsorganisationer

• Dea-föreningen för kvinnomuseer

• Fi – Feministiskt initiativ

• Fredrika Bremer Förbundet

• Föreningen Tjejzonen

• Gröna kvinnor

• HOPP Riksorganisationen mot sexuella 
övergrepp

• IKF-Internationella Kvinnoförbundet

• IOGT-NTO

• KLF – Kvinnliga Läkares Förening

• Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

• Liberala Kvinnor

• Långholmens Folkhögskola

• Miljöpartiets jämställdhetsutskott

• Moderatkvinnorna

• MHF:s Damklubbsråd

• Riksförbundet Hem och Samhälle

• RIFFI-Riksförbundet Internationella Föreningar 
För Invandrarkvinnor

• Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté

• Riksföreningen för Skolsköterskor

• ROKS-Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige

• SAIT Kompetens

• SKIS – Somaliska Kvinnor i Skandinavien

• Kristen och Kvinna

• Svenska Barnmorskeförbundet

• Svenska Kvinnors Vänsterförbund

• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

• Sveriges Skolkuratorers Förening

• SKR-Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

• S-Kvinnor

• SWIS-Somali Women in Sweden

• Vänsterpartiets Kvinnopolitiska Utskott

• 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa



KSAN:s medlemskap i andra 

organisationer/nätverk

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 

Sprider saklig information om alkohol och andra droger.

Folkrörelser mot droger 

Ett nätverk av organisationer som arbetar för en restriktiv narkotikapolitik.

Sveriges Kvinnolobby

En paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse.

European Women’s Lobby (EWL)

En paraplyorganisation för europeiska kvinnoorganisationer.



KSAN:s medlemskap i andra 

organisationer/nätverk (forts.)

International Council on Alcohol and Addicitions (ICAA)

Ett internationellt nätverk som arbetar med att förebygga och minska 

skadliga effekter av alkohol och andra droger. 

World Federation Against Drugs (WFAD)

En internationell organisation med syftet att arbeta för en värld fri från 

illegala droger.

NordAN

Ett nätverk av organisationer i Norden och Baltikum som arbetar 

drogförebyggande.

Vienna NGO Committee on Drugs

Involverar det civila samhället att bidra till utvecklingen av den globala 

narkotikapolitiken.



Representation

- KSAN har en representant i ICAA:s styrelse.

- KSAN har en representant i EU:s Civil Society Forum on Drugs

in the EU.

- KSAN är representerat i European Action on Drugs (EAD).

- KSAN har en representant i EWL’s Hälsogrupp.

- KSAN samordnar NordAN:s kvinnoseminarium och KSAN:s kanslichef

är dess moderator.

- KSAN:s kanslichef förordnad till regeringens ANDT-råd, Nationellt Råd 

i Alkohol- Narkotika- Dopning- och Tobaksfrågor.

- KSAN antagen till regeringens Jämställdhetsråd.



Representation (forts.)

- KSAN är representerat i 12 olika referensgrupper Bl a Socialstyrelsen, 
Statens institutionsstyrelse, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och 
landsting m fl.

- KSAN har en representant i CAN:s styrelse.

- KSAN är delägare i kunskapsbanken www.drogportalen.se och har en 
representant i redaktionsgruppen.

- KSAN:s ordförande och kanslichef är medlemmar i Riksdagens 
Alkoholpolitiska forum.



KSAN:s verksamhet

• Informationsmaterial/Kampanjer

• Konferenser/Seminarier

• Projekt

• Utbildning

• Följa och stödja forskning

• Samarbete med myndigheter och andra organisationer

• Samarbete inom Norden och internationellt

• Remissinstans



KSAN:s projekt –

från vaggan till graven

• Alkohol och graviditet 

• Bella

• Bella Europa

• Nationellt Nätverk för tjejgruppsledare BellaNet / International

• EAD- European Action on Drugs

• Flickor och läkemedel

• Flera mammor – ett placerat barn

• Tonårsflickor i Fokus

• Tidiga tecken och signaler

• Marknadsföring till flickor 

• Ses i baren! (teaterpjäs)

• Stormens Öga

• Bella Bilist

• Frihet

• Världens mammor

• Kvinnor 55+



Om flickors situation

• I flera delar av världen anses flickor mindre värda

• Flickorna får inte tid att leka och deras skolgång 

försvåras.

• Sämre förutsättningar för flickors hälsa

• Stress, höga krav, utseendefixering

• Internationella flickdagen infaller varje år den 11 

oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, 

instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, 

för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta 

situation.



Från elva år till vuxen på egen hand?

• Flickor är friska och glada tills de är 11 år – med 

stigande ålder avtar hälsan (Källa: Folkhälsoinstitutet, 

Sverige)

• Skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet, 

verkligheten och vardagen!

• Flickor ”stötdämpare” mellan bråkiga pojkar

• Sårbar målgrupp för marknadsföring av 

beroendeframkallande medel



Hur når vi tonårstjejer? 

Tonårsflickors ökande ohälsa 

och missbruk oroar KSAN.

Bella – Grus & Glitter 2

• Metodmaterial för ledare av 

tjejgrupper sedan 1994 –

uppdaterades och utvecklades 

på 2000-talet.

• Interaktiva metoder som 

påverkar attityder och ändrar 

beteenden.

• Reflektion.



Nätverk för Tjejgruppsledare 

• Sedan 2005, Nationellt Nätverk för 

Tjejgruppsledare, förankrat i alla Sveriges 

21 län och sedan 2009 även internationellt 

nätverk.

• Genderspecifik drogprevention är viktigt 

och måste utvecklas!

• Stimulera, stärka och vidareutveckla 

tjejgruppsarbetet i landet.

• Inspirations- och erfarenhetsbas för Bella 

Europa.

• BellaNet International fick oktober 2010 ett 

erkännande från Europarådet/Pompidou-

gruppen i samband med European Drug 

Prevention Prize 2010.



• www.bellanet.se

• En webbplats och internetforum för verksamma tjejgruppsledare. 

• Ansök om medlemskap på www.bellanet.se eller till info@ksan.se

• Syfte: att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra.

• Nationell och internationell referensgrupp.

http://www.bellanet.se/index.php
http://www.bellanet.se/index.php


EAD – European Action on Drugs

• I juni 2009 godkändes KSAN:s drogförebyggande arbete med 
flickor i fokus/BellaNet av EU-kommissionen som en EAD-
aktivitet. 

• Syftet med en EAD-aktivitet är att öka informationen och 
medvetenheten om riskerna med droger för unga. 

• I EAD kan ingå: ideella föreningar, lokala och nationella 
myndigheter, individer, skolor, universitet, 
företag m fl. 

• www.action-drugs.eu





Våra konkurrenter idag

• 3 F

• www…

• De nya makthavarna



3 F: fest, frihet, framgång



www…



De nya makthavarna

• Kenzas blogg: över 1 miljonbesök  >>

• Kissies blogg: över 1 miljon besök

• ”Snusboken”, Katrin Zytomierska

• Rodeo.net

• Noll koll om hälsokonsekvenser



Förebilder?

Robyn

Lady Gaga

Angelina Jolie 

Rihanna

Prinsessan Madeleine



Flickor / unga kvinnor och 

läkemedel
• Flickor 15-19 år är redan konsumenter av läkemedel.

• Ca 1/3 av missbrukande kvinnor har ett 

blandmissbruk med alkohol och läkemedel.

• Det saknas förebyggande åtgärder, tidiga 

interventioner och insatser för flickor/unga 

kvinnor när det gäller läkemedel och 

läkemedel i kombination med alkohol och 

andra droger. 

• Pågående projekt i samarbete med RFHL och 

Sveriges Ungdomsmottagningar m.fl.

• Framtaget material ”En liten bok om stora 

känslor - Piller kan inte bota allt”. 

Går att läsa på internet: www.enlitenbok.nu

http://enlitenbok.nu/wp-content/uploads/2010/03/En-liten-bok.jpg
http://enlitenbok.nu/wp-content/uploads/2010/03/En-liten-bok.jpg


Marknadsföring till flickor

• KSAN oroas över rapporter om att allt fler tonårsflickor röker och 
över den aggressiva marknadsföringen av bl a snus och tobak 
riktad till flickor/unga kvinnor.

• KSAN har 33 medlemsorganisationer och samlar ca    270 000 

kvinnor → KSAN mobiliserar detta enormt stora kontaktnät till ett 

tobaks/snusförebyggande arbete i samarbete med föreläsare.

• Föreläsningar, nyhetsbrev, film.

• Vidareutveckling av projektet 2011, 2012,  2013

med stöd av FHI för spridning av nyhetsbrevet och 

framtagande av ett handledarmaterial, 

”Det rosa monstret”.



”Det rosa monstret” – ett nytt handledarmaterial

• Vänder sig till alla som vill främja

tjejers medvetenhet om marknadsföringens

krafter och syfte: tjejgruppsledare, lärare, 

kuratorer, kvinnoorganisationer m.fl.

• Värderingsövningar, aktiviteter och

reflektion

• Ämnen som t.ex. skönhetsideal,

framgång, gemenskap/ensamhet,

könsdiskriminering, kvinnligt/manligt.

• Går att beställa på www.ksan.se



Vattenpipa                    Snus



Evidensbaserad tobaksfakta

• ”Rökning dödar." 

• "Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning." 

• "Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och 
lungsjukdomar." 

• "Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte." 

• "Rökare dör i förtid." 

• "Rökning får din hy att åldras." 

• "Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens." 

• "Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död." 

• "Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten." 

• "Rökning orsakar dödlig lungcancer." 

• "Skydda barnen. Låt dem inte andas in din tobaksrök." 

• "Sök hjälp för att sluta röka: fråga din läkare, på apoteket eller Sluta-röka-
linjen 020-84 00 00." 

• "Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och 
stroke." 

• "Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka.



Alkoholreklamen ökar

• Alkoholreklam i svenska medier ökat med 4500 % 
från 2000-2008, och omfattar 928 miljoner kr (2012).

• Alkoholreklam får unga att dricka mer (Smith & 
Foxcroft, 2009)

• Varannan tonåring exponeras för alkoholreklam varje 
vecka på internet via sociala medier.



Tjejöl och tjejvodka?



Lagen säger att…

”Reklam- eller annan 

marknadsföringsåtgärd får inte vara 

påträngande, uppsökande eller 

uppmana till bruk av alkohol.”

Ur 7 kap. 1§ Alkohollagen 2010:1622



”Pink party”

DJ-stjärnorna Fiona och Rebecca var anlitade för att spela

musik både på Absolut vodkas ”Pink party” och på ”Red Bull

Flugtag”. Dessa två unga kvinnor medverkar ofta på events

sponsrade av olika alkoholproducenter, där tjejerna framställs som

snygga feministiska DJ:s som tar över ett manligt yrke. 



Vem är den nya langaren?

KSAN anmälde i sommaren 2011 butiken Shine Stockholm till 

Konsumentverket. Butiken hade under ett event delat ut goodiebags som 

förutom trosor även innehöll en flaska alkohol. På bilden syns innehållet i 

de goodiebags som butiken delade ut (Bild från www.kellybiddle.se)



Evidensbaserad alkoholfakta

1. Alkohol kan skada din hälsa.
2. Alkohol är beroendeframkallande.
3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.
4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.
5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.
6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är 
alkoholpåverkad.
7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.
8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.
9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.
10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än 
andra barn.
11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.



Utseendefixering – ”size zero pill”



Läkemedel



Unga kvinnor – ny målgrupp 

för astmamedel för hästar

 



Framtidsutsikter för tjejer -

smugglarkvinnor eller cigarettflickor…

• Enligt siffror från 2011 uppskattar Tullverket att 4 av           

10 smugglare är unga kvinnor. 

• Kvinnorna smugglar mest för eget bruk, och det kan 

vara allt från hasch, marijuana till narkotikaklassade 

läkemedel. 

• Karriärmöjligheter erbjuds även via 

arbetsförmedlingen som cigarettflickor!



Det rosa monstret:

• Vill inspirera tjejer till aktivitet och eftertanke

• Vänder sig till alla som vill främja tjejers medvetenhet 

om marknadsföringens krafter och syfte

• Värderingsövningar, reflektion, interaktivitet

• Ett handledarmaterial för att stärka unga kvinnors 

hälsa och livsstil

• Kunskap behövs för att göra självständiga och 

hälsosamma val



Unga kvinnor kan!

• Dagens unga kvinnor är den mest 

utbildade och penningstarka 

generationen kvinnor som kan stoppa 

den pågående jakten på nya 

målgrupper.

• Aktiva handlingar krävs för att möta nya 

utmaningar:



Aktiva handlingar krävs för att 

möta nya utmaningar!

• Vad sägs om Hello-Kitty öl?

• Vad sägs om alkoholreklam på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus?

• Vad sägs om sockrat öl till unga 

kvinnor?

• Vad sägs om alla nya preparat som kan 

beställas via nätet?



Hello Kitty öl-
fyra olika smaker banan, persika, lemon-lime och passionsfrukt



Tidsfördriv för sjuka barn på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus…?



Mommy Juice till unga kvinnor…

• Del av etiketten på vinet Mommy Juice. På baksidan 

kan man bland annat läsa att "Alla mammor förtjänar 

en paus. Natta barnen och sätt dig ner med ett glas 

Mommy Juice. Det är du värd.”  (Källa: Accent-tidn.)



Badsalt, pigga–upp piller …



Och mycket, mycket mer…

Följ oss på twitter:

KSAN@flickfokus



Tack för uppmärksamheten!

KSAN

08-101041/51

E-post: info@ksan.se

Östermalmsgatan 33

114 26 Stockholm

www.ksan.se


