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Sammanfattning 
 
Syftet med kartläggningsstudien är att undersöka om frivilligorganisationerna, som 
endast beviljades projektpengar för alkohol- och drogförebyggande arbete under åren 
2003-2004, har fortsatt med projekten efter projekttidens slut, hur eventuella fortsatta 
projekt finansieras nu samt om projektledarna finns kvar i verksamheten. För att uppnå 
detta syfte valdes en deskriptiv, kvantitativ forskningsmetod. Kartläggningsfrågor i 
enkätform skickades via e-post ut till intervjupersoner inom de aktuella 
frivilligorganisationerna.  
 
Av tio svarande frivilligorganisationer uppgav åtta stycken att projektverksamheten än 
idag drivs i någon form. Projektverksamheterna finansieras idag med bidrag, inkomster 
från aktiviteter utförda av den egna verksamheten, samt pengar från den egna 
frivilligorganisationen. Arbetet drivs också helt ideellt eller finansieras genom att 
organisationen tar betalt för de tjänster som utförs. Alla projektledarna finns idag kvar 
inom frivilligorganisationerna. 
 
Syftet med fördjupningsstudien är att undersöka vad frivilligorganisationerna förmedlar 
att projektpengarna fört med sig till, och haft för betydelse för deras alkohol- och 
drogförebyggande arbete, samt om de upplever att deltagandet bidragit med något till 
deras alkohol- och drogförebyggande arbete på längre sikt. Syftet är också att undersöka 
vad som anses ha gjort en fortsättning av projektverksamheten möjlig samt 
uppfattningen om denna typ av finansiering. För att uppnå studiens syfte valdes att göra 
kvalitativa intervjuer. Telefonintervjuer genomfördes med sju respondenter. 
 
Projektsatsningen uppgavs ha haft positiv påverkan på det samarbete som 
frivilligorganisationerna hade med andra aktörer, på samma sätt som på utbytet av 
erfarenheter med andra frivilligorganisationer. Kunskap ansågs vara en komponent som 
tillförts frivilligorganisationerna under projektsatsningen, genom utbyte av erfarenhet 
med andra organisationer. Nya metoder kunde prövas och möjligheten att kunna nå ut 
till fler med frivilligorganisationens alkohol- och drogförebyggande arbete upplevdes. 
Pengarna uppgavs praktiskt ha underlättat arbetet, och ha medfört en större frihet att 
kunna planera. Negativa sidor som uppgavs med projektfinansieringen var svårigheter 
med kontinuitet och planering, i och med korta finansieringsperioder, samt risken att 
arbetet ständigt befinner sig i en inledande fas utan att på allvar starta upp. Engagemang 
från medlemmar och ungdomarna som verksamheten riktar sig mot uppgavs vara 
faktorer som gjort att frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete 
kunnat fortsätta. Fortsatt hjälp med finansieringen och det faktum att tjänsterna som 
utförs är avgiftsbelagda var andra faktorer, tillsammans med vikten av att besitta en 
förmåga att kunna utföra arbetet trots att mängden resurser varierar.  
 

   



Abstract 
 
The aim of the first part of this study, the survey study, was to examine whether the 
voluntary organizations, that was granted project funds for alcohol and drug prevention 
work during the years of 2003-2004, have continued with the projects after the end of 
the project period, how the projects that have continued are financed and if the project 
leaders remain in the project activity. To achieve this aim a descriptive quantitative 
research method was chosen. Survey questions were sent by e-mail to respondents 
within the voluntary organizations in question.  
 
Eight out of ten respondents answered that the project activity still remains to some 
extend. The project activities are financed with subsidies, incomes from the project 
activity and with money from the voluntary organization itself. The work is also non-
profit or financed by the incomes from services that the voluntary organization offers. 
All the project leaders still remain in the voluntary organizations. 
 
The aim of the other part of this study was to examine what the voluntary organisations 
mediate that the project fund has contributed to, and has meant to their alcohol and drug 
prevention work, and also if they experience that the participation has contributed with 
anything to their alcohol and drug prevention work in a long term. The aim was also to 
examine what is thought to have enabled a continuation of the project activity and what 
the respondents think about this kind of financing. To achieve this aim qualitative 
interview were chosen as method. Telephone interviews were carried out on seven 
respondents. 
 
The project participation was mediated to have had a positive influence on the 
cooperation that the voluntary organizations had with other actors in the society, as on 
the exchange of experiences with other voluntary organizations. Knowledge was one 
component that was mediated to have contributed to the organization by this exchange. 
The possibility to try new methods, for the alcohol and drug prevention work, was given 
as the possibility to reach out to more people. The money was felt to have facilitated the 
work in a practical way and to have resulted in a bigger freedom to plan for the 
activities. Negative sides of the project funding, with short project periods, was the 
difficulties to achieve continuity and to plan, as the risk that the work always is in a 
state of preparation and never really starts. Involvement in the project activities from the 
members, and from the adolescents that the project activities were aimed for, were 
factors that were thought to have enabled the continuation of the alcohol and drug 
prevention work. Continued financing help and the fact that the services offered are 
charged were other factors, as the organizations to have the ability to be able to perform 
the activities although the amount of money vary. 

   



Innehållsförteckning 
 
Förord     5 
1. Inledning     6 
2. Bakgrund     7 
    2.1 Nationella handlingsplaner   7 
    2.2 Regeringsbeslut och riktlinjer   8 
    2.3 Projektsatsningen    9 
    2.4 Tidigare rapporter    11 
3. Studiens syften    12  
    3.1 Kartläggningsstudiens syfte    12 
    3.2 Fördjupningsstudiens syfte   12 
4. Metoder     13 
    4.1 Insamling av bakgrundsfakta    13 
    4.2 Metodval    13 
    4.3 Kartläggningsstudien   14 
    4.4 Fördjupningsstudien    14 
    4.5 Etiska överväganden    17 
    4.6 Forsknings- och litteraturgenomgång  18 
5. Resultat     18 
    5.1 Kartläggningsstudien   18 
    5.2 Fördjupningsstudien    19 
6. Diskussion    29 
    6.1 Bortfall    29 
    6.2 Metoddiskussion    30 
    6.3 Resultatdiskussion    31 
    6.4 Slutsatser    36 
    6.5 Framtida forskning    38 
7. Referenser     39 
8. Bilagor     41 
    Bilaga 1. Kontaktbrev    41 
    Bilaga 2. Intervjuguide    43 
 
 

   



 

Förord 
 
Jag vill rikta ett tack till Susanna Geidne och Camilla Pettersson, forskningsassistenter 
och medlemmar i forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och 
drogförebyggande arbete, för förslag på C-uppsatsämne. Jag vill också tacka Susanna 
Geidne och Åke Setréus, byrådirektör vid Socialstyrelsen, för den information de bistått 
med i ämnet, samt all övrig hjälp.  
 
Ytterligare ett tack riktar jag till min handledare Katarina Swartling-Widerström, för de 
råd och den vägledning som hon gett kring studiens genomförande och uppsatsens 
innehåll.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5 
 

 



 

1. Inledning 
 
I och med inträdet i EU, 1994, ändrades det alkoholpolitiska läget i Sverige (Prop. 
2000/01:20).  Med den nya alkohollag som då trädde i kraft avvecklades bland annat 
import- och exportmonopolen, och införselnivåerna för privat bruk började successivt 
öka, för att 2004 uppgå till samma mängd som i övriga EU-länder. En ökad 
internationalisering medförde också ett ökat utbyte av varor och fler privata resor. 
Möjligheten att kontrollera tillgången på alkohol i Sverige, med hjälp av 
alkoholpriserna försvagades som en följd av detta (a.a.). En ökad tillgänglighet på 
alkohol ökar alkoholkonsumtionen och risken för alkoholproblem (Socialstyrelsen 
2006). Statistik från senare år visar att de flesta riskkonsumenter av alkohol tillhör 
grupperna unga män och kvinnor, och antalet unga personer som lagts in på sjukhus för 
alkoholförgiftning har ökat kraftigt under senare år. Att ökningen framför allt skett 
bland unga tyder på att det främst är ungdomar och unga vuxna (16-24 år) som påverkas 
negativt av den ökade tillgängligheten på alkohol. Förutom ökad alkoholförgiftning är 
familjeproblem, våld och olycksfall exempel på negativa effekter av en ökad 
alkoholkonsumtion.   
 
Fler ungdomar än tidigare har också en mer tillåtande attityd till narkotika (Prop. 
2001/02:91). Om samhällets attityder blir mer tillåtande till, och om det är lätt att få tag 
på, narkotika finns starka skäl att kunna påstå att antalet personer som provar narkotika 
också ökar (a.a.). I Folkhälsorapport 2005 beskrivs att bruk av narkotika bland elever i 
årskurs nio, successivt steg under hela 1990-talet, för att sedan minska med några 
procentenheter under åren 2002-2003 (Socialstyrelsen 2005). Andelen unga vuxna, som 
hade någon erfarenhet av narkotika, ökade under motsvarande period från 4 % till 17 %. 
Ett missbruk av narkotika påverkar, precis som alkoholmissbruk, inte bara 
missbrukarens hälsa negativt, utan även individens sociala situation och de människor 
som står missbrukaren nära. 
 
Som ett svar på den ökade tillgängligheten av alkohol (Prop. 2000/01:20), och på grund 
av brister som påtalats i narkotikapolitiken bland annat kring förebyggande arbete Prop. 
2001/02:91), avsatte regeringen år 2001 och 2002 bland annat sammanlagt 25 miljoner 
kronor, för att de skulle fördelas på olika alkohol- och drogförebyggande projekt inom 
ett antal frivilligorganisationer (Socialdepartementet 2001, 2002).  
 
Till projektsatsningen knöts ett forskarteam som skulle utföra uppföljnings- och 
utvärderingsarbete kopplat till projektsatsningen (Eriksson, Geidne & Pettersson 2005a) 
och rapporter har sammanställts om verksamheternas genomförande under 2003-2004 
(a.a.), samt om en fördjupande studie som gjorts på de projekt som fick fortsatt bidrag 
för 2005 (Eriksson, Geidne & Pettersson 2005b).  
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Två medlemmar i forskarteamet uttryckte våren 2006 en idé om att forskning även 
skulle ske kring vad som, efter projekttidens slut, hänt med de projekt som endast 
medverkade i projektsatsningen 2003-2004. Denna fråga väckte, i och med kopplingen 
till alkohol- och drogproblematiken, intresse hos mig som framtida folkhälsoarbetare, 
och blev ämne för min C-uppsats. Forskning kring projektsatsningen är också, ur mitt 
perspektiv som framtida folkhälsoarbetare, av intresse för att undersöka vad pengar som 
satsas på detta sätt kan få för påverkan på det alkohol- och drogförebyggande arbetet 
inom frivilligorganisationerna. Intresset ligger också i att se om påverkan kan bli 
långsiktig. 
 
Uppsatsen behandlar bakgrundsfakta till projektsatsningen samt de rapporter kring 
projektsatsningen som tidigare sammanställts. Den behandlar också de resultat som 
framkommit genom de frågor som ställts till personer inom de berörda 
frivilligorganisationerna. Frågor kring vad som hänt med de projekt som startades upp, 
samt vad de anser att deltagandet i denna projektsatsning haft för betydelse för, och fört 
med sig till, organisationens alkohol- och drogförebyggande arbete. Genomgående i 
uppsatsen används orden frivilligorganisation och organisation synonymt. 
 
 
2. Bakgrund  
 
För att beskriva vad som lett fram till att projektsatsningen initierades, inleds 
bakgrunden med kortfattade beskrivningar av den Nationella handlingsplanen för att 
förebygga alkoholskador och den Nationella narkotikahandlingsplanen, samt de 
regeringsbeslut som låg till grund för att pengarna avsattes till frivilligorganisationernas 
alkohol- och drogförebyggande arbete. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av 
projektsatsningen och vad den erbjöd åt frivilligorganisationerna. Avslutningsvis 
presenteras de rapporter som tidigare sammanställts av medlemmar i forskarteamet för 
utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. 
 
 
2.1 Nationella handlingsplaner  
 
Som ett svar på den ökade tillgängligheten av alkohol som uppkommit i och med EU-
inträdet 1994, lade regeringen år 2000 fram förslag på en ny, reviderad upplaga av den 
Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (Prop. 2000/01:20). Detta 
gjordes med avsikten att motverka alkoholens negativa effekter på folkhälsan. Syftet 
med handlingsplanen var att sätta ut riktlinjerna för en alkoholpolitik som leder till 
minskad alkoholkonsumtion, minskat berusningsdrickande och minskade medicinska 
och sociala skadverkningar som en följd av alkoholkonsumtion. I propositionen 
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konstateras att ett framgångsrikt förebyggande arbete kräver insatser som både minskar 
efterfrågan på alkohol och begränsar dess tillgänglighet. 
 
På samma sätt lade regeringen, år 2001, fram en Nationell narkotikahandlingsplan, med 
förslag om insatser som ska begränsa både tillgång och efterfrågan på narkotika (Prop. 
2001/02:91). Detta för att arbeta mot det narkotikapolitiska målet om ett narkotikafritt 
samhälle.  
 
För att stödja genomförandet av den Nationella handlingsplanen för att förebygga 
alkoholskador avsatte regeringen 450 miljoner kronor för vart och ett av åren 2000-2003 
(Prop. 2000/01:20). Motsvarande summa för den Nationella narkotika handlingsplanen 
och åren 2001-2004 uppgick till 325 miljoner kronor (Prop. 2001/02:91).  
 
 
2.2 Regeringsbeslut och riktlinjer för fördelning av medlen 
 
Av de pengar som avsattes för att stödja genomförandet av den Nationella 
handlingsplanen för att förebygga alkoholskador beslutade regeringen år 2001 att 10 
miljoner kronor skulle utbetalas som projektmedel för alkoholprevention till 
frivilligorganisationer (Socialdepartementet 2001). Syftet med medlen var att stärka 
olika frivilligorganisationers arbete med att förebygga alkoholskador. Regeringen ansåg, 
enligt regeringsbeslutet, att frivilligorganisationerna har en viktig roll i arbetet med att 
uppnå syftet med den nationella handlingsplanen. Detta genom att de förstärker och 
kompletterar samhällets insatser då de bedriver ett förebyggande, stödjande och 
opinionsbildande arbete på alkoholområdet. 
 
Ett motsvarande beslut togs år 2002 i enlighet med Nationella narkotikahandlingsplanen 
(Socialdepartementet 2002). Medlen omfattade i detta fall 10 miljoner kronor och syftet 
med utbetalningen var, enligt regeringsbeslutet, att stimulera och stärka 
frivilligorganisationernas arbete med förebyggande och stödjande verksamhet inom 
narkotikaområdet. Regeringen bedömde att det fanns ett behov av ett riktat stöd då en 
allt större del av opinionsbildningen, kunskapsspridningen och de förebyggande 
insatserna på området sker genom frivilligorganisationer. 
 
I enlighet med de nationella handlingsplanerna var avsikten att insatserna 
huvudsakligen skulle riktas mot barn, ungdomar och unga vuxna (Socialdepartementet 
2001, 2002). Fördelningen av medlen skulle främst utgå från dokumenterat 
framgångsrika, men även mer oprövade, förebyggande metoder. Socialstyrelsen fick 
uppdraget från regeringen att fördela pengarna till frivilligorganisationerna. I 
regeringens direktiv för fördelningen av medlen meddelades det att stödet skulle kunna 
ges till föreningar och organisationer som antingen redan arbetade med frågorna eller 
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som avsåg att inleda ett arbete som stämde överens med vad de nationella 
handlingsplanerna, inom de aktuella områdena, syftade till. Socialstyrelsen uppmanades 
också att, vid fördelningen av medlen, särskilt beakta att stödet skulle uppmuntra till 
utveckling av nya arbetssätt för att motverka alkohol- och narkotikarelaterade problem 
bland barn och ungdomar (a.a.).   
 
 
2.3 Projektsatsningen 
 
2.3.1 Utlysning av projektmedlen 
 
Socialstyrelsen aviserade om projektpengarna på sin hemsida, precis som 
Alkoholkommissionen, Folkhälsoinstitutet, Mobilisering mot narkotika, 
Ungdomsstyrelsen och Skolstyrelsen (Setréus 2006). Utöver detta skickades både brev 
och e-post ut till de frivilligorganisationer som Socialstyrelsen tidigare hade haft 
kontakt med och därmed hade adresser till. Adresserna innefattade ett 100-tal 
frivilligorganisationer, alla inom det sociala området (a.a.).  
 
I det första brevet till frivilligorganisationerna framgick det att projektmedlen främst 
hade som syfte att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete, men även att de skulle 
stimulera utvecklingen av frivilligorganisationernas verksamheter inom de områden 
som handlingsplanerna lyfter fram (Sekretariatet för frivilligt socialt arbete 2002). I 
brevet angavs även att projektpengar inte skulle beviljas till organisationernas pågående 
verksamhet men att medel kunde ges till verksamheter som organisationerna ville 
utvidga, utveckla eller sprida till nya områden (a.a.). 
 
 
2.3.2 Val av frivilligorganisationer 
 
De 176 ansökningar som kom in till Socialstyrelsen behandlades av en beredningsgrupp 
inom Socialstyrelsen, bestående av representanter från Alkoholkommittén, Mobilisering 
mot narkotika, Statens Folkhälsoinstitut, Ungdomsstyrelsen samt sex representanter för 
olika frivilligorganisationer (Eriksson, Geidne & Pettersson 2005a). Beslut om vilka 
organisationer som skulle få del av pengarna, och hur stor den delen skulle bli, fattades 
inom Socialtjänstavdelningen på Socialstyrelsen. Sammanlagt beviljades 32 
frivilligorganisationer pengar till 39 olika projekt. 
 
De frivilligorganisationer som beviljades projektmedlen är spridda över hela Sverige 
och skillnaderna mellan dem är stora (a.a.). Det varierar mellan allt från stora, och inom 
områdena alkohol och andra droger, väletablerade organisationer, till mindre föreningar 

 9 
 

 



 

med huvudsaklig annan inriktning, till exempel inom idrotten eller annan 
fritidsaktivitet. 
 
 
2.3.3 Projektledare, handledning, utbildning och projektledarträffar 
 
Inom frivilligorganisationerna knöts projektledare till projekten (Eriksson, Geidne & 
Pettersson 2005b). En del av dessa anställdes med hjälp av projektmedlen medan andra 
jobbade ideellt. Inom vissa av organisationerna drev projektledarna projektet själva och 
i andra var fler personer involverade. Projektledarna inom frivilligorganisationerna 
erbjöds gruppvis handledning av sex handledare, med lång erfarenhet av förebyggande 
arbete. Handledningen gav projektledarna möjlighet att få stöd och att kunna bearbeta 
olika frågor kopplade till de egna verksamheterna. Projektledarna erbjöds även en 
akademisk utbildning i alkohol- och drogförebyggande arbete, i form av en 10 poängs 
distanskurs vid Örebro universitet. Deltagandet betalades av Socialstyrelsen (a.a.). Varje 
halvår under projekttiden anordnades projektledarträffar utformade som arbetsmöten där 
stödet till verksamhetsdokumentation diskuterades (Eriksson et al. 2005a). Under dessa 
träffar återfördes också resultat till organisationerna och organisationer med likartade 
verksamheter gavs möjlighet att träffas och skapa nya kontakter (Geidne 2006). 
 
 
2.3.4 Nya projektmedel 
 
Nya projektmedel, 10 miljoner kronor, utlystes från Socialstyrelsen för år 2005 och 
ansökningsförfarandet upprepades (Geidne 2006). Av de 29 frivilligorganisationer som 
presenteras i rapporten Frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande 
arbete. Verksamhetens genomförande 2003-2004 (se nedan) fick 13 stycken förlängt 
projektmedel för år 2005. Det var också tio nya organisationer som fick del av 
pengarna. Under våren 2006 har beslutats att 15 miljoner kronor ska fördelas på ett antal 
frivilligorganisationer. Vilka dessa blir är dock ännu inte bestämt (a.a.).  
 
 
2.3.5 Dokumentation, uppföljning och utvärdering 
 
I Socialstyrelsens inbjudan till frivilligorganisationerna att ansöka om projektmedlen 
angavs att projektet hade som syfte att öka kunskapen om effektiva metoder i det 
förebyggande arbetet, och att stor vikt därför, vid fördelningen av medlen, skulle läggas 
på möjligheten att dokumentera verksamheten utifrån konkreta och mätbara mål 
(Sekretariatet för frivilligt social arbete 2002). Socialstyrelsen hade för avsikt att kunna 
hitta expertis och externa medel för att en mer vetenskaplig uppföljning av projekten 
skulle kunna göras.  
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I linje med ambitionerna avsatte Socialstyrelsen medel till forsknings- och 
utvärderingsarbetet (Eriksson et al. 2005b). Forskningsprogrammet lades upp kring 
delstudierna verksamhetsdokumentation, projektledarstudie, handledningsstudie, 
utbildningsstudie och fördjupningsstudie. Verksamhetsdokumentationen samt 
fördjupningsstudien har sammanställts till rapporter, och det som ännu finns skrivet om 
handlednings- och utbildningsstudien ingår i en av dessa rapporter (Geidne 2006). Ingen 
rapport finns ännu för projektledarstudien, men en C-uppsats har skrivits som behandlar 
några av resultatet från studien.  
 
Syftet med dokumentationen av projekten var också att Socialstyrelsen skulle kunna 
tillhandhålla den information som staten kräver av bidragsmottagare (Eriksson et al. 
2005b). 
 
 
2.4 Tidigare rapporter 
 
I rapporten Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. 
Verksamhetens genomförande 2003-2004 redovisas kortfattade beskrivningar av 
frivilligorganisationerna samt projektens mål och inriktning (Eriksson et al. 2005a). 
Rapporten beskriver även projektens resurser, vad som genomfördes med de resurser 
projekten haft, resultat samt framtiden för projekten. Redovisningen ser enskilt för vart 
och ett av projekten. Uppgifterna kommer från projektens bidragsansökningar, 
halvårsrapporter samt slutrapporter, och redovisas därmed utifrån 
frivilligorganisationernas egna perspektiv. Syftet med denna studie var att 
Socialstyrelsen skulle kunna tillhandhålla den information som staten kräver av 
bidragsmottagare, samt att redovisningen skulle ge en fördjupad kunskap om alkohol- 
och drogförebyggande arbete inom frivilligorganisationer.  
 
Rapporten Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete – en rapport 
om Socialstyrelsens projektportfölj och FoU-satsning 2003-2004 innehåller resultatet 
från de fördjupningsstudier som gjorts på åtta projekt som utvalts (Eriksson et al. 
2005b). Det dessa studier syftade till var att forska omkring projektens planering, 
genomförande och effekter på kort och lång sikt. Även i denna rapport redovisas 
projekten var för sig. Inledningsvis i rapporten presenteras också bland annat resultat 
från enkätstudier som gjorts med alla de, i projektsatsningen för 2003-2004, deltagande 
frivilligorganisationerna angående projektledarrollen. I denna framgår att handledning 
och gemensamma träffar varit uppskattade av många. 
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3. Studiens syften  
 
Regeringens syfte med projektsatsningen var, som beskrivits i bakgrunden, bland annat 
att stärka och stödja frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete 
(Socialdepartementet 2001, 2002). I det brev som skickades ut från Socialstyrelsen till 
frivilligorganisationerna, då projektmedlen utlystes, beskrevs också att projektmedlen i 
första hand ska utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete (Sekretariatet för frivilligt 
social arbete 2002). Med utgångspunkt i ovanstående, samt det faktum att 
projektledarträffar, utbildning och handledning erbjudits, väcktes frågor kring vad 
projektsatsningen tillfört de frivilligorganisationer vars projektmedel upphörde efter 
deltagande i projektsatsningen under åren 2003-2004, och om effekterna varit 
långsiktiga.  Frågor väcktes också, då idén om uppsatsämnet presenterades av 
medlemmarna i forskarteamet, om det som startades upp eller utvecklades har fortsatt, 
samt kring projektledarna och finansieringen i dagsläget. Utifrån frågorna formulerades 
studiens två syften.   
 
 
3.1 Kartläggningsstudiens syfte 
 
Syftet med kartläggningsstudien är att undersöka om frivilligorganisationerna, som 
endast beviljades projektpengar för alkohol- och drogförebyggande arbete under åren 
2003-2004, har fortsatt med projekten efter projekttidens slut, hur eventuella fortsatta 
projekt finansieras nu samt om projektledarna finns kvar i verksamheten. 
 
 
3.2 Fördjupningsstudiens syfte 
 
Syftet med fördjupningsstudien är att undersöka vad frivilligorganisationerna förmedlar 
att projektpengarna fört med sig till, och haft för betydelse för deras alkohol- och 
drogförebyggande arbete, samt om de upplever att deltagandet bidragit med något till 
deras alkohol- och drogförebyggande arbete på längre sikt. Syftet är också att undersöka 
vad som anses ha gjort en fortsättning av projektverksamheten möjlig samt 
uppfattningen om denna typ av finansiering.  
 
En viktig sak att poängtera är att studien inte på något sätt undersöker om de 
verksamheter, som startats upp eller utvecklats i och med projektsatsningen, har gett de 
resultat som de syftar till att göra. 
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4. Metoder 
 
Inledningsvis under denna punkt beskrivs insamlingen av bakgrundsfakta samt de 
metodval som gjorts, för att kunna genomföra studierna och uppnå de syften som 
presenterats ovan. Därefter följer en metodbeskrivning för kartläggningsstudien 
respektive fördjupningsstudien var för sig. Avslutningsvis presenteras de 
forskningsetiska överväganden som gjorts i samband med studierna.  
 
 
4.1 Insamling av bakgrundsfakta 
 
De bakgrundsfakta som samlades in kring ämnet, och som legat till grund för de 
forskningsfrågor som ställdes upp, kom främst från rapporten Frivilligorganisationers 
alkohol- och drogförebyggande arbete. Verksamhetens genomförande 2003-2004 
(Eriksson et al. 2005a) samt från samtal som förts med Susanna Geidne, 
forskningsassistent i projektsatsningen. Informationen har även samlats in via e-
postkontakt med Susanna Geidne samt Åke Setréus, byrådirektör vid Socialstyrelsen. 
Metodböcker konsulterades för metodval och andra metodfrågor. 
 
 
4.2    Metodval  
 
För att uppnå studiernas två syften valdes två olika forskningsmetoder.   
 
4.2.1 Kartläggningsstudien 
 
Utifrån den önskan som medlemmarna i forskarteamet för frivilligorganisationerna 
alkohol- och drogförebyggande arbete uttryckte, om att studien skulle kartlägga hur 
många projekt som fortsatt, hur många projektledare som fanns kvar inom 
verksamheten och hur dagens finansiering såg ut, valdes en deskriptiv, kvantitativ 
forskningsmetod (Olsson & Sörensen 2001). De kartläggningsfrågor som ställdes upp i 
samråd med en av medlemmarna i forskarteamet, fick formen av enkätfrågor, det vill 
säga strukturerade frågor med fasta svarsalternativ. Studien är av tvärsnittstyp då den 
beskriver hur läget ser ut vid ett visst tillfälle (a.a.). 
 
 
4.2.2 Fördjupningsstudien 
 
För att få djupare förståelse för vad deltagande i projektet haft för betydelse för, och fört 
med sig till, frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete valdes att 
göra kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun söker just efter en mångfald, det 
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vill säga variationer och nyanser i de beskrivningar som respondenterna förmedlar kring 
forskningsämnet (Kvale 1997).    
 
 
4.3 Kartläggningsstudien 
 
4.3.1 Urval  
 
Det ursprungliga urvalet till kartläggningen av frivilligorganisationernas projektstatus 
utgjordes, utifrån syftet med undersökningen, av de 16 frivilligorganisationer vars 
projektbidrag upphörde efter 2004. Dessa kontaktades via e-post. E-postadresser till 
kontaktpersonerna i de aktuella frivilligorganisationerna eller till en allmän e-post för 
organisationen, hämtades i 12 av fallen från rapporten Frivilligorganisationers alkohol- 
och drogförebyggande arbete. Verksamhetens genomförande 2003-2004. I de 
resterande fyra fallen var det en person som fungerat som kontaktperson för 
frivilligorganisationerna under projekttiden, som förmedlade e-postadresserna. Det 
inledande e-postmeddelandet, innehöll ett kontaktbrev med information om varför 
mottagarna kontaktades samt upplysningar om studien (Bilaga 1). Ett sista svarsdatum 
sattes till fyra dagar efter utskicket, och när datumet passerat skickades ytterligare ett 
mail ut till de frivilligorganisationer som inte svarat. Detta e-postmeddelande innehöll 
en påminnelse om deltagandet i studien, och kontaktbrevet bifogades återigen. När 
svarstiden gått ut hade sammanlagt 11 frivilligorganisationer svarat. En av de svarande 
hade emellertid, på grund av tidsbrist, inte läst brevet men uppgav att medverkan nog 
var möjlig. Om det svaret inte räckte meddelade personen att jag skulle se det som ett 
nej till medverkan, vilket jag också gjorde av etiska skäl (Vetenskapsrådet 2002). 
Personen hade accepterat att delta i undersökningen utan att veta vad det handlade om. 
Antalet frivilligorganisationer som deltog i kartläggningen blev därför tio stycken. 
 
 
4.3.2 Datainsamling 
 
Till det inledande kontaktbrevet bifogades också de kartläggningsfrågor (se nedan) som 
diskuterats fram i samverkan med en av medlemmarna i forskningsteamet för 
utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Valet att 
direkt bifoga frågorna gjordes då tid kunde sparas, i och med att ett svar på frågorna 
samtidigt betydde att personerna accepterade att medverka i denna del av studien.  
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De kartläggningsfrågor som respondenterna ombads besvara löd enligt följande: 
 

• Har projektet fortsatt efter projekttidens slut? 
 
Om Ja: 

• Fortsätter projektens verksamhet helt eller delvis? 
• Finns projektledaren kvar? 
• Hur finansieras denna verksamhet nu? 

 
Om Nej: inga fler frågor 
 
 
4.3.3 Sammanställning och redovisning 
 
Svaren på kartläggningsfrågorna sammanställdes sedan. De redovisas under, för varje 
fråga, beskrivande rubriker.  
 
 
4.4 Fördjupningsstudien 
 
4.4.1 Urval 
 
Vid den inledande e-postkontakten med frivilligorganisationerna, i samband med 
kartläggningsfrågorna, ombads också kontaktpersonerna att uppge om de ville delta i en 
eventuell telefonintervju, alternativt att skicka en e-postadress tillhörande en person som 
skulle passa för intervjun. Beslutet att intervjuerna skulle ske via telefon togs på grund 
av frivilligorganisationernas geografiska spridning över landet. Speciella kriterier för att 
delta i intervjun var att personen varit med från att projektpengarna söktes och fram till 
nu. Ansåg de att ingen enskild person motsvarade beskrivningen gavs även möjligheten 
att intervjun kunde ske med flera personer. Av de tio personer som besvarade 
kartläggningsfrågorna accepterade sju stycken att medverka i telefonintervjun. I ett fall 
hänvisades till en annan person som kunde medverka, och som också accepterade att 
göra det. En av frivilligorganisationerna föll bort ur urvalet till fördjupningen då 
respondenten befann sig utomlands och ingen annan person uppgavs vara lämplig. De 
frivilligorganisationer som återstod var sju stycken, och valet gjordes att alla skulle 
inkluderas i fördjupningsstudien. Respondenterna från sex av de sju organisationerna 
hade varit projektledare under projektsatsningen. Observeras bör att samtliga 
frivilligorganisationerna som accepterat en medverkan i telefonintervjun också hade 
uppgett att de fortsatt med projektet efter projekttidens slut. 
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4.4.2 Intervjuguide 
 
En intervjuguide med formulerade frågor (Bilaga 2) användes som hjälpmedel för att 
inga frågor skulle glömmas bort vid telefonintervjuerna (Kvale 1997). Frågorna i 
intervjuguiden sökte svaren på vad respondenterna ansåg och förmedlade att 
projektmedverkan har fört med sig till, och haft för betydelse för, 
frivilligorganisationens alkohol- och drogförebyggande arbete. Även deras uppfattning 
om denna typ av finansiering ingick. 
 
 
4.4.3 Datainsamling 
 
För att tid för telefonintervjuerna skulle bestämmas kontaktades respondenterna återigen 
via mail. Inspelning av intervjuerna var ett krav för att bearbetning av svaren skulle vara 
möjlig, och samtliga respondenter gav också sitt godkännande för att detta gjordes. 
Högtalartelefon och intervjubandspelare användes vid intervjuerna. Alla intervjuer 
inleddes med samma fråga, men frågeföljden varierade sedan mellan de olika fallen 
beroende på hur respondenterna svarade och resonerade. Tiden för en intervju varierade 
mellan sex och femton minuter och i samband med intervjuerna fick var och en av 
respondenterna möjlighet att ge sitt godkännande för att bli kontaktad igen om nya 
frågor skulle uppkomma. Samtliga accepterade. 
 
När intervjusvaren noga lästs igenom upptäcktes brister i svaren samt att vissa 
förhållanden inte var som de troddes vara när intervjufrågorna skrevs. Det blev därmed 
intressant att söka svaren på ytterligare frågor, samt att i en del fall få mer utvecklade 
svar. Nya telefonintervjuer gjordes, denna gång utan att en tid hade avtalats i förväg 
med intervjupersonerna.   
 
 
4.4.4 Databearbetning och analys 
 
Intervjuerna transkriberades snarast efter att de genomförts (Olsson & Sörensen 2001). 
Därefter togs den information bort, i så stor utsträckning som möjligt, som kunde 
avslöja intervjupersonens eller frivilligorganisationens identitet (Vetenskapsrådet 2002). 
Textmassan reducerades genom att de meningar som innehöll intressant information 
behölls, medan andra togs bort (Kvale 1997), och intervjutexterna skrevs sedan ut för att 
bearbetningen skulle inledas (Olsson & Sörensen 2001). Intervjuerna lästes till att börja 
med igenom upprepade gånger för att upptäcka vad respondenterna förmedlade genom 
sina svar. Valet gjordes att dela in intervjusvaren i kategorier utifrån de intervjufrågor 
som ställts, detta för att intresset låg i att just få svar på dessa frågor var för sig. Om 
respondenterna, då de besvarade en fråga, upplevdes ha givit ett svar som berörde någon 
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av de andra intervjufrågorna, flyttades svaret dit. Kategoriseringen och omplaceringen 
av citaten, till de kategorier de delades in i, utfördes både med hjälp av de, på papper, 
utskrivna intervjuerna och direkt vid datorn.  
 
Varje kategori av intervjufrågor lästes sedan igenom ett antal gånger och svaren under 
respektive fråga kategoriserades vidare utifrån de nyanser som kunde urskiljas i de svar 
som respondenterna förmedlat. Nyanserna urskiljdes i de flesta fall ur vad 
respondenterna med sina ord faktiskt svarade på intervjufrågorna. I vissa fall hittades 
också nyanser i hur de utryckte sina svar.  
 
 
4.4.5 Resultatredovisning 
 
I resultatet redovisas de, i kategorier, indelade svaren med nya rubriker som 
representerar intervjufrågorna. Inom varje kategori redovisas sedan, i många fall med 
stöd i citat från intervjusvaren, de nyanser som synliggjorts. I de fall där två eller fler 
respondenter förmedlade samma information på någon fråga, redovisas endast ett av 
dessa citat. Citaten följs av en siffra för att markera vilken intervjuperson som gjort 
uttalandet. Upprepningar av ord, samt ord och fraser som saknar betydelse för innehållet 
har utelämnats i citaten. Tre punkter på rad representerar ord eller delar av meningar 
som tagits bort, samt uppgifter som utelämnats på grund av risk för identifiering av 
person eller organisationer. Text inom klamrar har lagts till av författaren för att 
förtydliga citaten. 
 
 
4.5  Etiska överväganden 
 
Det kontaktbrev som skickades ut för att inleda kontakten med frivilligorganisationerna 
innehöll, i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet 2002), uppgifter om 
varför de kontaktats, undersökningens syfte samt en beskrivning av hur undersökningen 
skulle gå till. Upplysningen gavs att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om så 
önskades, samt mitt namn och telefonnummer, om de ville komma i kontakt med mig. I 
brevet informerades respondenterna, om att forskningsresultaten skulle redovisas i min 
C-uppsats och att de forskare som efterfrågat forskningen, vid intresse, skulle få tillgång 
till uppgifterna. Det sistnämnda är ett etiskt övervägande som också överensstämmer 
med nyttjandekravet (a.a.). 
 
I enlighet med samtyckekravet (Vetenskapsrådet 2002) fick respondenterna ge sitt 
samtycke att medverka i studien. För kartläggningen gjordes detta indirekt när de valde 
att svara på frågorna. Samtycke för att medverka i en telefonintervju och att samtalet 
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spelades in gavs också via mail. Innan inspelningen startade gjorde jag ytterligare en 
gång klart för mig att de var medvetna om och accepterade att inspelning gjordes. 
 
Intervjusvaren avidentifierades så långt som möjligt för att ingen respondent eller 
frivilligorganisation skulle kunna identifieras, enligt konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet 2002).  
 
 
4.6 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
För att undersöka om liknande studier gjorts tidigare, samt för att söka annan relevant 
litteratur till diskussionen av resultatet, genomsöktes LIBRIS samt databaserna 
Sociological Abstracts, Social Sciences Citation Index, Social Services Abstracts och 
ASSIA (Applied Social Scienses Index and Abtracts). De sökord som användes i 
LIBRIS var förebyggande, hälsofrämjande, förebyggande arbete, förebyggande projekt, 
alkohol, droger, frivilligorganisationer, ideell sektor och frivillig sektor. Sökorden som 
användes i databaserna var health prevention program, prevention program, promotion, 
alcohol, drugs, third sector, voluntary organizations, nongovernmental organizations 
och civil society. Sökorden i de olika sökningarna användes enskilda eller 
kombinerades på olika sätt, och sökningarna avgränsades till åren 1990-2006. 
 
Efter genomgången kunde konstateras att ingen liknande forskning hade påträffats 
under sökningen. Litteratur kring frivilligorganisationer och deras förutsättningar och 
villkor var också mycket begränsad. Den litteratur som ansågs vara relevant, och som 
också fanns tillgänglig, hittades i LIBRIS. Litteraturen har använts i 
resultatdiskussionen. 
 
 
5. Resultat 
   
Studiens resultatredovisning inleds med en presentation av vad som framkommit vid 
kartläggningsstudien och därefter redovisas resultatet från fördjupningsstudien.  
 
 
5. 1 Kartläggningsstudien 
 
5.1.1 Projektverksamheternas fortsättning efter projekttidens slut 
 
Av de tio frivilligorganisationer som svarade på kartläggningsfrågorna uppgav nio 
stycken att de fortsatt med projektverksamheterna efter projekttidens slut. För ett av 
dessa projekt var fortsättningen endast möjlig ett år, medan de andra fortfarande drivs i 
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någon form. Enbart en av de svarande frivilligorganisationerna uppgav att projektets 
verksamhet avslutats på samma gång som projektsatsningen avslutades.  
 
 
5.1.2 De fortsatta projektverksamheternas omfattning   
 
På frågan om de projekt som fortsatt gjort det helt eller delvis svarade fyra av de 
tillfrågade att de fortsatt delvis. I en organisation finns alla delar kvar, men i annat 
format, och i ytterligare en har projektet fortsatt i begränsad omfattning, med vissa 
nytillkomna inslag. De resterande två frivilligorganisationerna svarade att de fortsatt 
helt och en av dessa har även utökat projektet. Det projekt som fortsatt ett år efter 
projekttidens slut, gjorde det under denna tid delvis.  
 
 
5.1.3 Projektledarna i organisationerna 
 
Projektledarna finns kvar inom alla organisationerna. Av dessa arbetar nu två helt, och 
en annan delvis, ideellt och en har rollen som konsulent. I ytterligare en av 
organisationerna har projektledaren gått över till att jobba som projektchef, men bistår 
nu den nytillsatta projektledaren med kunskap.  
 
 
5.1.4 Finansiering av verksamheten idag  
 
Finansieringen, av de projekt som beviljades projektmedel, ser idag ut på flera olika 
sätt. Bidrag från olika aktörer möjliggör arbetet för tre av frivilligorganisationerna och i 
ett fall kombineras bidraget med inkomst från aktiviteter utförda av den egna 
verksamheten. Arbetet drivs helt ideellt i en av organisationerna medan en annan har 
möjlighet att, i samarbete med en större aktör, själv finansiera verksamheten. För två av 
frivilligorganisationerna finansieras nu projektverksamheten genom att de tar betalt för 
tjänsterna som de utför.   
 
 
5.2 Fördjupningsstudien 
 
5.2.1 Projektidén utvecklas 
 
Socialstyrelsens utlysning av projektmedlen, till frivilligorganisationernas alkohol- och 
drogförebyggande arbete, ledde enligt respondenterna till att olika processer, kopplade 
till bidragsansökningen, initierades inom frivilligorganisationerna. Inom vissa av 
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organisationerna utvecklades nya projektidéer inför ansökan om projektpengar, medan 
andra ansökte om projektmedel till en projektidé som redan fanns i organisationen. 
 
Intervjuerna synliggjorde också ett resonemang som fördes kring att projektidén var 
något som utvecklades då föreningens verksamhet startade, och därmed inte per 
definition kunde skiljas från denna. Pengarna söktes därmed enligt respondenternas sätt 
att resonera, inte direkt till ett projekt utan snarare till en utveckling av 
frivilligorganisationens befintliga verksamhet. 
 
”… projektidén fanns innan kan man ju nästan säga, för att föreningen fanns ju innan” (7) 
  
 
5.2.2 Respondenternas upplevelser av vad projektdeltagandet fört med sig till 
organisationens alkohol- och drogförebyggande arbete 
 
Projektsatsningen uppgavs ha haft påverkan på det samarbete som 
frivilligorganisationerna hade med andra aktörer kring det alkohol- och 
drogförebyggande arbete. Deltagandet förde med sig att samarbete kunde fortsätta, 
förbättras och förankras. 
 
Utbyte av erfarenheter med andra frivilligorganisationer inom projektsatsningen ledde 
till att ny kunskap tillägnades den egna organisationen. Kunskap förvärvades också 
genom det utåtriktade arbetet.  
 
”Så att jag lärde mig ju mycket om pedagogik också.” (1) 
 
Tankarna kring vad deltagandet fört med sig till organisationens alkohol- och 
drogförebyggande arbete berörde även det arbete som faktiskt utförts. 
 
”Det förde med sig… det jobbet vi lade ner på att visa vikten av vad egentligen missbruk är bland… 
Möjligheten att jobba med det vi tyckte var viktigt.” (2) 
 
Deltagandet i projektsatsningen uppgavs ha haft betydelse för frivilligorganisationens 
medlemmar. Detta genom utbildning de fick inom det aktuella området. Fler 
medlemmar upplevdes, i och med projektet, också kunna engagera sig i och bidra till 
organisationens arbete. 
  
”Jag tycker ju att det gjorde att fler medlemmar kunde engagera sig och göra insatser…” (5) 
 
Projektmedverkan banade väg för den, för vissa av frivilligorganisationerna, viktiga 
komponenten att få visa för andra att de fanns och vilka de var.   
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”Det stora för våran del det var ju att vi fick en ordentlig rusch med manuell marknadsföring. Det blev en 
otrolig skjuts på att ta kontakt med nya ...” (1)  
 
Projektmedverkan uppgavs även ha varit avgörande för möjligheten, för en av 
organisationerna, att kunna utöka frivilligorganisationens verksamhet. 
  
”Ja, för oss blev det ju det här alltså att vi lyckas växa vidare då, att det faktiskt händer saker ute i hela 
landet. Och det skulle ju aldrig ha hänt utan dom pengarna.” (4) 
 
Gamla idéer kunde genomföras, i och med deltagandet i projektsatsningen, samtidigt 
som nya idéer uppkom i och med deltagande i projektet, och för en av organisationerna 
blev det möjligt att i större omfattning undersöka om de idéer, som fanns för det 
alkohol- och drogförebyggande arbetet, fungerade.  
 
”Ja, det gav ju möjligheter att i lite större skala testa de här koncepten som vi ville utveckla…” (6) 
 
 
5.2.3  Upplevelser av vad projektdeltagandet förde med sig som organisationen har 
användning för även idag 
 
Samtliga respondenter uppgav att ett deltagande i projektsatsningen tillfört 
frivilligorganisationen något som verksamheten har nytta av även idag. Kunskap var en 
av de komponenter som nämndes och erfarenhet var en annan. Erfarenheten hade 
kommit organisationen till handa genom den inblick som getts i hur andra 
frivilligorganisationer jobbar. 
 
”Ja, framförallt sättet att se hur andra jobbar.” (7) 
 
Den hade även erhållits genom det arbete som organisationen utfört, en erfarenhet som 
sedan använts för att bygga upp nya projekt kring. 
 
”… Vi har en del nya projektkoncept som vi jobbar med och som delvis bygger på erfarenheterna från 
den här satsningen...” (6)  
 
Ett någorlunda fungerande samarbete med andra aktörer i samhället och kvarhållandet 
av kontakter, som knöts i samband med projektet, uppgavs vara något som 
frivilligorganisationerna kunde ha nytta av idag. Kontakterna bidrog dels till den egna 
verksamhetens arbete, i form av bland annat tips och råd från andra organisationer. Dels 
rörde det andra aktörers möjligheter att få del av frivilligorganisationens arbete.  
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”… många av till exempel alkoholhandläggarna … vet ju vart de kan vända sig om de har ett problem. Så 
att vi har fått en väldigt bra kontaktbas efter projektet.” (1) 
 
Kontakter som knöts tack vare projektet ansågs också eventuellt ha bidragit till att 
personer, anställda i kommunal verksamhet, idag arbetar med frågorna inom det 
område som frivilligorganisationen inriktar sig mot.  
 
”Vi har också knutit en del personer till kommunen… som annars kanske inte hade funnits just i … Och 
dom kanske inte hade lagt sin tid på just dom grejerna över huvudet taget, dom hade kanske gjort något 
helt annat, det vet jag ju inte.” (3) 
 
Respondenten från en av organisationerna resonerade kring om resultatet, som det 
alkohol- och drogförebyggande arbete som genomfördes under projekttiden förde med 
sig, kvarstod än idag. Resonemanget fördes kring att det förebyggande arbetet inte är 
något som kan anses vara fullbordat när organisationen jobbat med det under en tid. Det 
är något som ständigt måste pågå för att förhindra att fler hamnar i missbruksproblem. 
 
”Vi jobbar ju förebyggande i förebyggande syfte och enligt min åsikt så måste man jobba med det aktivt 
det går inte att jobba enbart en period och sedan tro att nu är det okej. Behovet finns där alltid och för att 
leva upp till det och försöka motarbeta att det kommer in fler som blir beroende av missbruk då måste 
man jobba aktivt med det.” (2) 
 
 
5.2.4 Uppfattningar om vad projektdeltagandet fick för betydelse för det alkohol- 
och drogförebyggande arbetet 
 
Medlen från Socialstyrelsen uppgavs praktiskt ha underlättat det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet och därmed ha fört med sig en trygghet till dem som arbetade 
med projektet. 
 
”… det stora var ju det att… jag kunde jobba på ett behagligare sätt. Nu fanns det pengar i ryggen så att 
det fanns möjlighet att göra allting, åka bil, ta möten, ringa i telefon. Så att det vart ju en trygghet för mig 
som genomförare, som var väldigt skön.” (1) 
 
De problem med att få pengar till verksamheten, som kunde upplevas annars, försvann. 
Vilket i sin tur ledde till en möjlighet och frihet att kunna planera. 
 
”Vi sökte pengar av kommunen och det var jättejobbigt innan vi fick dom där pengarna. Så fick vi väl 
dom ändå, men det var liksom många kringelkrokar. Dom bekymren behöver man ju inte har när man har 
en budget, då kan man ju göra sådana här grejer, planera precis som man vill.” (3) 
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Pengarna gjorde också att energin som lades ner på arbetet inom organisationen kunde 
omfördelas och att aktiviteterna kunde göras mer attraktiva och i vissa fall över huvudet 
taget genomföras.  
 
”Även om det var lite pengar på två och ett halvt år, så med den verksamheten vi kör så var det till enormt 
stor hjälp. Man kunde lägga undan lite energi på vissa grejer för att koncentrera sig på andra grejer. Så 
man kunde spetsa de kortsiktiga grejerna eftersom man hade ekonomi…” (7) 
 
Deltagandet i projektsatsningen möjliggjorde initieringen av användandet av en metod 
som används även idag. Positiva upplevelser kopplade till metodutveckling nämndes 
också då projektmedverkan gjorde det möjligt att prova de metoder som organisationen 
utvecklat och visa att de fungerade i praktiken. Det här förde med sig självförtroende 
till att fortsätta arbeta på detta sätt.    
 
”Ja, jag tycker framförallt att det har gett ett självförtroende att de metoder vi har börjat utveckla på 
senare år, dom evidensbaserade metoder vi försökt utveckla, att dom håller också i praktisk tillämpning… 
det har gett oss råg i ryggen att fortsätta på det här spåret…” (6)      
 
Av betydelse för det alkohol- och drogförebyggande arbetet angavs att projektet 
medfört att arbetet med att hindra ungdomar att fortsätta utveckla missbruksproblem 
hade visat sig fungera.  Projektet gjorde även att ungdomar började engagera sig och 
jobba aktivt i en organisation.   
 
För en av de frivilligorganisationer som tar betalt från beställarna för det arbete som 
utförs, betydde projektmedlen att priserna kunde sänkas och att fler därmed hade 
möjlighet att köpa tjänsterna.  
 
 
5.2.5 Projekthandledningen 
 
Samtliga respondenter uppgav att projektledaren deltagit i den projekthandledning som 
erbjöds i samband med projektsatsningen. En viss tveksamhet kunde dock urskiljas 
bland svaren och ordet möte används i sammanhanget. 
 
”Jo, vi var väl på dom här mötena.” (4) 
 
En av respondenterna trodde att handledning hade skett vid ett tillfälle, och att det varit 
i samband med ett möte i Stockholm. Handledarens tidsbrist beskrevs som en 
begränsande faktor för handledningens omfattning. 
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”Jag hade ju en handledare som jag träffade någon gång … Sedan var det väl inte så mycket mer, för 
handledaren hade inte så mycket tid.” (1) 
 
Det som handledningen uppgavs ha fört med sig var ett kontaktnät och metoder för det 
alkohol- och drogförebyggande arbetet, något som organisationen till viss del har nytta 
av även idag. Tryggheten att veta vart man kan vända sig om problem skulle uppstå, 
ansågs vara ytterligare en positiv del som handledningen hade tillfört 
frivilligorganisationen. 
 
”… det är ju en trygghet att ha någon att vända sig till om man stöter på patrull.” (1)   
 
Även upplevelsen av att projekthandledningen troligen inte haft någon betydelse för 
frivilligorganisationens alkohol- och drogförebyggande arbete, förmedlades.  
 
”… det var ju inte något speciellt, det gjorde väl varken till eller från. Det gjorde det nog inte. (3) 
 
Tankar lades fram kring att handledningen inte fungerat tillfredsställande för 
frivilligorganisationens projekt. Det som istället ansågs ha varit det positiva med 
handledningsträffarna var möjligheten att träffa personer inom andra 
frivilligorganisationer som ingick i projektsatsningen. 
 
”Nej, alltså det var ju jättekul att träffa de andra som höll på. Men alltså jag vet inte direkt om det 
fungerade som handledning i själva projektet… jag tycker ju egentligen inte att det fungerade så speciellt 
bra för oss.” (5) 
 
En av respondenterna hade inte reflekterat kring, och kunde därför inte svara på, om 
handledningen fört med sig något som frivilligorganisationen har nytta av idag. 
 
Diskussioner kring och processande av det alkohol- och drogförebyggande arbetet 
uppgavs av vissa respondenter till största delen ha skett mellan personerna inom den 
egna organisationen. En trygghet i den egna organisationen ansågs föra med sig att 
handledning utifrån inte var så viktigt. 
  
”Men jag har ju min organisation som är väldigt trygg i sig, så att jag behöver ju inte så mycket utifrån.” 
(1) 
 
 
5.2.6 Projektdeltagarnas deltagande i distansutbildningen 
 
Av de tillfrågade respondenterna uppgav ett fåtal att de deltagit i distansutbildningen 
Alkohol- och drogförebyggande arbete (10 poäng) som erbjöds under projekttiden. De 
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resterande uppgav att de inte deltagit och orsakerna till det varierade. Engagemang i 
andra sysslor beskrevs vara en bidragande faktor till att medverkan inte var möjlig. 
  
”Nej, den gick jag aldrig på. Det var för att vi hade så mycket annat som gjorde att jag inte kunde 
prioritera den.” (2) 
 
För en av frivilligorganisationerna handlade det om att projektsamordnaren, som skulle 
ha deltagit i utbildningen, inte hade möjlighet till detta.  Den utvalda ersättaren ansågs, 
av en kontaktperson vid Socialstyrelsen, redan ha den kunskap som kursen behandlade 
och deltagande nekades därför. Bristande kännedom om att utbildningen erbjöds 
förmedlades även, och bland svaren kunde också en osäkerhet kring ett eventuellt 
deltagande urskiljas. 
 
”Det känner jag inte igen så det var vi nog inte [med på utbildningen].” (1) 
 
Åsikter som uttrycktes kring innehållet i utbildningen var både positiva och negativa. 
Utbildningen upplevdes, i negativ bemärkelse, ha presenterat forskningsresultat som 
hade likheter med drygt 25 år gamla forskningsresultat. 
   
”Egentligen tycker jag det är rätt skrattretande, för det forskarna pratar om nu, det hörde jag egentligen 
första gången, liknande eller nästan samma siffror, 1979, redan på den tiden.” (7)  
 
Samtidigt förmedlades att detta inte varit dåligt då kunskap är något som behöver 
repeteras samt att vissa nya insikter också erhållits under utbildningen. 
     
”Men det är klart, kunskap behöver ju upprepas. Det har ju inte varit någon nackdel. Det blev ju några 
aha-upplevelser.” (7) 
 
Positiva upplevelser kring utbildningen beskrevs då den ansågs ha varit mycket bra. 
Bland det bästa i projektsatsningen.  
    
”Ja, mycket, jag tyckte att den var jättebra. Suveränt bra utbildning måste jag säga. Det var ju en av 
höjdpunkterna.” (3) 
 
Upplevelsen av att kommunen i större utsträckning än frivilligorganisationen fått nytta 
av det som utbildningen bidrog med, förmedlades. Även den personliga behållningen 
ansågs ha varit stor. 
 
Men alltså det kom ju kommunen till del i första hand och föreningen till del i andra hand. Jag fick ju 
mycket av det personligen.” (3)   
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5.2.7 Respondenternas åsikter om finansieringen 
 
Flera positiva åsikter uttrycktes angående finansieringssättet. Finansieringen sågs som 
energi som tillfördes organisationen och som en möjlighet att för organisationen att 
utveckla metoder och arbeta med de frågor som ansågs vara viktiga. 
 
”Jag tror det är ett alldeles utmärkt sätt att kunna få igång metodutveckling och också ge 
frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla metoder och göra det man tycker är angeläget.” (5)  
 
Att organisationen genom medlen gavs möjlighet att prioritera specifika delar i 
verksamheten och, i större utsträckning än vanligt jobba nära dessa, upplevdes som 
intressant och roligt. Det gav en möjlighet att vidga de jobbrelaterade vyerna.  
 
”Ja, jag tycker det är intressant för att det ger ju en prioriterad verksamhet åt vissa bitar och man får 
verkligen ta kontakt med vissa saker då… Så att då blir det en rolig bit som man inte riktigt är van 
vid.”(1) 
 
Respondenterna var emellertid inte enbart positiva. De negativa åsikter som uttrycktes 
kring projektfinansieringen berörde bland annat det faktum att ekonomin är en ständigt 
aktuell fråga för frivilligorganisationer.  
 
”… som ideell organisation så brottas man ju alltid med resursfrågan…” (6) 
 
Att inte frivilligorganisationen har en stadig inkomst uppgavs vara ett hinder för 
verksamheten. Det ansågs utgöra ett hot mot att organisationen ska kunna överleva och 
att arbetet ska kunna fortsätta. Den kortsiktiga finansieringen gör att 
frivilligorganisationen om och om igen måste ansöka om bidrag för en ny, begränsad 
period, något som inte främjar kontinuitet i arbetet.  
 
”… som det ser ut nu så söker man ju pengar till en del, som man kan sammanfatta med från och med till 
och med. Och sedan är det uppfinn hjulet igen, istället för att det blir en kontinuitet i saker och ting...” (7)  
 
Arbetet med att få pengar till verksamheten upplevdes ta tid från det faktiska alkohol- 
och drogförebyggande arbetet och uttryck gavs för att det kan vara krävande att 
ständigt jobba utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Mycket energi går åt till det 
engagemang som krävs för att oupphörligen ansöka om bidrag till 
frivilligorganisationens verksamhet, en energi som sinar i längden. Även ovissheten 
kring hur framtiden ska se ut och det faktum att de ekonomiska resurserna inte är 
tillräckliga, upplevdes som tärande. 
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” …. det är ingen som orkar liksom engagera sig och söka pengar om och om och om igen. Det är 
fruktansvärt jobbig alltså när man inte vet. Det går åt så mycket energi alltså att tänka på, och säga nej till 
aktiviteter, på grund av att vi inte har råd och att vi inte vet.” (7) 
 
Korta finansieringsperioder för med sig risken att frivilligorganisationernas alkohol- och 
drogförebyggande arbete ständigt befinner sig i en inledande fas, utan att på allvar 
starta upp. Det arbete som utförs blir mindre effektivt. 
 
” Jobbar man bara med ettårsprojekt når man inte sin fulla effektivitet. Och då finns det ju en risk för hela 
området att alla hela tiden håller på att förbereda sig och är liksom i en introduktionsfas.” (6) 
 
Erfarenheten, för en av respondenterna, var att det inledande arbetet för ett projekt var 
mycket tidskrävande.   
 
”… på ett år eller två års projekttid hinner man knappt göra en förundersökning.” (2) 
 
Längre projektperioder efterlystes därför. Upplevelser kring detta var att arbetet kan bli 
mer effektivt efter att ha bedrivits ett år och under denna tid visats sig fungera. 
Verksamheten kan startas upp direkt det följande året, med ett minskat behov av 
resurser och planering samt möjligheten att ha förändrat mindre lyckade komponenter.  
 
”Man skulle önska att de här satsningsperioderna hellre var två- och treåriga är ettåriga. Att man hellre 
jobbar med, vad ska man säga, program än projekt… Man kan vara mycket effektivare år två än år ett. 
Om man kommer igång med en sak och det fungerar och så kan man dessutom kanske korrigera vissa 
saker… År två man gör saker kräver mindre resurser, mindre planering och då kan man på en gång ta itu 
med själva verksamheten. ”(6) 
 
I och med en längre projektperiod framhölls möjligheterna att under denna tid kunna 
utveckla projektet och upprätta ett samarbete med andra av samhällets aktörer. Detta 
för att uppnå kontinuitet och att förankra arbetet i aktörernas ordinarie verksamhet. Ett 
annat förslag som lades fram, för att lösa problematiken med projektfinansiering, var att 
en organisation, efter att ha deltagit i en sådan här projektsatsning, skulle få hjälp med 
att hitta sätt för att även fortsättningsvis kunna finansiera verksamheten.  
 
En av respondenterna uttalade sig om finansieringsförfarandet specifikt i 
projektsatsningen som utlysts av Socialstyrelsen och menade att direktiven kring om 
fortsatta pengar fanns att söka eller inte, varit otydliga. Följden av detta blir svårigheter 
i att kunna planera för en längre period. 
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”Däremot tycker jag att man i det här fallet också var väldigt labila. Det vill säga att man först säger att 
det finns pengar att söka och sedan finns det inga och sedan finns det igen. Vilket gör att det blir svårt att 
faktiskt långsiktigt planera.” (4) 
 
 
5.2.8 Faktorer som gjort projektverksamhetens fortsättning möjlig 
 
Det mänskliga bidraget från medlemmarna i organisationen förmedlades vara en orsak 
till att verksamheten kring projektet har kunnat fortsätta. I detta sammanhang nämndes 
engagemang från medlemmarna, även tillsammans med intresse för verksamheten och 
viljan att göra gott.  
 
”Vi har ju våran styrelse och vi har ju våra medlemmar och dom har ju ett engagemang…” (3) 
 
”Intresse och engagemang, good will” (2) 
 
Engagemanget uppgavs i vissa fall komma från eldsjälar, från vuxna som har energi att 
engagera sig och som har en tro på att det som genomförs betyder något. För att vara en 
sådan person uttrycks tankar kring att det kräver humor och en viss galenhet. 
 
”Och det tror jag det är tack vare eldsjälarna, vuxna som tror på det här… Så det är några galna personer, 
vuxna, som tror på det här, och har energi att hålla på, galna med lite humor.” (7) 
 
Engagemanget uppgavs också komma från de ungdomar som organisationens arbete 
riktar sig till. 
 
Fortsatt möjlighet till hjälp med finansiering av arbetet var en annan faktor som ansågs 
ha möjliggjort att arbetet kunnat fortsätta. Att storleken på bidraget minskat beskrevs 
dock ha medfört att frivilligorganisationens arbete begränsats.  
 
Intervjupersonen från en av de två organisationer som idag tar betalt för utförandet av 
sina tjänster, uppgav att detta är orsaken till varför projektet kunnat fortsätta.    
 
”Den stora skillnaden är ju att under projekttiden tog jag ju inte betalt för …, det gör jag idag. Så att idag 
får man betala en summa för att göra samma jobb som man inte behövde under projekttiden.” (1) 
 
Respondenten tillhörande den andra organisationen pratade istället om vikten av att det 
är en bra verksamhet som andra är intresserade av att jobba med, och som det också 
finns idéer om hur den ska kunna fortsätta. 
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Att ha förmågan att kunna utföra arbetet, trots att mängden resurser varierar, ansågs 
vara viktigt för att kunna driva verksamheten vidare. Att kunna utföra något 
uppbyggande med de resurser som faktiskt finns tillgängliga. 
 
”Vi är ju vana med att ibland finns lite mer resurser och ibland så är det knappt med resurser. Men oftast 
så kan vi ju göra någonting konstruktivt med de resurser vi har.” (6)  
 
Av betydelse för ett fortsatt arbete var även komponenterna att ha ett väl etablerat 
kontaktnät samt samarbetet med en annan, större aktör med intresse inom samma 
område som frivilligorganisationen.  
 
En av respondenterna gav uttryck för att frågan inte alltid kan anses handla om huruvida 
verksamheten ska kunna fortsätta eller inte. Det som driver organisationen att fortsätta 
arbetet handlar i själva verket även om den skyldighet organisationen känner gentemot 
ungdomarna att genomföra det som utlovats. 
 
”Plus att vi måste fullfölja det vi lovar för det är ju ett treårsprojekt.” (7)   
 
 
6. Diskussion 
 
Inledningsvis under denna punkt diskuteras bortfallet för studien. Därefter följer en 
diskussion kring studiens genomförande samt en resultatdiskussion. Avslutningsvis 
redovisas slutsatser och förslag på framtida forskning.  
 
 
6.1 Bortfall 
 
Det är nu snart två år sedan projektettiden gick ut, vilket kan ha bidragit till att fem av 
frivilligorganisationerna inte svarade på e-postkontakten som togs. Tänkbara faktorer 
till följd av att en viss tid förflutit är att e-postadresserna inte längre stämmer eller att 
personen som kontaktats inte jobbar kvar inom organisationen. Inom de organisationer 
som kontaktades via en icke-personlig e-postadress kan ansvaret kring vem som skulle 
svara på brevet vara otydligt. Bortfallet kan också ha sin orsak i att de på grund av 
tidsbrist och kort svarstid inte hunnit svara innan svarstiden gått ut.  
 
Samtliga frivilligorganisationer som deltog i fördjupningsstudien hade fortsatt med 
projektet efter att projekttiden var slut. Ett deltagande också av frivilligorganisationer 
som inte fortsatt med projektverksamheten skulle kunna tänkas synliggöra fler nyanser i 
intervjusvaren än vad som framkommit i denna studie. Detta då deras upplevelser av, 
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och tankar kring projektsatsningen eventuellt skiljer sig från de frivilligorganisationer 
vars projekt fortsatt.   
 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
Att kartläggningsfrågorna skickades ut via e-post kan ha påverkat svarsfrekvensen, som 
beskrivits ovan. Fördelen som jag ser det var att respondenterna lätt kunde ta kontakt 
med mig om det var några oklarheter angående frågorna. 
 
Av vikt vid datainsamling via intervjuer är att intervjuaren är väl insatt i ämnet. Detta 
för att på ett tillfredsställande sätt kunna föra intervjusamtalet (Kvale 1997). I efterhand 
inser jag nu att jag inte besatt all den bakgrundkunskap som hade behövts för att få ut 
mer av den information som var intressant kring ämnet. Nya frågor har dykt upp ända in 
i slutfasen i arbetet med resultatdiskussionen. Frågor som jag önskade ställa till 
respondenterna för att klargöra deras svar ytterligare och för att få mer insikt i olika 
företeelser runt projektsatsningen. På grund av att tiden är begränsad har detta inte varit 
möjligt och detta gör att bland annat diskussionen i vissa fall, enligt min åsikt, kan te sig 
ytlig. 
 
Inga frågor för att undersöka om projektledarträffarna, på samma sätt som 
handledningen, bidragit till något specifikt, har ställts. Eventuell sammanblandning med 
handledningen hade möjligen kunnat undvikas om detta gjorts. 
 
Att datainsamlingen till fördjupningen genomfördes med telefonintervjuer kan ha 
påverkat längden och innehållet i intervjuerna. Den kontakt som jag upplever finns 
mellan intervjuare och intervjuperson i en intervju öga mot öga fanns inte på samma 
sätt. Det kändes inte bekvämt att som intervjuare invänta om intervjupersonen skulle 
säga något mer eftersom jag inte genom ögonkontakt kunde bekräfta att jag lyssnade 
eller se om personen fortfarande tänkte på frågan jag ställt. Den tystnad som kan krävas 
för att respondenten ska få möjlighet att associera och reflektera, för att sedan utveckla 
svaret, fick därmed inte tillräckligt utrymme (Kvale 1997).  
 
Intervjuerna har troligtvis också begränsats av min teknik som intervjuare. När resultatet 
sammanställdes upptäcktes på flera ställen brister i förekomsten av sonderande 
följdfrågor, eller en uppmaning till respondenterna att utveckla sina svar (Kvale 1997). 
Viktig information följdes inte upp och klargjordes tillräckligt. Jag sammanfattade och 
återspeglade inte heller under intervjuerna hur jag tolkat svaren till respondenterna, för 
att veta att tolkningen var riktig. På grund av den begränsade tiden för uppsatsen fanns 
dock ingen möjlighet att en tredje gång kontakta respondenterna.  
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En forskare har sin syn på vad det är som ska undersökas, och analyserar sedan 
intervjusvaren utifrån detta perspektiv (Kvale 1997). Analysen genomsyrar hela 
intervjuundersökningsprocessen, med början i intervjusituationen, och vid utskriften av 
intervjuerna görs en rad bedömningar och avgöranden som då befästs i de texter som är 
utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Min syn på projektsatsningen har därmed 
påverkat hur analysen utvecklats genom hela processen med studien, och  vissa 
misstolkningar av respondenternas svar kan ha gjorts.  
 
På grund av den hänsyn som tagits till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002), 
då mer specifika exempel har utelämnats ur intervjusvaren, är informationen i resultatet 
i vissa fall knapphändig.   
 
 
6.3 Resultatdiskussion 
 
I regeringsbesluten anges att syftet med projektsatsningen var att 
frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete skulle stärkas och 
stödjas (Socialdepartementet 2001, 2002). Ett enligt, min åsikt, brett syfte som skulle 
kunna betyda många olika saker för frivilligorganisationernas alkohol- och 
drogförebyggande arbete. Resultatet från intervjuerna belyser ett antal komponenter 
som respondenterna anser att deltagandet i projektsatsningen fört med sig till, och betytt 
för arbetet. Komponenter som i vissa fall även har betydelse idag.  
 
 
6.3.1 Fortsatt projektverksamhet 
 
Vissa frivilligorganisationer ansåg att projektidén var något som utvecklades samtidigt 
som organisationens verksamhet i sig startade upp, och som därmed inte kunde skiljas 
från denna. Den fråga som väcks hos mig runt detta är vad dessa frivilligorganisationer 
definierar som en fortsättning på projektet. Alternativ som jag ser som möjliga är att den 
utveckling av verksamheten, som gjordes möjlig med hjälp av projektmedlen, faktiskt 
kan bestå helt eller delvis, eller att verksamheten på grund av den ekonomiska frågan 
kan ha gått tillbaka till det som var innan.    
 
Om den ovanstående diskussionen bortses ifrån, uppger nio stycken av de tio 
frivilligorganisationer som svarat, att projektverksamheten som startats upp eller 
utvecklats i och med projektsatsningen, fortsatt även efter projekttidens slut. Av dessa 
drivs åtta stycken fortfarande i någon form. Detta är i linje med den utgångspunkt som 
nämns i brevet som inbjöd till att ansöka om projektmedel, att projektmedlen i första 
hand syftade till att utveckla ett långsiktigt förebyggande arbete (Sekretariatet för 
frivilligt social arbete 2002). Att så många fortsatt är, enligt mig, positivt. Som 
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klargjordes under rubriken studiens syfte har dock denna studie inte undersökt om de 
verksamheter som startats upp eller utvecklats i och med projektsatsningen, har gett de 
resultat som de syftar till att göra.     
 
Utsträckningen i vilken projektverksamheterna fortsatt varierade. Att fortsättningen 
varit delvis efter projekttidens slut är enligt mitt sätt att se på saken inte så förvånande, 
då de ekonomiska förutsättningarna förändrades. Av intresse är att en av 
frivilligorganisationerna fortsatt helt och att ytterligare en även utökat verksamheten 
som initierades i och med projektsatsningen.  
 
 
6.3.2 Projektledarna 
 
Samtliga tio projektledare som besvarade kartläggningsfrågorna uppgav att de fanns 
kvar inom organisationen. Frågan kring om projektledarna var kvar i organisationen 
eller inte, ställdes med utgångspunkten att de, tack vare projektsatsningen, besitter 
erfarenheter och kunskap som gagnar det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Om så 
är fallet är det mycket positivt att projektledarna fortfarande finns inom 
organisationerna. En risk som kan ses med att ha endast en person som ansvarig för ett 
projekt, är att projektet ofta upphör om denna person slutar (Ohlsson 2001). Ett sätt att 
minska den risken är att flera inom verksamheten är ansvariga. Huruvida projektledarna 
i studien är ensamma om ansvaret och om att besitta viktig kunskap omkring projektet 
eller inte inom organisationerna idag, har dock inte undersökts.  
 
 
6.3.3 Handledningen 
 
Samtliga sju respondenter som deltog i fördjupningsstudien uppgav att projektledaren 
deltagit i den handledning som erbjöds under projekttiden. Noteras kan i sammanhanget 
den tveksamhet som jag upplevde att flera av respondenterna uttryckte angående 
deltagandet. Vad osäkerheten kan bero på är svårt att säga, men att tid förflutit sedan 
deltagandet ser jag som en möjlig orsak, och att handledningen i sig eventuellt blandas 
ihop med det projektledarträffarna erbjöd.   
 
I rapporten Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete – en rapport 
om Socialstyrelsens projektportfölj och FoU-satsning 2003-2004 framgår att 
handledningen uppskattades av många (Eriksson et al. 2005b). De reaktioner jag fått på 
handledning två år efter projektet avslutats är både positiva och negativa. Positiva 
reaktioner på handledningen uttrycktes i form av att kontaktnät skapats, hjälp med 
metoder för arbetet givits samt att det var en trygghet att ha någon att vända sig till om 
problem skulle uppstå, något som kvarstår än idag. För andra frivilligorganisationer var 
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det inte lika tydligt om handledningen tillfört något till det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet. Även åsikten att handledningen inte fungerat 
tillfredsställande uttrycktes. Anledningarna till att upplevelsen varierat kan givetvis vara 
många. Det kan enligt mig vara beroende av frivilligorganisationens och projektledarens 
förutsättningar och behov av hjälp. Upplevelsen av trygghet i, och möjligheten att 
diskutera projektet inom, den egna organisationen förmedlades under intervjuerna samt, 
i förlängningen av detta, att handledningen utifrån därmed inte var så viktig. En 
anledning till missnöjet skulle också kunna vara upplevelsen som uttrycktes att 
handledaren inte hade tid att träffas.  
 
 
6.3.4 Kontakter med andra frivilligorganisationer 
 
Tanken med projektledarträffarna var bland annat att ge en möjlighet för 
frivilligorganisationerna att skapa nya kontakter med andra frivilligorganisationer 
(Geidne 2006). Just utbytet av erfarenheter med andra frivilligorganisationer, och 
möjligheten att få tips och råd och se hur de arbetade, var en sådan sak som uppgavs att 
deltagandet i projektsatsningen hade medfört till organisationen, och som ansågs vara 
till nytta även idag. Om projektledarträffarna var det som låg bakom detta eller någon 
av de andra komponenterna i projektsatsningen kan jag dock inte uttala mig om. 
 
 
6.3.5 Samarbete 
 
Då alkohol- och drogmissbruk kan ha många orsaker, och att det därmed också finns 
många olika sätt att arbeta förebyggande, kan flera aktörer engagera sig i arbetet. Ju fler 
som är engagerade i arbetet desto större är möjligheterna att det är framgångsrikt. Det 
som behövs då flera olika aktörer arbetar på detta sätt är att arbetet samordnas (Ohlsson 
2001). Projektsatsningen uppgavs ha haft positiv påverkan på det samarbete som 
frivilligorganisationerna hade med andra aktörer, då samarbete kunde fortsätta, 
förbättras och förankras i och med denna. Det som nämndes kring samarbete i samband 
med frågan vad projektsatsningen har för betydelse idag, var dels att ett någorlunda 
samarbete kvarstår, samt dels att ett samarbete med en större aktör har bidragit till att en 
fortsättning av projektet har varit möjlig. I detta sammanhang är det enligt mig också 
intressant, att projektsatsningen uppgavs ha fört med sig att andra aktörer inom det 
området nu vet att organisationen finns och kan vända sig dit. 
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6.3.6 Ny kunskap 
 
Kunskap ansågs vara en komponent som tillförts frivilligorganisationerna under 
projektsatsningen. Kunskapen uppgavs ha tillägnats frivilligorganisationen genom 
utbyte av erfarenhet med andra organisationer, genom det utåtriktade arbetet samt 
genom utbildning av medlemmarna. Kunskap som erhållits under projekttiden uppgavs 
också finnas kvar idag och borde då enligt mig stärka och stödja det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet inom organisationerna.  
 
Endast två av respondenterna deltog i den distansutbildning kring alkohol- och 
drogförebyggande arbete som erbjöds under projektsatsningen. Inom frivilligt arbete är 
dock ofta tanken att medlemmarnas egna erfarenheter och har stor betydelse för dem 
som arbetet riktar sig emot. Att medlemmarnas förståelse för situationen är minst lika 
viktig som professionell kunskap (Socialstyrelsen 2003).    
 
 
6.3.7 Finansiering 
 
Finansieringen av projektverksamheten ser idag ut på olika sätt inom de olika 
frivilligorganisationerna. Vissa tar idag betalt för de tjänster de utför, vilket också enligt 
mig, inte helt förvånande, uppgavs som en anledning till att en fortsättning varit möjlig 
efter att projekttiden avslutats.  
 
Andra organisationer är beroende av bidrag, och just åsikten att ekonomin är en fråga 
som frivilligorganisationer ständigt brottas med uttrycktes. Förfarandet med att söka 
pengar upplevdes ta tid från det faktiska alkohol- och drogförebyggande arbetet. Tanken 
om att kravet, att om och om igen söka bidrag till en begränsad period, inte främjar 
kontinuitet och planering, förmedlades. Risken påtalades också, att 
frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete, på grund av korta 
finansieringsperioder, ständigt befinner sig i en inledande fas utan att på allvar starta 
upp. Erfarenheter från lokalt preventionsarbete är just att det tar tid (Wallin 2002). För 
att ett förebyggande arbete ska kunna drivas framgångsrikt behöver tillräckligt med tid 
finnas för planering, förankring och genomförande (a.a.). Utifrån ovanstående 
resonemang upplever jag att förfarandet, med att betala ut projektpengar för korta 
perioder, inte verkar främja ett långsiktigt och effektivt arbete. Respondenterna 
efterlyste också just längre projektperioder och möjligheten att få hjälp med att hitta 
fortsatta sätt för fortsatt finansiering av projektverksamheten. 
 
Med tanke på de baksidor och problem som angavs kring finansieringen är det, enligt 
min åsikt, inte heller särskilt förvånande att en faktor som angavs ha möjliggjort en 
fortsättning av projektverksamheten inbegrep att organisationen hade fått fortsatt hjälp 
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med finansieringen. Även att besitta förmågan att kunna utföra arbetet trots att mängden 
resurser varierar ansågs viktigt. 
 
De problem som upplevdes kring att få pengar till verksamheten, uppgavs ha försvunnit 
under projekttiden, vilket i sin tur ledde till en större frihet att kunna planera. Pengarna 
uppgavs också praktiskt ha underlättat arbetet och gjort att energin som lades ner på det 
alkohol- och drogförebyggande arbetet kunde omfördelas. Då detta är effekter som 
försvinner efter att projektmedlen tagit slut, kommer återigen frågan upp om 
långsiktighet främjas med projektfinansiering. Å andra sidan kan ett långsiktigt 
perspektiv bli aktuellt då projektmedel ansågs ge en möjlighet till 
frivilligorganisationerna att utveckla metoder, som även kan användas i fortsättningen.  
 
 
6.3.8 Engagemang  
 
Det som karaktäriserar de flesta frivilligorganisationer är att medlemmarna bidrar med 
alla eller delar av de resurser som organisationen behöver, i form av bidrag och 
arbetsinsatser. Deltagandet kommer av att medlemmarna anser att 
frivilligorganisationens verksamhet är viktig, intressant, rolig eller på motiverande på 
annat sätt (Ahrne, Boström & Forsell 2004). Engagemanget från medlemmarna och 
även från de ungdomar som verksamheten riktar sig emot uppgavs i studien ha bidragit 
till att en fortsättning av projektverksamheten varit möjlig, och viljan att göra gott 
nämns också som en drivande faktor. Att de ungdomar som verksamheten riktar sig mot 
också engagerar sig i verksamheten kan, förutom att organisationen får nytta av det, ses 
som ett skydd mot sociala problem för dessa personer. Detta då en friskfaktor för 
ungdomar anses vara att ha konstruktiva intressen och hobbys (Ohlsson 2001). 
 
 
6.3.9 Övriga effekter  
  
Av intresse är att deltagandet, i enlighet med vad regeringsbesluten förespråkade 
(Socialdepartementet 2001, 2002), uppgavs ha fört med sig att nya metoder kunde 
prövas, metoder som uppgavs användas även idag. Nya projekt har också delvis byggts 
upp kring den erfarenhet som erhållits i och med satsningen. 
 
I och med projektdeltagandet upplevdes också möjligheten att kunna nå ut till fler med 
frivilligorganisationens alkohol- och drogförebyggande arbete. Något som enligt mig 
måste anses som ett viktig strävan i detta arbete. Problemet uppgavs dock vara, som i 
flera andra fall som nämnts, att denna utveckling går tillbaka efter att pengarna tagit 
slut. 
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6.4 Slutsatser 
 
 
6.4.1 Kartläggningsstudien 
 

• Av tio svarande frivilligorganisationer uppgav åtta stycken att 
projektverksamheten än idag drivs i någon form. 

 
• Delvis fortsättning av projektverksamheten uppgavs av fyra av de tillfrågade 

frivilligorganisationerna. I en organisation finns alla delar kvar, men i annat 
format, och i ytterligare en har projektet fortsatt i begränsad omfattning, med 
vissa nytillkomna inslag. De resterande två frivilligorganisationerna svarade att 
de fortsatt helt och en av dessa har även utökat projektet.  

 
• Alla projektledarna finns idag kvar inom frivilligorganisationerna. 

 
• Projektverksamheterna finansieras idag med bidrag, inkomster från aktiviteter 

utförda av den egna verksamheten, samt pengar från den egna 
frivilligorganisationen. Arbetet drivs också helt ideellt eller finansieras genom 
att organisationen tar betalt för de tjänster som utförs.  

 
 
6.4.2 Fördjupningsstudien 
 
Respondenterna förmedlade ett antal komponenter som de anser att projektsatsningen 
fört med sig till och fått för betydelse för deras alkohol- och drogförebyggande arbete, 
samt fördelar de ser med projektfinansiering. Vissa av dessa faktorer får, som påvisats i 
diskussionen, även stöd i litteraturen som främjande för ett framgångsrikt förebyggande 
arbete.  
 

• Nya metoder kunde prövas, metoder som uppgavs användas även idag. Nya 
projekt har också delvis byggts upp kring den erfarenhet som erhållits i och med 
satsningen. 

 
• Utbytet av erfarenheter med andra frivilligorganisationer, och möjligheten att få 

tips och råd och se hur de arbetade, uppgavs ha följt med deltagandet i 
projektsatsningen, och ansågs vara till nytta även idag.  

 
• Projektsatsningen uppgavs ha haft positiv påverkan på det samarbete som 

frivilligorganisationerna hade med andra aktörer, då samarbete kunde fortsätta, 
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förbättrats och förankrats i och med denna. I dagsläget uppgavs att ett 
någorlunda samarbete kvarstår. 

 
• Möjligheten att kunna nå ut till fler med frivilligorganisationens alkohol- och 

drogförebyggande arbete upplevdes. 
 

• Kunskap ansågs vara en komponent som tillförts frivilligorganisationerna under 
projektsatsningen, genom utbyte av erfarenhet med andra organisationer, genom 
det utåtriktade arbetet samt genom utbildning av medlemmarna. 

 
• Projektfinansiering upplevdes ge en möjlighet till att utveckla nya idéer, och 

sågs som energi som gav till frivilligorganisationens arbete. 
 

• Kontaktnät, metoder för arbetet och en trygghet att veta vart man kan vända sig 
om problem uppstår var positiva reaktioner på handledningen.  

 
• Pengarna uppgavs praktiskt ha underlättat arbetet, ha medfört en större frihet att 

kunna planera och gjort att energin som lades ner på det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet kunde omfördelas.  

 
Om dessa komponenter fått någon faktisk verkan för frivilligorganisationernas alkohol- 
och drogförebyggande arbetet kan inte avgöras utifrån undersökningen. 
 
Negativa sidor som uppgavs med projektfinansieringen var svårigheter med kontinuitet 
och planering, samt risken att arbetet ständigt befinner sig i en inledande fas utan att på 
allvar starta upp. Längre projektperioder och möjligheten att få hjälp med att hitta 
fortsatta sätt för fortsatt finansiering av projektverksamheten, efterlystes. Reaktionen 
förmedlades också att handledningen inte fått någon betydelse för det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet.   
 
Engagemang från medlemmar och ungdomarna som verksamheten riktar sig mot 
uppgavs vara faktorer som gjort att frivilligorganisationernas alkohol- och 
drogförebyggande arbete kunnat fortsätta. Fortsatt hjälp med finansieringen och det 
faktum att tjänsterna som utförs är avgiftsbelagda var andra, tillsammans med vikten av 
att besitta en förmåga att kunna utföra arbetet trots att mängden resurser varierar. Även 
ett väl etablerat kontaktnät och samarbete med en större aktör uppgavs i sammanhanget.  
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6.5 Framtida forskning 
 
Alla de frivilligorganisationer som ingick i fördjupningsstudien hade fortsatt med 
projektet efter att projekttiden var slut. Av intresse skulle även vara att intervjua 
organisationer som inte fortsatt med projektet för att se om andra aspekter och nyanser 
då skulle synliggöras i intervjusvaren.  
 
Denna studie har inte gjort någon åtskillnad på vilka de olika frivilligorganisationerna 
var. Intressanta frågeställningar är om faktorer som frivilligorganisationernas inriktning, 
storlek eller möjlighet till fortsatt finansiering fått betydelse för och påverkat deras 
upplevelser av projektsatsningen och deras möjlighet att kunna fortsätta med projektet. 
 
Det är också, enligt mig, av intresse och vikt att undersöka om de metoder som används 
inom frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete faktiskt fungerar.  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1. Kontaktbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Sofia Nordh och jag läser på Hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro 
Universitet. Att jag kontaktar Dig beror på att jag nu skriver C-uppsats, och att jag som 
uppsatsämne har valt att göra en uppföljning av den grupp projekt inom olika 
frivilligorganisationer, däribland …………………(frivilligorganisationens namn), som 
fick bidrag av Socialstyrelsen 2003-2004 för alkohol- och drogförebyggande arbete. 
Uppföljningen görs i samråd med den forskargrupp vid Örebro Universitet, som forskar 
kring projektet med frivilligorganisationernas alkohol- och drogförebyggande arbete. 
 
För att få svar på mina frågor kontaktar jag nu de frivilligorganisationer som beviljades 
projektpengar för alkohol- och drogförebyggande arbete för 2003-2004, men som inte 
fick förlängt för 2005. 
 
Undersökningen kommer dels att bestå av en kartläggning och dels en intervju. 
Kartläggningen handlar bland annat om att undersöka vilka frivilligorganisationer som 
fortsatt med sina projekt även efter 2004. Intervjustudien syftar till att öka förståelsen 
för varför projektet fortsatt eller inte. För att få svar på frågorna i intervjun kommer jag 
att använda mig av telefonintervjuer. Intervjuerna spelas in på band för att svaren ska 
kunna analyseras. Färre frivilligorganisationer kommer att ingå i intervjun än i 
kartläggningen.  
 
Svaren från kartläggningen och intervjun kommer att användas i min C-uppsats och 
även forskargruppen kommer att få tillgång till uppgifterna. Vid redovisning i rapporten 
kommer alla personuppgifter vara anonyma, endast frivilligorganisationens inriktning 
kommer att nämnas.  
 
Det jag är intresserad av vid denna kontakt med Dig är att Du svarar på 
kartläggningsfrågorna nedan. Är det någon annan person Du vet som passar bättre för 
att besvara frågorna, går det bra att Du förmedlar detta mail vidare. 
 
Jag är också intresserad av att komma i kontakt med en person som passar för att delta i 
intervjun. Den person jag söker bör ha varit involverad ända från början (år 2002), från 
att ansökningen om projektpengarna skrevs. Personen bör också finnas kvar inom 
organisationen nu. Finns det ingen enskild person som motsvarar beskrivningen är jag 
öppen för att intervjua flera personer. 
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Väljer Du att själv delta i en eventuell telefonintervju, ber jag att Du ger ditt 
godkännande när Du skickar tillbaka svaren på frågorna i detta mail. Är någon annan 
mer lämplig behöver jag få personens/personernas namn och mailadress från dig. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  
 
Maila svaren på kartläggningsfrågorna nedan och ange vem som kan tänkas medverka i 
intervjun senast fredag 31 mars. Avstår Ni helt från att delta ber jag Er att meddela mig 
det.  
 
Blir Er Frivilligorganisation utvald för telefonintervjun tar jag ny kontakt med den 
aktuella intervjupersonen då.  
 
För eventuella frågor kan Ni nå mig på denna mailadress eller på telefonnummer ….  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofia Nordh 
 
Kartläggningsfrågor 
 

• Har projektet fortsatt efter projekttidens slut? 
 
Om Ja: 

• Fortsätter projektens verksamhet helt eller delvis? 
• Finns projektledaren kvar? 
• Hur finansieras denna verksamhet nu? 

 
Om Nej: inga fler frågor 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 
• När utvecklades projektidén?  
• Vad har gjort att verksamheten kunnat fortsätta?  
• Vad är Er uppfattning om denna typ av finansiering av projekt? 
• Vad anser du att projektet förde med sig till organisationens alkohol- och 

drogförebyggande arbete? 
• Tillförde handledningen något till organisationens alkohol- och 

drogförebyggande arbete? 
• Vad anser du att projektet fick för betydelse få organisationens alkohol- och 

drogförebyggande arbete? 
 
 
 

 43 
 

 


