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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats skrivs som en del av en större studie som handlar om frivilligorganisationer 
som driver alkohol- och drogförebyggande arbete. Studien är initierad av Socialstyrelsen och 
innehåller förutom bidrag till projekten även delar som utbildning och handledning för 
projektledarna samt en tillsatt grupp som ansvarar för dokumentation och utvärdering av 
projekten. 
 
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur det är att vara projektledare i en frivilligorganisation 
som genomför alkohol- och drogförebyggande arbete. 
 

• Vilka är projektledarna? 
- Hur är deras arbetsklimat? 
- Vilka är deras arbetsuppgifter? 
- Vad driver dem? 
- Hur ser deras stöd ut? 

• Vad ser de som framgångsfaktorer och hinder för förebyggande arbete? 
• Vilka hot och möjligheter inför framtiden ser projektledarna för sina projekt? 
• Vilka mervärden och hinder ser projektledarna med att vara en frivilligorganisation 

som driver alkohol- och drogförebyggande arbete? 
 
Att vara projektledare i en frivilligorganisation skiljer sig lika mycket som deras respektive 
organisationer gör det. Organisationerna som driver dessa projekt en mycket heterogen grupp 
med avseende på deras storlek, förankring i samhället, ideologi och historia. Detta är faktorer 
som i hög grad påverkar hur projekten drivs och därför också villkoren för projektledarna.  
 
Projektledarna i den här satsningen trivs mycket bra med sitt arbete, trots att de ständigt måste 
söka nya bidrag för projektets fortlevnad och att deras anställningsform därför ofta är 
tämligen osäker. Många känner sig ensamma i sitt dagliga arbete, men tycker att arbetet i sig 
är viktigt och engagerande.  
 
Det finns en hög kompetens inom organisationerna, i projekten och hos projektledarna. En 
fara kan vara att tro att ett brinnande engagemang utesluter en hög kompetens.  
 
Den övergripande studie som denna uppsats bygger på kan vara ett sätt att synliggöra 
kunskapen, dels för projektledarna själva, men även för andra projekt och andra intresserade. 
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1. INLEDNING 
 
Denna uppsats skrivs som en del av en större studie som handlar om frivilligorganisationer 
som driver alkohol- och drogförebyggande arbete. Studien är initierad av Socialstyrelsen och 
innehåller förutom bidrag till projekten även delar som utbildning och handledning för 
projektledarna samt en tillsatt grupp som ansvarar för dokumentation och utvärdering av 
projekten. Redan i inledningen av arbetet fanns det en misstanke om att projektledaren 
betyder mycket för hur ett projekt lyckas. Dessutom fanns det en tanke om att det ibland kan 
vara tufft att vara projektledare i en frivilligorganisation. Denna uppsats inleds med en 
bakgrundsbeskrivning av nämnda utvärderingsinsats och en koppling till kunskapsbegreppet. 
Sedan följer en genomgång av begreppet frivilligorganisation, företeelsen projekt samt ett 
avsnitt om projektledare i allmänhet. Därefter följer uppsatsens syfte, resultat samt 
reflektioner. 
 

1.1 Utvärderingsinsatsen 
 

1.1.1 Utvärdering 
 
En utvärdering kan ses som ett systematisk och genomtänkt sätt att värdera något. När det 
gäller hur en utvärdering ska ske så går åsikterna dock isär. Karlsson (1999) menar att 
historiskt sett kan tre mönster ses, först mål-resultatutvärdering där målet är att mäta och 
kontrollera, sedan processutvärdering där själva genomförandet sätts i fokus och sist den 
interaktiva (participatoriska) utvärderingen vars intresse inriktas på delaktighet. Lundahl & 
Öquist (2002) menar att utvärdering från att ha varit avgränsade mätinstrument nu har blivit 
instrument för att mäta helheter. Författarna anser dessutom att utvärdering har utvecklats från 
att samla in information mot centrum till att alltmer gå mot att sprida information ut till 
aktörerna. Även syftet med utvärdering skiljer sig åt. Det kan vara att bedöma effektiviteten 
och kvaliteten i någon verksamhet, ge den enskilde vägledning i valsituationer eller att ge 
politiker och andra beslutsfattare underlag för prioritering av insatser samt att ge 
verksamheten underlag för hur den kan utvecklas och förbättras. Syftet med utvärderingen har 
också samband med vilka metoder som används. Det finns mycket som förenar utvärdering 
med andra verksamheter såsom uppföljning, utveckling och forskning. Det som skiljer dessa 
verksamheter kan bland annat vara dess mål, metoder och uppdragsgivare. Utvärdering är 
beslutsinriktad, medan forskning är mer inriktad på teoretisk kunskap (Eriksson 2000). 
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1.1.2 Bakgrund 
 
Som ovan nämnts skrivs detta arbete som en del i en utvärderingsinsats initierat av 
Socialstyrelsen. De beslutade i slutet av 2002 att ge totalt 25 miljoner kronor i bidrag (mer om 
Socialstyrelsens bidragssystem finns i bilaga 3) till 39 olika alkohol- och drogförebyggande 
projekt, samtliga utförda av frivilligorganisationer. I denna satsning ingick dessutom ett antal 
komponenter förutom det specifika bidraget till frivilligorganisationerna. Under ledning av en 
forskningsledare vid Örebro universitet tillsattes ett forskarteam, bestående av två personer, 
med uppgift att dokumentera och utvärdera dessa projekt. Alla projektledare från 
frivilligorganisationerna fick möjlighet att ingå i en handledningsgrupp samt erbjöds att gå en 
web-baserad kurs i Alkohol- och drogförebyggande arbete vid Örebro universitet. Vid ett 
antal tillfällen har projektledare, forskarteamet och representanter från Socialstyrelsen haft 
gemensamma träffar. Vid dessa möten har projekten fått presentera sin verksamhet och 
forskarteamet har gett feedback på rapporteringar samt presenterat resultat. Vid ett tillfälle 
lades träffen i samband med mässan ”Sverige mot narkotika”.  Resorna till 
projektledarträffarna samt mässdeltagande bekostades av Socialstyrelsen för en person per 
projekt (Socialstyrelsen 2002). 
 
Utvärderingsinsatsen, där jag ingår som en del i forskarteamet, består av ett flertal olika 
delstudier. En del handlar om verksamhetens genomförande och där har en mall för 
halvårsrapportering utarbetats av forskarteamet. En enhetlig och strukturerad mall för 
rapportering har tidigare inte används av Socialstyrelsen. Det har även gett projektledarna i de 
respektive projekten en möjlighet att reflektera över sin verksamhet i förhållande till de mål 
man har satt upp samt en möjlighet för andra att på ett rättvist sätt kunna jämföra projekten. 
En annan delstudie, som kan sägas vara den största delen av utvärderingsinsatsen, är att göra 
en fördjupad utvärdering av åtta, av Socialstyrelsen, utvalda projekt. Dessa projekt valdes ut 
av en referensgrupp med olika experter med kriterierna att de ansågs vara väl strukturerade 
och utvärderingsbara. Även handledarnas och utbildningens roll ingår som delstudier i 
utvärderingsinsatsen. Den sista delstudien som ingår är projektledarstudien och det är inom 
denna studie som detta arbete kan placeras. Målet med hela projektledarstudien är bland annat 
att belysa villkoren för projektledarna inom denna satsning och att bidra till lärandet om 
projektledandets konst. 
 

1.1.3 Projekten och organisationerna som ingår 
 
Som nämndes tidigare i detta avsnitt var det 39 olika projekt som fick bidrag till att arbeta 
med alkohol- och drogförebyggande arbete för åren 2003-2004. I och med samordnande av 
ansökningar och andra administrativa åtgärder räknar vi idag projekten till 29 varav två av 
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dessa vardera har två underprojekt (i realiteten alltså 33 projekt). Dessa projekt är indelade i 
fem olika områden utifrån vilka målgrupper de avser. 
Områdena är: 
 
Föräldrar-vuxna (fem projekt samt två underprojekt). I denna grupp finns projekt som bland 
annat är inriktade mot föräldrar, unga vuxna, gravida kvinnor samt ensamstående föräldrar. 
 
Barn-ungdom (11 projekt samt två underprojekt). I denna grupp finns projekt som inriktar 
sig till barn och ungdomar genom framförallt verksamhet i skolan men även genom andra 
aktörer. 
 
Områdesprojekt (4 projekt). Denna grupp består av projekt som inriktar sig till ett 
geografiskt område med ett antal olika verksamheter. Områdena är bland annat Södermalm i 
Stockholm och Gotland. 
 
Ungdom i riskzon (3 projekt). Projekten riktar sig till ungdomar i riskzon genom bland annat 
ungdomsgrupper och nätverk. 
 
Invandrarföreningar (6 projekt). Projekten riktar sig främst till verksamhet för ungdomar 
med bland annat somalisk, kurdisk eller romisk bakgrund. 
 
Bidragspengarna fördelades av Socialstyrelsen och projekten erhöll mellan 120 000 kr och 
2 500 000 kr i bidrag fördelade på två år. Den stora skillnaden i bidrag berodde dels på vad 
projekten hade ansökt om samt en bedömning av Socialstyrelsens sakkunniga. 
 
Organisationerna som driver dessa projekt är en mycket heterogen grupp med avseende på 
deras storlek, förankring i samhället, idé och historia. Exempelvis IOGT-NTO, UNF, 
Verdandi och MHF är stora, välkända organisationer som har en gemensam historia och en 
gemensam nykterhetsideologi. Andra stora organisationer är exempelvis KSAN 
(Kvinnoorganisationernas samarbetsråd för alkohol- och narkotikafrågor), Alna, Urkraft, 
Studiefrämjandet, Hassela och Svenska Ishockeyförbundet. Dessa organisationer är i viss mån 
kända, men drivs av olika ideologier. Samtliga av ovanstående organisationer är dock så pass 
stora att de har ett stort antal anställda, i vissa fall över hela Sverige. Sedan finns det en grupp 
med något mindre, mer okända organisationer, de har dock genom projektpengarna fått råd att 
anställa en projektledare. Detta är organisationer som Makalösa föräldrar, SMART och 
Nätverket Vileda. Den sista gruppen av organisationer är de som inte har någon anställd 
projektledare utan driver sin verksamhet i huvudsak ideellt. Dessa är särskilt ett antal 
invandrarorganisationer som till exempel Kurdiska ungdomsförbundet, Romano Trajo samt 
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Somaliska föreningen. För mer ingående information om vilka organisationer som ingår 
hänvisas till Socialstyrelsen (2002). Om nyfikenheten är ännu större finns de flesta 
organisationer med egna webbsidor på Internet. 
 
Organisationernas bakgrund, storlek och historia är faktorer som i hög grad påverkar hur 
projekten drivs och därför också villkoren för projektledarna. Att vara projektledare kan 
innebära många olika arbetsuppgifter. Orsakerna till varför en person blir projektledare kan 
också variera. Det kan vara så att personen som skrev projektplanen automatiskt blir 
projektledare, men kan det vara så att en person kan vara rätt person att sätta igång och 
förankra ett projekt, men vara mindre lämpad för att driva det? Projektledare tar beslut varje 
dag, ibland små, ibland större. Vad grundar de besluten på? Är det för att ”så har vi alltid gjort 
och det fungerar” eller för ”det har jag läst i en rapport”. Det första påståendet skulle kunna 
vara sagt av en praktiker och det andra av en mer teoretiskt inriktad person. Man kan fråga sig 
om en praktiker kan mindre för att den har mindre teoretisk kunskap eller om det bara är så att 
den inte kan sätta ord på det den kan. Nedan följer ett avsnitt som kort tar upp forskning om 
detta område. 
 

1.1.4 Kunskap kan vara mycket 
 
Om kunskap har mycket sagts, skrivits och diskuterats under många tusen år. Att ge en 
heltäckande bild av begreppet kunskap här är inte min mening och frågan är om det 
överhuvudtaget är möjligt. Tanken med detta avsnitt är snarare att sätta in kunskap och några 
av dess former i ett sammanhang. Att beskriva dess komplexitet för att börja förstå att 
kunskap inte bara är att ha eller inte ha. Att de besluten exempelvis en projektledare tar varje 
dag inte enbart grundas på den utbildning personen har. 
 
En definition av kunskap som ofta används är Platons (427-347 f. kr.). Han menade att det 
som skiljer kunskap från en åsikt är att vi kan ange goda själ för det vi tror, dvs att kunskap är 
sann, berättigad tro. Aristoteles, som verkade ett antal år efter Platon, delade upp kunskap i tre 
former som han kallade episteme, techne och fronesis. Gustafsson (2000) kallar dessa olika 
former teoretisk-vetenskaplig kunskap, praktisk-produktiv kunskap och praktisk klokhet. Den 
teoretisk-vetenskapliga kunskapen har länge setts som den enda form av kunskap som räknas. 
Om denna kunskap kan beskrivas med orden ”att veta”, så kan den praktisk-produktiva 
kunskapen beskrivas med ”att kunna”, dvs. det vi genom våra händer eller genom våra 
handlingar kan åstadkomma. Under senare tid har även den tredje formen av kunskap, 
praktisk klokhet uppmärksammats. Praktisk klokhet kan beskrivas med meningen ”gott 
omdöme” och har med människans etiska och politiska val att göra (Gustafsson 2000).  
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Gustafsson (2000) menar således att den första formen kan ses som teoretisk kunskap, den 
andra som praktisk kunskap och den tredje som etiska handlingar. Den teoretiska kunskapen 
har i historien setts som överordnad de andra, men på senare år har tanken att vår kunskap i 
handling, den praktisk-produktiva kunskapsformen, hänger ihop med vår förmåga att 
reflektera. Perspektiv om den reflekterande praktikern tas upp av Donald Schön (1983) som 
skriver om knowing-in-action och reflection-in-action. Där det förstnämnda handlar om det vi 
gör utan att riktigt tänka på hur vi gör det och varför vi gör det. Reflection-in-action handlar 
mer om reflekterande om och i handlingen. Schön (1983) anser inte att detta 
praktikerkunnande kan fås genom att först läsa om och lära in och sedan tillämpa utan att 
praktikern måste fungera i den verklighet denne vill bli förtrogen med och i anslutning till det 
läsa och diskutera med de som vet mer.  
 
Schön (1983) menar också att de bästa yrkesutövarna vet mer än vad de kan uttrycka i ord och 
där berörs nästa begrepp; tyst kunskap. Gustafsson (2000) menar att tyst kunskap är ett 
mångtydigt uttryck som kan stå för olika saker. Det kan betyda att en person inte har ord för 
det hon vet, men det kan också betyda att kunskapen är tystad. Om man kopplar ihop detta 
resonemang med Schön (1983) innebär detta att om man kan reflektera runt sitt handlande är 
kunskapen inte tyst. Det kan dock innebära att bara för att kunskapen är tyst för stunden, så 
behöver den inte vara tyst för alltid, man kan få ord för den. Liedman (2001) beskriver det på 
så sätt att den tysta kunskapen är en kunskap som inte uttalas men som utgör en förutsättning 
för det resultat som uppnås. Han beskriver även tyst kunskap som den kunskap som föregår 
orden, t. ex. förmågan att känna igen ansikten. Koskinen, Pihlanto & Vanharanta (2003) 
menar att tyst kunskap (tacit knowledge) baseras på individernas erfarenhet och att den kan ta 
sitt uttryck i mänskliga handlingar som värderingar, attityder, åsikter, engagemang och 
motivation. Detta kan till skillnad från tidigare resonemang om att tyst kunskap var länkad till 
den praktisk-produktiva kunskapen tolkas som att den även hör ihop med den praktiska 
klokheten. Tyst kunskap kan enligt författarna ta sitt uttryck i exempelvis värderingar och 
engagemang, vilka skulle kunna vara motiv som gör att människor söker sig till 
frivilligorganisationer. Detta kan innebära att hela organisationer bär på kunskaper som är 
tysta för oss som inte är medlemmar. Det kan också betyda att en grupp inom ett projekt eller 
en projektledare bär på kunskaper som är tysta för andra, men som de och vi som utvärderar 
måste finna tillsammans för att kunna beskriva och analysera verksamheter. 
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2. PERSPEKTIV PÅ PROJEKTLEDARE INOM  
    FRIVILLIGORGANISATIONER 
 
Detta avsnitt består av två delar och kommer i sin första del ta upp aspekter på 
frivilligorganisationer och frivilligt arbete och i sin andra del redogöra för projekt och 
projektledaren. 
 

2.1 Frivilligorganisationer och frivilligt arbete  
 
Detta avsnitt kommer att ta upp begreppet frivillig i förhållande till liknande begrepp. Det 
kommer även att belysa frivilligorganisationer utifrån aspekter som deras historia, roll och 
samhällsnytta. Avsnittet avslutas med några motiv till frivilligt arbete.  
 

2.1.1 Frivillig eller ideell? 
 
Det finns många begrepp med liknande betydelse som är i omlopp inom detta område och 
enligt Johansson (2001) är det inte enkelt att avgränsa och definiera dem. Detta avsnitt ska 
belysa några av begreppen, men även förklara varför jag har valt att använda begreppet 
frivilligorganisationer i detta arbete. 
 
Ideell sektor, frivillig sektor eller tredje sektorn är bara tre av de många uttryck som har 
använts, dels under olika perioder i historien, i olika länder men även parallellt för nästan 
samma sak. Uttrycken kan ses som samlande namn för frivilligorganisationerna och deras 
verksamhet samt för oavlönade insatser inom den offentliga sektorn. Wijkström & Lundström 
(2002) menar att uttryck som det amerikanska uttrycket ”non-profit sector” eller det brittiska 
uttrycket ”voluntary sector” historiskt sett inte har någon svensk motsvarighet. Det uttryck 
som förefaller användas mest i svensk litteratur är ideell sektor och ideell organisation, en 
förklaring till varför Wijkström & Lundström (2002) väljer beteckningen ideella 
organisationer istället för frivilligorganisationer är att de anser att alla regelrätt 
avlönade/anställda riskerar att bli osynliggjorda i och med det senare begreppet. 
 
Trots Wijkström & Lundströms (2002) påpekande har jag valt att i detta arbete genomgående 
använda beteckningen frivilligorganisationer eftersom Socialstyrelsen kallar dem det.  
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Enligt SOU 1993:82 definieras en frivilligorganisation som en sammanslutning som: 
 

- har bildats utifrån gemensamma idéer eller intressen 
- har en viss offentlig karaktär och något slags organisatorisk form 
- kan bildas och upplösas utan beslut från någon myndighet 
- bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form 
- inte syftar till privat ekonomisk vinst 

 
Arbetsinsatserna i en frivilligorganisation kan utföras av avlönade anställda eller av oavlönade 
frivilliga. Verksamheten kan finansieras av till exempel insamlingar eller medel från den 
offentliga sektorn. Mer om frivilligorganisationernas finansiering följer i avsnitt 2.1.5. 
De frivilligorganisationer som belyses i detta arbete tillhör nästan uteslutande de socialt 
inriktade frivilligorganisationerna. 
 

2.1.2 Inblick i frivilligorganisationernas historia 
 
Enligt Wijkström & Lundström (2002) har den svenska ideella sektorn sin utgångspunkt i två 
olika fenomen, dels statens betydelse och dels folkrörelsetraditionen. De menar att statens 
betydelse inleddes redan under 1500-talet då ansvaret för vård och omsorg lades under staten 
efter att tidigare har legat i kyrkans ansvar. Redan här, menar de, grundläggs den skillnad som 
idag finns mellan länder i Europa när det gäller den ideella sektorn. Ett annat sätt att förklara 
den ideella sektorns uppkomst har Johansson (2001). Han menar att det finns två 
förklaringsmodeller, en nationalekonomisk och en historisk. Den nationalekonomiska utgår 
ifrån funktionalistiska förklaringar, dvs. att det har funnits efterfrågan av något som samhället 
misslyckats med att producera. Denna modell menar han kan förklara uppkomsten av 
exempelvis välgörenhetsorganisationer. I övrigt anser han liksom Wijkström & Lundström 
(2002) att den historiska modellen passar bättre in som förklaring till den skandinaviska 
ideella sektorn, dvs. att den har vuxit fram i nära anslutning till den demokratiska och 
politiska utvecklingen.  
 
1800-talet i Sverige kännetecknades av en ökad inflyttning till städerna och som följd av detta 
stor fattigdom, trångboddhet och sociala problem. De första organisationerna som dök upp i 
Sverige i början av 1800-talet var i form av välgörenhetsföreningar och hade namn som ”De 
nödlidandes vänner” och ”Sällskapet de fattiges vänner”. Dess medlemmar var oftast bättre 
bemedlade män (Qvarsell 1993). Dessa sällskap var enligt Wijkström & Lundström (2002) 
avsedda för eliten och kan ses som patriarkala snarare än demokratiskt styrda. Några 
årtionden senare bildades några föreningar som dominerades av kvinnor. Deras syfte var inte i 
första hand att lindra den akuta nöden utan att skapa bättre förutsättningar för exempelvis 
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kvinnor som ville ge sina barn en god vård och uppfostran, men som hade ekonomiska 
svårigheter (Qvarsell 1993). Dessa grupper drevs i ett filantropiskt syfte. 
 
Under slutet av 1800-talet uppstod det som idag kallas folkrörelser. De är sprungna ur sociala 
proteströrelser. Redan i folkrörelsernas barndom var bildningstanken och demokrati viktiga. 
Folkrörelserna var viktiga institutioner för organisatorisk och demokratisk skolning för den 
breda massan. Gougoulakis (2001) anser att folkrörelserna har spelat en viktig roll i den 
svenska samhällsutvecklingen. Han menar att deras historia i hög grad också är det moderna 
Sveriges historia. Den folkbildning som folkrörelserna stod för var en viktig funktion för 
demokratins etablerande. Vuxenutbildning och folkhögskolor har fortfarande idag starka band 
till folkrörelsetraditionen. Som de traditionella folkrörelserna betraktas nykterhetsrörelsen, 
kyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Folkrörelser kom de att kallas först under 1940-talet 
(Wijkström & Lundström 2002, Gougoulakis 2001, Nationalencyklopedin 2004, Jonsson 
1995). 
 
Under decennierna efter andra världskriget byggdes den svenska välfärdssektorn upp med 
kärnverksamheter som barnomsorg och hemvård, verksamheter som tidigare hade drivits av 
frivilligorganisationer kom nu att drivas av stat och kommun (Johansson 2001).  
På 1960- och 1970-talet uppstod en reaktion på den folkrörelsetradition som nu hade pågått 
under många år. Staten och folkrörelserna ansågs hänga ihop i för hög grad och viljan att välja 
sin livsstil utan inblandning från staten blev viktigare. Det var huvudsakligen ungdomar som 
stod för dessa tankar. Även om de nya rörelserna som bildades mer handlade om individuellt 
självförverkligande än kollektiv behovstillfredsställelse kom arbetsformerna att bli lika; 
folkbildningsinslag och studiecirklar var vanliga (Gougoulakis 2001). De organisationer som 
har bildats från 1960-talet och framåt är organisationer som handikapp-, klient- och 
självhjälpsorganisationer (Johansson 2001). 
 

2.1.3 Frivilligorganisationernas roll 
 
Efter denna korta genomgång av frivilligorganisationernas historia kan det vara intressant att 
uppmärksamma deras roll i dagens samhälle. I följande avsnitt belyses ett antal forskares syn 
på frivilligorganisationernas roll och deras nytta i samhället. 
 
Blennberger (1993) skiljer mellan fyra olika grundläggande relationsbestämmningar som de 
sociala frivilligorganisationerna kan göra i förhållande till den offentliga sektorn. Dessa 
kategorier används för att analysera vilka intentioner en organisation har med sin verksamhet.  
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Kategorierna är:  
– avantgarde 
– komplement 
– alternativ 
– ersättning 
 
Avantgarde innebär att en frivilligorganisation kan se sin verksamhet som ett pionjärarbete 
och en förelöpare för offentliga insatser. Målet är ofta att den offentliga sektorn ska ta över 
arbetet. Åtskilliga verksamheter och metoder har uppkommit på detta sätt.  
 
Att vara komplement till den offentliga sektorn är den vanligaste rollen för sociala 
frivilligorganisationer. De kan vara komplement som parallell resurs, som extra 
välfärdsförstärkare eller som samhällsmoralisk normgivare. 
 
Organisationens verksamhet kan också ses som ett alternativ till den offentliga sektorn. 
Verksamheten skiljer sig då på något sätt från den offentliga och kan därför inte anses som en 
kompletterande parallell verksamhet. 
 
Målet kan också vara att ta över verksamhet från exempelvis en myndighet och kan då 
betecknas som en ersättning. 
 
Wijkström & Lundström (2002) menar att det under senare år har påbörjats en process som 
kan beskrivas som ”från röst till service”. Traditionellt har svenska frivilligorganisationer i 
huvudsak arbetat med att driva sakfrågor och intressepolitik dvs att ge frågor röst i 
samhällsdebatten. I början på 1990-talet påbörjades en utveckling där den ideella sektorn i 
ökande utsträckning började ägna sig åt produktion av välfärdstjänster (service). 
 
Offentliga verksamheter som innan 1990-talet drevs av frivilligorganisationer var vård och 
rehabilitering av missbrukare samt vuxenutbildning (folkbildning). Under 1990-talet och 
framåt har även barnomsorg och skolor tagits över/startats (Wijkström & Lundström 2002). 
 
I och med denna förändring har också de ekonomiska förutsättningarna för 
frivilligorganisationerna till viss del förändrats. Det som förut var bidrag till en organisation 
kan idag vara ersättning för en utförd tjänst. Detta gäller ju främst för de serviceproducerande 
organisationerna, men även tankesättet i bidragshantering till övriga organisationer har 
ändrats. Det som förut var ett generellt bidrag till en organisation, bara för att den fanns är nu 
ofta i form av projektbidrag, för ett speciellt, ofta tidsbegränsat uppdrag. Johansson (2001) 
konstaterar att bidragen till ideella organisationer tycks ha ökat under 1990-talet, men att även 
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förväntningarna på att organisationerna ska delta i den lokala välfärdsproduktionen har ökat. 
Bidragen öronmärks till specifika målgrupper, aktiviteter eller verksamhetsformer.  
 
Enligt Jeppsson Grassman & Svedberg (1995) och Svedberg (2001) kan en grov indelning av 
olika verksamheter inom den socialt inriktade frivilliga sektorn göras. Den första gruppen kan 
betraktas som verksamheter och insatser som tar sin utgångspunkt i egenorganisering och 
självhjälp exempelvis handikapp-, nykterhets- och pensionärsorganisationer. Den andra 
inbegriper aktiviteter och insatser som i första hand är inriktade på att göra insatser för andra, 
till exempel humanitära organisationer. Den tredje är insatser som sker i offentliga 
verksamheter.  
 

2.1.4 Frivilligorganisationernas samhällsnytta 
 
Putnam (2000) menar att den ideella sektorn är bra för ett lands demokrati och genom 
deltagande i organisationer skapas ett socialt kapital som innebär att människor får förtroende 
för varandra som i sin tur gör att de vågar samarbeta. Det menar författaren formar de sociala 
normer som möjliggör eller underlättar den typ av samarbete som demokratin bygger på. 
Wijkström (2001) förklarar Putnams tankar närmare genom att tala om det sociala kapitalets 
två ansikten, att det håller ihop människor i ett socialt sammanhang (bounding) samtidigt som 
det minskar friktionen i samhället genom att slå sociala broar mellan olika sammanhang 
(bridging). Wijkströms kritik mot Putnams hypotes är att om bounding-effekten blir för stark 
kan risken vara att vi får slutna, sektliknande grupper som bildar isolerade öar. 
Seippel (2002) tar upp frivilligorganisationens mer självständiga, kritiska och mindre 
systematiska former av social interaktion som positivt i jämförelse med marknaden och 
politiska organisationer.  
 
Johansson (2001) nämner att frivilligorganisationer förväntas vara annorlunda än företag och 
förvaltningar. De agerar självständigt på grundval av sina ideologier och de personer som är 
engagerade förväntas göra detta på frivillig och ofta oavlönad grund. Han frågar sig dock om 
det är möjligt att agera självständigt utifrån sin ideologi när man är helt beroende av offentliga 
medel.  
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2.1.5 Frivilligorganisationer i siffror 
 
Detta avsnitt behandlar hur många medlemmar frivilligorganisationer har idag, vilka som är 
medlemmar samt en kort jämförelse med andra länder. 
 
Enligt uppgifter från SCB var år 2000 sammanlagt 6 047 000 personer mellan 16-84 år 
medlemmar i någon förening.  Av dem är 42 % aktiva medlemmar i någon förening, det är en 
minskning med nästan 6 % sedan 1992. Samtidigt ökade andelen passiva medlemmar med 
drygt 3 % till ca 47 %. De föreningstyper som drar till sig mest aktiva medlemmar är idrotts-, 
fack-, kultur- och boendeföreningar. De som drar till sig mest passiva medlemmar är fack-, 
boendeföreningar och konsumentkooperativ.  
Av de aktiva medlemmarna är något fler män än kvinnor. Den mest aktiva åldern är för män 
45-56 år och för kvinnor 25-44 år. Både bland män och kvinnor finner man störst andel aktiva 
medlemmar hos sammanboende med barn. Det är även vanligt att både männen och 
kvinnorna är högre tjänstemän med eftergymnasial utbildning samt är infödda svenskar. 
De största andelarna aktiva medlemmar i föreningar finner man både hos män och kvinnor i 
norra glesbygden. De minsta andelarna män påträffar man i Stockholmsområdet och de 
minsta andelarna kvinnor i Göteborg och Malmö. Den tid som läggs ner på föreningsarbete är 
av de förtroendevalda i genomsnitt ca 8,5 timmar/månad och av övriga aktiva i genomsnitt ca 
7 timmar/månad (SCB 2004). I de socialt inriktade organisationerna ser det annorlunda ut. 
Ungefär 20 % av befolkningen (16-74 år) har utfört ideella insatser i en sådan organisation. 
Av dessa personer är något fler kvinnor än män. Svedberg (2001) beräknade att i början av 
1990-talet gjordes motsvarande 25 000 helårsarbeten i socialt inriktade organisationer, av 
dessa var nästan hälften icke avlönade. 
 
Hur ser då den svenska ideella sektorn ut jämfört med några andra länder? I många år var den 
allmänna tron att den svenska ideella sektorn var mindre än andra länders på grund av den 
utbyggda välfärdssektorn. Forskning under 1990-talet (Wijkström & Lundström 2002) har 
dock visat att den svenska ideella sektorn inte är mindre än andra länders, men att den har en 
annan struktur. Den ideella sektorn är i Sverige stor inom kultur och fritidsområdet, men har 
till skillnad från andra länder i Europa en mindre välfärdssektor. Som tidigare nämnts ligger 
exempelvis ansvaret för vård och omsorg i vissa länder under kyrkan. 1992 sysselsatte ideella 
och idéburna organisationer i Sverige drygt 100 000 personer i avlönat hel- eller deltidsarbete. 
Det är knappt 2,5 % av den samlade svenska arbetskraften. I Sverige var 36 % av dessa 
anställda i områdena sjukvård, utbildning och social omsorg. I exempelvis Norge var det 56 
%, Storbritannien 61 %, Finland 66 % samt USA 81 %. De totala intäkterna till den ideella 
sektorn i Sverige 1992 var 67 miljarder. Av dem var 29 % offentliga medel, 11 % privata 
gåvor och företagssponsring samt 60 % egengenererade. Denna fördelning stämmer bra på 
många föreningar och organisationer i Sverige, dock inte på organisationerna i området social 
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omsorg. I dessa kommer huvuddelen från offentliga medel (Johansson 2001, Wijkström & 
Lundström 2002).  
 

2.1.6 Några motiv till frivilligt arbete  
 
Många av frivilligorganisationerna inom det sociala området har anställd personal, men de 
flesta har också människor som arbetar ideellt. Fortsättningsvis ges några förklaringar till 
varför människor lägger ned tid till ideellt arbete. 
 
Jeppsson Grassman (1997) menar att motiven till frivilligarbete kan beskrivas i yttre och inre 
drivkrafter. De yttre drivkrafterna kan beskrivas som indirekta och direkta. De indirekta har 
med förhållanden i människors liv som rent allmänt befrämjar frivilligt arbete, faktorer som 
exempelvis ålder, familjesituation och socioekonomisk grupptillhörighet. De direkta yttre 
drivkrafterna handlar om specifika sammanhang och händelser som av någon anledning 
skapar behov för aktivitet. Det kan handla om en faktisk brist av något, exempelvis 
barnomsorg, men det kan också utlösas av en livskris såsom en föräldraförening för plötslig 
spädbarnsdöd. De inre drivkrafterna menar Jeppsson Grassman (1997) kan vara svårare att 
identifiera än de yttre, men kan sammanfattas i motivområden som: värderingsrelaterade 
motiv, lärande och egen utveckling, självkänsla och personlig status, egen 
problembearbetning, sociala förväntningar samt karriär och arbetsmarknad. Eventuellt kan de 
vara svåra att definiera för att det kan vara en tyst kunskap hos personen som leder till 
motivationen att engagera sig i en frivilligorganisation. 
 
I dagens samhälle är det inte bara kommuner och företag som använder sig av projektformen, 
den är också mycket vanlig inom frivilligorganisationer. Det är även vanligt att de bidrag som 
delas ut till frivilligorganisationer ges till specifika, tidsbestämda projekt. Här följer därför ett 
avsnitt om projekt som företeelse och rollen som projektledare. 
 

2.2 Projekt och projektledaren 
 
Projekt och projektledare är företeelser som har definierats inom olika vetenskaper, såsom 
företagsekonomi, samhällsvetenskap och pedagogik. Begreppen har delvis fått olika innebörd 
inom dessa ämnesområden. I avsnittets första del redogörs för den definition som kan sägas 
gälla generellt. I avsnittets andra del skildras skillnader i projektbegreppets uppkomst och 
betydelse beroende på område. I den tredje delen nämns några tankar om projektledarrollen. 
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2.2.1 Företeelsen projekt 
 
En definition på projekt ger Nordberg (2002). Han menar att sex kriterier bör vara uppfyllda 
för att ett projekt ska vara ett projekt i traditionell mening: 

• väl planerat 
• specifikt syfte 
• avgränsat område 
• begränsad tid 
• tillfällig organisation 
• särskilda ekonomiska medel och resurser 

Även Nationalencyklopedin (2004) beskriver projekt på ett sätt som överensstämmer med den 
ovanstående beskrivningen.  
 

projekt (lat. proie´ctum 'det framkastade', av proi´cio 'kasta fram', 'sträcka fram'), idé 
eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra 
planen. Fram till början av 1960-talet användes termen i tekniska sammanhang främst i 
betydelsen förslag, plan eller tekniskt utkast, som när en arkitekt presenterar ett projekt 
till en ny byggnad (jfr projektering). Under senare decennier har ordet allt mer kommit 
att användas om en arbetsuppgift som skall genomföras inom vissa givna ramar 
(exempelvis i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser) för att ett bestämt mål skall nås.  

 

2.2.2 Projekt ur olika synvinklar  
 
Projekt som det definieras inom företagsekonomin idag har sitt ursprung i de stora militära 
projekten i USA under 1950-talet. Ett nytt vapensystem skulle tas fram på mindre än hälften 
av den tid som tidigare använts för liknande uppgifter. För att klara av det krävdes en ny 
effektivare lösning utanför de gängse rutinerna och beslutsformerna. Resultatet, som gav stora 
fördelar både tidsmässigt och ekonomiskt, blev grundandet av den organisationsform som 
numera är vanlig inom många områden, dvs projektformen (Nordberg 2002).  
 
Projektarbete som metod i skolan uppstod enligt Egedius (2002) under sent 1800-tal i USA. 
På lantbruksskolor i USA använde man sig av elevernas hemarbete. Idén var att först låta 
eleverna lära sig exempelvis jordbruk praktiskt och sedan komma tillbaka till skolan och 
skriva och läsa om det. Metoden liknar Donald Schöns tankar som togs upp i avsnitt 1.1.4. 
Metoden kallas idag PBL (problembaserat lärande), men när den först kom till Sverige 
kallades den PBI (problembaserad inlärning) detta på grund av att ordet lärande ännu inte 
användes i Sverige. 
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2.2.3 Varför projekt? 
 
Varför arbetas det då i projekt mer nu än innan och vad är fördelarna och nackdelarna med 
projekt? Johansson, Löfström & Ohlsson (2000) menar att det beror på det postindustriella 
samhällets mer öppna och flexibla, men också mer tidspressade organisationsformer. De 
menar även att projekt som företeelse utlovar ordning och kontroll tillsammans med frihet och 
gränsöverskridande samt att förutsättningarna för nytänkande och lärande verkar vara goda. 
Svensson & von Otter (2001) samstämmer med dessa fördelar med projekt, men tar även upp 
nackdelarna. Dessa kan exempelvis vara bristen på långsiktighet, de stora kostnader och 
arbetsinsatser som kan skapa påfrestningar på den ordinarie verksamheten och personalen. 
Svensson & von Otter (2001) tar även upp tre olika strategier för att bedriva projekt, dessa är: 
- Planeringsstrategi 
- Aktiveringsstrategi 
- Nätverksstrategi 
Planeringsstrategin används ofta i företag och i politiken. Projekten styrs uppifrån och har ofta 
hårda kostnads- och tidsramar. Aktiveringsstrategin används ofta i organisationssammanhang 
och det är inte ovanligt att det är en eldsjäl som är pådrivande ledare. Nätverksstrategin kan 
hittas både inom företagsvärlden och hos organisationerna. De har ofta en långsiktig ansats 
och drivs av gemensamma intressen.  
 
En viktig faktor för att ett projekt ska bli lyckosamt kan vara dess projektledare. 
Nedanstående stycke behandlar frågor som: Vad kännetecknar en bra projektledare? 
 

2.2.4 Projektledaren 
 

Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.  (Ralph W. Emerson)  

  s. 108 i Svensson & von Otter (2001) 

 
Detta citat belyser kanske en av projektledares roller. Stampe & Tonnquists (1999) åsikt är att 
projektledarens roll är mycket mer komplicerad och mångfacetterad än man först kanske tror. 
Rollen förändras också under projektets gång och varierar beroende på omgivningens olika 
förväntningar och krav. Nordberg (2002) beskriver projektledaren som arbetsledare, 
samordnare och informatör. Han menar även att rollen som projektledare är en av de mest 
spännande och utvecklande uppgifter man kan ha.  
 
Svensson & von Otter (2001) liksom Stampe & Tonnquist (1999) anser att projektledning är 
situationsbetingat, framförallt med typen av projekt och de villkor som projektet organiseras 
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under. De menar att det kan vara svårt att beskriva vad som utmärker en bra projektledare, 
men att personer med egenskaper som säkerhet i sitt agerande, trovärdighet, övertygelse, goda 
kunskaper, engagemang, som är entusiasmerande och som kan förstå och läsa av en situation 
är bra projektledare. 
 
I en enkätundersökning som genomfördes av Arbetslivsfonden 1995 analyserades svar från 
358 projektledare från olika branscher. Många projektledare ansåg det svårt var att jämka ihop 
olika intressen samt att motivera och delegera uppgifter. Vad som projektledarna ansåg vara 
svårigheter skilde sig dock mellan vilken bransch de befann sig i. De kompetenser 
projektledarna ansåg var viktiga var exempelvis ledarskapsförmåga, organiseringsförmåga, att 
vara pedagogisk och tydlig samt att vara uthållig. Ungefär hälften av projektledarna i den här 
undersökningen ansåg sig besitta dessa kompetenser. Även dessa kompetenser skilde sig 
mellan olika branscher (Aronsson 1995). 
 
För frivilligorganisationer handlar det ofta om samverkan med andra organisationer eller i 
många fall också beroende av myndigheter exempelvis till bidrag mm. Att arbeta över 
organisationsgränser är enligt Huxham & Vangen (1996) en av de svåraste aktiviteterna som 
projektledare i olika typer av organisationer har att genomföra. Det krävs tydliga mål för att 
exempelvis undvika missförstånd och vem som ska göra vad för att uppnå dem. Huxham & 
Vangen (1996) menar även att viktiga delar är viljan att kompromissa och att tala samma 
språk.  
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3. SYFTE 
 
Syftet med detta arbete är att ge en bild av hur det är att vara projektledare i en 
frivilligorganisation som genomför alkohol- och drogförebyggande arbete. 
 

3.1 Frågeställningar 
 

• Vilka är projektledarna? 
- Hur är deras arbetsklimat? 
- Vilka är deras arbetsuppgifter? 
- Vad driver dem? 
- Hur ser deras stöd ut? 

• Vad ser de som framgångsfaktorer och hinder för förebyggande arbete? 
• Vilka hot och möjligheter inför framtiden ser projektledarna för sina projekt? 
• Vilka mervärden och hinder ser projektledarna med att vara en frivilligorganisation 

som driver alkohol- och drogförebyggande arbete? 
 

3.2 Centrala begrepp 
 
Med ordet framgångsfaktorer menas här; faktorer som kan bidra till framgång för 
förebyggande arbete. Ordet mervärde används i betydelsen; vilka är de extra fördelarna av att 
just frivilligorganisationer driver alkohol- och drogförebyggande arbete. 
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4. METOD 
 
Som tidigare nämnts skrivs denna uppsats som en del av en större utvärderingsinsats som 
pågår parallellt. De empiriska data som har samlats in i den övergripande projektledarstudien 
är i form av två enkäter, en under hösten 2003 och en vid årsskiftet 2004/2005 samt intervjuer 
med sju projektledare. De rådata som ligger till grund för föreliggande uppsats är den 
förstnämnda enkäten samt intervjuerna.  
 

4.1 Enkäten 
 

4.1.1 Förutsättningar 
 
Enkät som metod valdes då det är den bästa metoden när det gäller att samla in material på ett 
enkelt, billigt och inte alltför tidskrävande sätt. Dahmström (2000) menar att en nackdel med 
enkäter kan vara att frågorna kan feltolkas då de inte finns någon till hands som kan svara på 
frågor. Detta problem försökte förmildras genom att dels dela ut enkäterna personligen och 
dels svara på frågor via e-post om det behövdes. I inledningen visste vi inte hur många som 
ingick i vår urvalsgrupp då projekten är olika uppbyggda. Vissa har exempelvis en struktur 
där det finns ett antal lokala projektledare och en samordnad projektledare. Urvalsgrupp för 
enkäten blev alltså samtliga som enligt egen utsago hade projektledande uppgifter i de olika 
projekten.  
 
Enkäten utformades med i huvudsak fasta svarsalternativ, det förekommer dock ett antal 
öppna frågor. I några av frågorna med fasta svarsalternativ gavs det möjlighet till en 
motivering. Enkäterna var inte anonyma, men i ett följebrev utlovades att enbart 
forskarteamet skulle ta del av de enskilda enkätsvaren. Några av enkätens frågor kom från 
tidigare enkäter med liknande syfte. Enkäten består av sex sidor (bilaga 1). 
 

4.1.2 Genomförande 
 
Enkäten delades ut till projektledarna i samband med en projektledarträff i november 2003. 
Med enkäten fick projektledarna även ett frankerat och adresserat svarskuvert. Då detta var 
första gången vi träffade projektledarna valde vi att ringa till de projektledare som inte kunde 
närvara vid mötet i november för att ge dem information och sedan skicka enkäten med post, 
istället för att skicka dem enkäten direkt. Detta innebar att vi dessutom kunde kontrollera att 
deras adresser stämde. Även dessa projektledare fick ett frankerat och adresserat svarskuvert 
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medskickat. Påminnelser skickades ut via e-post. Totalt svarade 41 projektledare, dessa 
representerade 29 av 33 projekt. Enkätbortfallet blev med andra ord fyra projekt och liksom i 
de flesta undersökningar hade vi även ett visst internt bortfall, dvs att vissa frågor inte 
besvarades i enkäterna. De interna bortfallen verkar inte vara systematiska bortfall. Enkäterna 
kodades och fördes in i databearbetningsprogrammet SPSS. De analyser som har gjorts av 
datamaterialet är i huvudsak deskriptiva eftersom syftet är att ge en bild av denna grupp 
projektledare och inte dra generella slutsatser om projektledare i frivilligorganisationer. 
 
I enkätens följebrev informerades om en kommande personlig intervju, men på grund av det 
geografiska avståndet mellan projekten intervjuades enbart projektledarna i de åtta av 
Socialstyrelsen utvalda projekten. 
 

4.2 Intervjuerna 
 
Intervjuer kan vara en bra metod för att gå djupare in på ett ämne. I mitt fall användes 
intervjuerna som komplement till enkäterna just för att fördjupa det som hade kommit fram i 
enkäten. Intervjuguiden (bilaga 2) sammanställdes i det här fallet parallellt med enkäten. 
Eftersom enkäterna redan blivit besvarade kunde många frågor användas till att fördjupa 
svaren och på det sättet få fördjupad kunskap. I intervjun används ord som hinder, 
framgångsfaktorer, hot, möjligheter, mervärde och drivkrafter. Orden framgångsfaktor och 
mervärde har beskrivits i avsnitt 3.2, de övriga är tänkta att användas i sin vardagliga 
betydelse. 
 
Av de åtta utvalda projekten gjordes intervjuer med sju projektledare. En hade precis börjat 
sitt uppdrag och kunde inte redogöra för sin erfarenhet som projektledare inom det projektet. 
Intervjuerna gjordes i anslutning till möten där utvärderingen av deras projekt i stort 
diskuterades. Detta hade i huvudsak praktisk anledning, men det kan ha bidragit till att 
intervjun kändes relativt avspänd, eftersom vi redan hade pratat i ett par timmar då intervjun 
påbörjades. I några fall kom projektledarna till forskarteamet i Örebro för mötet och i några 
fall skedde intervjun på geografiskt central plats i Socialstyrelsens lokaler i Stockholm. 
 
Alla intervjuerna utfördes av mig eller min kollega i forskarteamet utom den första, som 
genomfördes av forskarteamets ledare. Flertalet intervjuer spelades in, efter godkännande från 
den intervjuade. Vid de övriga tillfällena intervjuade en person och den andra antecknade. De 
intervjuerna som var inspelade transkriberades på ett så ordagrant sätt som möjligt. 
Personernas talspråk framkommer relativt tydligt och upprepningar, slangord och dialektala 
skillnader förekommer. Kvale (1997) menar att beaktning av företeelser som pauser, 
betoningar och emotionella uttryck beror på avsikterna med utskriften, dels vem den är 
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avsedd för och dels vad den skall användas till. I exempelvis ett psykologiskt 
användningsområde kan pauser vara viktigt för analysen. I analysen av föreliggande 
intervjuer har de inte beaktats. För att leva upp till kravet på konfidentiell behandling så har 
delar av citat tagits bort för att det inte ska kunna gå att identifiera personen ifråga.  
 
Analysen inleddes med en genomläsning av samtliga intervjuer. Vid analys av intervjuerna 
utgick jag från uppsatsens frågeställningar. Intervjusvaren har dels redovisats som 
komplement till de svar som framkommit i enkäten, men även som en fördjupning av dessa i 
form av citat. Enkät- och intervjusvar redovisas med andra ord blandat. I de frågor som enbart 
ställdes till de intervjuade har dels synpunkter som tagits upp av alla belysts, men även de 
som endast en har nämnt. Jag har i analysen arbetat med en metod som innebär att jag under 
varje frågeställning har försökt hitta flera olika perspektiv att belysa frågeställningen på. Då 
syftet är att ge en bild av hur det är att vara projektledare, så kändes det naturligt att försöka 
belysa så mycket som möjligt av projektledarnas erfarenheter. 
 
Vid två tillfällen har även informella gruppdiskussioner genomförts. Gruppdiskussionerna har 
inriktats på samma ämne och genomförts på ett liknande sätt. Frågan som har diskuterats är 
vilka mervärden och hinder som upplevs med att en frivilligorganisation driver alkohol- och 
drogförebyggande arbete? Grupperna som diskuterade frågan var vid första tillfället 
projektledarna i denna studie och vid andra tillfället deltagarna på en kurs i alkohol- och 
drogförebyggande arbete. Deltagarna bestod vid det tillfället mestadels av kommunanställda. 
Den första gruppdiskussionen ägde rum i maj 2004 och den andra i september 2004. 
Tillvägagångssättet har varit diskussioner i mindre grupper och sedan gemensam diskussion i 
hela gruppen som avslutning. Tankarna från dessa gruppdiskussioner har jag använt som 
komplement till syftets fjärde frågeställning.  
 

4.4 Litteratursökning 
 
Enligt Backman (1998) finns det för sökning av litteratur tre sökmetoder, konsultation, 
manuell sökning och datorbaserad sökning. När det gäller litteratur, enkätfrågor och liknande 
har konsultation använts. Den största delen av litteratursökningen är dock gjord dels via 
universitetsbibliotekens söktjänst LIBRIS, dels Örebro universitetsbiblioteks egna katalog.  
Artiklar har sökts via artikeldatabasen Elin@Örebro. Rapporter har sökts via 
Folkhälsoinstitutets hemsida (www.fhi.se), Socialstyrelsens hemsida (www.sos.se) samt 
direkt från exempelvis tidskrifters egna hemsidor. 
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5. RESULTAT 
 
Jag har valt att presentera resultatet från både enkätundersökning och intervjuerna 
tillsammans, för att under varje frågeställning belysa olika perspektiv, det kan ses som ett sätt 
att ge ”siffrorna” ett ansikte. Citaten som följer kan alltså dels vara från de öppna 
svarsalternativen i enkäten och dels vara från intervjuerna. I inledningen av resultatdelen 
presenteras projektledarnas bakgrund utifrån frågeställningarna i avsnitt 3.1. Därefter följer 
resterande frågeställningar med avsnitt om framgångsfaktorer och hinder för förebyggande 
arbete, hot och möjligheter för projektet samt mervärden och hinder med att vara en 
frivilligorganisation som driver alkohol- och drogförebyggande arbete. 
 

5.1 Vilka är projektledarna? 
 
Gruppen som beskrivs nedan består av 41 projektledare. Dessa representerar 29 olika 
organisationer. I tabellerna används andelar, men för att skillnader i några få procentenheter 
inte ska tolkas som avsevärda kan nämnas att med ett material på 41 personer motsvarar  
1 person ca 2,5 %.  
 

5.1.1 Några bakgrundsfakta 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor är ganska jämn i respondentgruppen (tabell 1).   
 
Tabell 1. Projektledarnas könsfördelning. 
 Procent Antal 
Kvinnor 56 23 
Män 44 18 
Totalt 100 41 
 
Två tredjedelar av projektledarna är över 41 år och i genomsnitt är de manliga något äldre än 
de kvinnliga (tabell 2).  
 
Tabell 2. Projektledarnas åldersfördelning  (i %). 

Ålder Kvinnor Män Totalt 
< 30 år 9 11 10
31-40 år 30 17 24
41-50 år 35 44 39
50 år > 26 28 27
Totalt 100 100 100
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Hälften av projektledarna har en högskoleexamen, närmare en tredjedel har en som omfattar 
120 poäng eller mer. Drygt en fjärdedel har någon annan eftergymnasial utbildning, 
exempelvis folkhögskola. Av dem som endast har gymnasieutbildning, håller några på med 
sin högskoleutbildning och någon har precis avslutat sin gymnasieutbildning. 
Utbildningsnivån hos dessa projektledare kan sägas vara relativt hög. 
 
Nästan en tredjedel berättade att den huvudsakliga inriktningen på deras tidigare 
yrkeserfarenhet var beteende och samhällsvetenskap och ungefär en femtedel att den hade 
pedagogisk inriktning, administrativ inriktning eller hälso- och sjukvårdsinriktning.  
 
Av männen var samtliga respondenter medlemmar i organisationen innan de började arbeta i 
projektet, motsvarande siffra för kvinnorna var 70 %. I denna fråga förekom det en del interna 
bortfall, detta kan förklaras med att vissa av projekten inte är knutna till en specifik 
organisation. Några av dem som uppgett att de varit medlemmar i organisationen innan 
projektets början förklarar det med att; ”det är för att jag har varit aktiv i organisationen” eller 
att ”mitt engagemang bottnar i egna upplevelser”. En annan menar att hon från början 
”halkade in” och sedan blev kvar där och att det nu är en livsstil. Några hade varit engagerade 
i liknande frågor innan, men sökte sedan tjänsten som projektledare på sedvanligt sätt. 
 
Nästan hälften av projektledarna svarade att de förutom sin anställning även arbetar ideellt i 
föreningen. Ett antal har ingen anställning överhuvudtaget utan arbetar enbart ideellt. Av dem 
som uppger att de arbetar ideellt anger de flesta att de gör det drygt 5 timmar/vecka. Här 
skilde dock svaren från ett fåtal timmar/vecka till någon som uppger att all disponibel tid åtgår 
till det ideella arbetet.  
 
Nästan 90 % av projektledarna har tidigare arbetat inom en frivilligorganisation och 57 % av 
kvinnorna och 94 % av männen uppger att de tidigare arbetat med förebyggande arbete. 
 

5.1.2 Arbetsklimat 
 
Omkring 80 % av projektledarna trivs mycket väl med sitt arbete, de övriga i viss mån. 
Ungefär hälften av projektledarna tog även chansen att motivera sin trivsel genom att 
exempelvis nämna att det är ett fritt, självständigt och omväxlande arbete. Några säger sig 
dock känna att det blir lite för självständigt, de kan känna sig ensamma i sitt arbete ibland. 
Åtskilliga omtalar hur viktigt, engagerande och meningsfullt det känns att arbeta med en så 
angelägen fråga, vissa använder till och med ord som förmånligt och ovärderligt.  
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På frågan om i vilken grad projektledaren känner samhörighet med olika grupper har ca 70 % 
svarat att de känner mycket samhörighet med sin organisation och med sina kollegor. Drygt 
hälften känner stor samhörighet med målgruppen och ca 40 % med sin chef och 
organisationens medlemmar. 
 
Nedanstående figur (1) besvarar frågan om hur projektledarna uppfattar det sociala klimatet 
på sin arbetsplats. En majoritet anser att det sociala klimatet på deras arbetsplats är 
samarbetsinriktat, att det väcker stark gemenskap och att det i högre grad är förnyande än 
konserverande. Däremot anser ungefär lika stor andel att de får för lite stöd från kollegor och 
ledning som att desamma blandar sig i. Det förekom i något fall även att båda alternativen 
fylldes i på de två sista påståendena. För lite stöd och för mycket inblandning behöver ju inte 
vara ömsesidigt uteslutande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Hur uppfattar Du det sociala klimatet på Din arbetsplats? Andelar per nivå från det ena påståendet till 

det andra. 
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Frågan huruvida arbetet som projektledare har inneburit förändringar i arbetssituationen 
avseende några olika aspekter menar 40 % att det skett mycket förändringar när det gäller 
arbetskamraterna. Om man har fått nya arbetskamrater eller om de gamla har förändrats kan 
tyvärr inte utläsas i denna fråga. Även samverkan på orten menar 40 % har medfört mycket 
förändringar. Det som för flest personer (63 %) inte alls har inneburit någon förändring är 
lönen.  
 
När det gäller projektledarnas inställning till alkohol och droger så är gruppen relativt enig i 
de flesta frågor. De allra flesta instämmer helt i att alkohol är ett av våra största 
samhällsproblem, att man bör höja åldern för att dricka alkohol på restauranger till 20 år och 
att det är ett allvarligt brott att sälja hembränt eller smuggelsprit till ungdomar. I princip alla 
tar helt avstånd mot att åldern för att köpa alkohol på systembolaget bör sänkas, att det borde 
vara tillåtet att röka hasch och att det borde vara lagligt att tillverka sprit för personligt bruk. 
 

5.1.3 Arbetsuppgifter 
 
Nästan hälften av projektledarna arbetar med alkohol- och drogförebyggande arbete som 
huvudsaklig sysselsättning. Som tidigare nämnts är skillnaden mellan organisationerna 
mycket stor, bland annat med avseende på storlek. Projektledarnas arbetsuppgifter kan därför 
skilja sig åt en hel del. Vissa har arbetsuppgifter som har med metodutveckling att göra, andra 
är utförare. Många har också administrativa och samordnande inslag i sitt arbete. I följande 
diagram (figur 2) vilka ord projektledarna tycker beskriver sina nuvarande arbetsuppgifter. 
Denna fråga belyser delvis vad de som projektledare faktiskt gör, men kanske även hur de ser 
på sin uppgift. Jag har valt att redovisa resultatet i män och kvinnor för sig då det fanns 
intressanta skillnader. 
 
I figur 2 kan utläsas att mellan 50-75 % av projektledarna (män liksom kvinnor) beskriver 
sina arbetsuppgifter med orden informatör, samordnare och igångsättare. Få beskriver sina 
arbetsuppgifter som lärare, byråkrat och forskare. Signifikant fler av kvinnorna ser sina 
arbetsuppgifter som administratör och bollplank. Det finns även en tendens till att männen 
beskriver sina arbetsuppgifter med orden strateg och konsult i högre utsträckning än vad 
kvinnorna gör. 
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Figur 2. Vilka av följande ord beskriver dina arbetsuppgifter idag? Procentuell fördelning efter kön. 

 

5.1.4 Drivkrafter 
 
I intervjuerna frågades om vad som driver projektledarna att arbeta med alkohol- och 
drogförebyggande arbete i en frivilligorganisation. I svaren framstår fyra områden som 
särskilt viktiga. Dessa är: egna upplevelser, betoning på frågornas betydelse, en inneboende 
vilja att förändra samt utrymme för egen personlighetsutveckling. Nedan belyser olika citat 
dessa motivområden. 

 

”Mitt engagemang bottnar i egna upplevelser…Jag tror att man måste ha upplevt en del  

för att kunna säga ”Jag förstår vad du känner”.  
 

”…vi tror att  vi gör en nytta både för samhället…” 
 
 ”…att det känns viktigt och engagerande….” 

 
 
 

 ”…viljan att förändra, att inte sitta ner och säga att det är ingen idé, utan att man  
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måste ju göra någonting.” 

 

”…det finns utrymme för att forma vägen till målet på egen hand….” 

 

Dessa citat belyser liknande tankar som projektledarna nämnde i kommentarerna till varför de 
trivdes med sitt arbete (avsnitt 5.1.2). För många verkar det som att det som driver dem att 
arbeta med frågorna är det som gör att de trivs.  
 

5.1.5 Stöd  
 
Det framkommer i såväl enkätsvaren som i intervjuerna att många är relativt ensamma i sitt 
dagliga arbete. Organisationen kan i och med projektbidragen fått råd att anställa en person, 
medan andra i organisationen arbetar ideellt eller sitter på andra orter. Det projektledarna har 
efterfrågat har varit ett bollplank att kunna diskutera med. Emellertid har vissa känt att de fått 
det via den handledningen som varit knuten till bidraget. Flera talar också om betydelsen av 
att ha stöd från projektets ledning eller organisationens styrelse, så att de känner förtroende att 
arbeta vidare. Många menar att det skulle vara bra med mer kunskap om exempelvis att leda 
ett projekt, data och utvärdering. Utbildningen som projektledarna erbjöds på Örebro 
universitet ansåg några gav mer för dem personligen än för själva projektarbetet. I några fall 
har utbildningen och handledningen gett den ytterligare effekt att projektledare i olika 
organisationer lärt känna varandra, hittat gemensamma beröringspunkter och nu har börjat 
samordna sina verksamheter. 
 

5.2 Framgångsfaktorer och hinder för förebyggande arbete 
 

5.2.1 Framgångsfaktorer 
 
Samtliga projektledare fick i enkäten svara på frågan om vad de tycker är särskilt viktigt för 
att nå framgång i förebyggande arbete?”. Deras svar kan ordnas i tre områden, samverkan, 
kunskap och stöd. Det som nämndes av de allra flesta var någon form av samverkan, med 
exempelvis kommentarer som:  
 

”Att vara många organisationer, myndigheter etc, som jobbar åt samma håll.” 
 
Några nämnde betydelsen av kunskap, att det var viktigt att öka utbildningen i förebyggande 
arbete. Ett fåtal berörde även politiskt och medialt stöd. 
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Vid intervjuerna med de sju projektledarna framkom mer specificerade framgångsfaktorer för 
förebyggande arbete som de kommit fram till genom erfarenhet av sina projekt. 
 
Även här framkom tankar som hade med samverkan att göra. De projekt som arbetar med och 
i skolor belyser vikten av god kontakt med skolledare och skolpersonal. Några nämner vikten 
av att metoden är lätt att sätta igång, att den har en tydlig frågeställning, att den innebär 
konkret och praktiskt arbete och någon menar att det är bra att den kan drivas av olika 
huvudmän. Återkommande preventionsinslag under en längre tid anses vara en viktig 
framgångsfaktor;  
 

…det är ju en rädsla att man är nöjd med en eftermiddag eller en temavecka och  

sedan är det tyst om det. 
 
Överenskommelsen med föräldrarna, att bekräfta ett ställningstagande ses också som en viktig 
del av interventioner. 
 
Organisationernas synsätt, förhållningssätt och erfarenhet kommer upp, liksom det positiva att 
en föreningsverksamhet kan ta över efter att aktiviteten har utförts i skolan om intresse finns. 
 

5.2.2 Hinder 
 
Mer än 50 % av projektledarna ser som ett stort hinder när det gäller alkohol- och 
drogförebyggande arbete är att för lite tid ägnas åt det, att den ekonomiska ersättningen är för 
låg eller saknas samt att ekonomiska intressen motverkar. Projektledarna betraktar däremot 
inte bristande förståelse bland kollegor eller avsaknad av stöd och uppmuntran från ansvariga 
chefer som hinder i deras organisationer i någon övervägande omfattning (tabell 3). 
Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad i svar mellan kvinnor och män förutom när det 
gäller påståendet för dålig utbildning i förebyggande, där något fler män tycker att det är ett 
stort hinder. 
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Tabell 3. Angivna hinder vid alkohol- och drogförebyggande arbete uttryckt i %. 

 Stort hinder Visst hinder Inget hinder Vet ej 
Människors oförmåga att 
ändra livsstil 33 55

 
12 -

Behandlingsarbetet dominerar 8 41 36 15
För lite tid ägnas åt 
förebyggande 51 35

 
8 5

För liten erfarenhet av 
prevention 26 63

 
11 -

För dålig utbildning i 
förebyggande 28 59

 
13 -

Ekonomisk ersättning för 
förebyggande arbete för 
låg/saknas 51 39

 
 

7 3
Bristande förståelse bland 
kollegor för förebyggande 
arbete 10 28

 
 

52 10
Stöd och uppmuntran saknas 
från ansvariga chefer 10 35

 
50 5

För litet politiskt stöd 40 42 8 10
Ekonomiska intressen 
motverkar 58 20

 
7 15

Stödet från media för lågt 34 44 15 7
Befolkningen inser inte vikten 
av förebyggande arbete 18 55

 
20 7

 

5.3 Hot och möjligheter för projektet 
 
I intervjuerna frågades om de hot och möjligheter som projektledarna såg för sitt projekt i 
framtiden. 
 

5.3.1 Hot 
 
Det största hotet för många av de berörda projekten är inte helt oväntat av ekonomisk 
karaktär. Få av organisationerna är så resursstarka att det specifika bidraget de har fått till 
projektet är betydelselöst för dess överlevnad. Ofta är det så krasst att utan bidrag blir det 
inget projekt. 
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Det som nämndes som framgångsfaktorer för förebyggande arbete kan även bli hot för 
projekten i sig om det inte fungerar, exempelvis att kontakten med skolorna går dåligt.  
En respondent uttrycker:  
 

Ja det är det som begränsar alltså, säger skolan, skolledningen att nej vi tror inte på det här, det är fel 

ålder eller vi har så mycket här och vi spyr på drogfrågor och vad det nu är för nånting, då kommer vi 

ingenstans… 

 

Ytterligare en framgångsfaktor som kan bli ett hot är de individuella resurserna vilket uttrycks 
som: 
 

 … eldsjälarnas kontinuitet i det här…  …man kan ju aldrig kräva något av ideella krafter. 
 
Att tro på det som görs och att testa det ordentligt innan man hoppar vidare till något annat 
menar en respondent är viktigt. 
 

5.3.2 Möjligheter 
 
En respondent menar att de flesta hon möter är positiva till projektet. Hon menar vidare att om 
man får in en fot på något ställe är det lättare att få fler att haka på. Speciellt om det är 
geografiskt nära och att någon typ av länssamverkan kan komma tillstånd. En annan 
respondent tror att det finns möjligheter att det kommer duktiga människor till en organisation 
och frågar om de kan hjälpa till. En sorts avantgardetanke enligt Blennberger förekommer hos 
en kvinna då hon menar att det vore bra om skolan kunde se projektet som en naturlig del i 
skolan. Slutligen nämner en person om sin egen kompetens, att hon kommer att göra saker 
bättre och bättre på grund av mer erfarenhet.   
 

5.5 Mervärde och hinder med att vara en frivilligorganisation 
 
Hur man bemöts som projektledare för ett projekt kan ha att göra med vilken organisation 
man representerar. Kan det vara en ett mervärde med att komma just från en 
frivilligorganisation eller är det hinder? Hur det är att arbeta i en frivilligorganisation kan 
även det skilja sig från att exempelvis arbeta inom ett kommunalt projekt, vilka är mervärdena 
och hindren med det? Nedanstående tankar kommer dels från intervjuerna med de sju 
projektledarna men även från gruppdiskussioner med samtliga projektledare samt med antal 
kommunanställda. 
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5.5.1 Mervärde 
 
Det som då framkom hos projektledarna var att ett mervärde med att frivilligorganisationer 
driver alkohol- och drogförebyggande arbete är den ideella kraften. Det kanske till exempel är 
lättare att få personer att ställa upp kvällar och helger. Många påtalade även den egna 
organisationens höga/breda kompetens. Några nämnde även den flexibilitet organisationerna 
kan arbeta med, vilket kan betyda att beslutsvägarna är kortare och att det är ett minimum av 
byråkrati.  
 
När de kommunanställda diskuterade samma fråga, dvs vad de tyckte var mervärde med att 
frivilligorganisationer drev alkohol- och drogförebyggande arbete framkom också den den 
kraft och det engagemang som fanns. Det menade även att vissa organisationer hade egna 
lokaler, utbildare och pengar samt en stor organisation bakom sig. Man menade även att de 
var kunniga och kunde nå många. Ibland kunde de kännas som en draghjälp, att de startade 
något och kommunen hakade på. 
 

5.5.2 Hinder 
 
Tidigare har nämnts att projekten finns i ett antal olika organisationer, varav några drivs av en 
speciell ideologi. I ett antal av organisationerna som tillhör nykterhetsrörelsen kan man ibland 
känna ett visst motstånd.  
 

Hindren är ju framförallt att vi är en idéburen organisation, alltså det…att vi är, att vi står för ett 

ställningstagande utav den här karaktären kan utav ett antal människor inledningsvis uppfattas som 

ett…en rigid ställning och också en förväntan på, vad betyder det, att alla måste vara nykterister som 

ingår i det här va…så det gäller att vi kommer över dom första fördomarna. 
 
En annan person inom en rörelse med samma ideologi håller med om att det går att komma 
över fördomarna:  
 

…det är väl det här med nykterhetsrörelsen men det tycker jag vi har, det har vi liksom klarat ut hemma i 

kommunen. 
 
Någon anser dock att tillträdet till exempelvis skolan kan försvåras för en frivilligorganisation 
och att man kan mötas av misstänksamhet. I andra organisationer kan man istället tycka att 
det kan vara lättare att nå somliga grupper. Vissa tycker att den egna organisationens ledning 
ibland kan var problemet. Någonting som speciellt de mindre organisationerna anser vara ett 
stort hinder är att vara bidragsberoende.  
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Många av de hinder de kommunanställda ser har med ideologin att göra, man menar att 
ideologin kan styra för mycket och att den ibland kan göra att det är svårt att samarbeta med 
frivilligorganisationer för att de kan ha svårt att kompromissa. De menar även att det ibland 
kan vara svårt att veta vad som ligger bakom vissa beslut och annat, vad de står för. 
Samtidigt tror de att de ibland kan vara för styrda/beroende av kommuner och annat som de 
får pengar från. 
 

5.6 Summering  
 

5.6.1 Vilka är projektledarna? 
 
Gruppen projektledare som i föreliggande arbete har beskrivits består av 41 projektledare 
tillhörande 29 olika projekt. Gruppen är relativt jämnt könsfördelad, med en liten övervikt av 
kvinnor. Två tredjedelar är över 41 år och en hög andel har bedrivit någon form av 
högskolestudier. En stor andel av projektledarna var medlemmar i organisationen innan de 
började arbeta med det aktuella projektet. De flesta har även arbetat i en frivilligorganisation 
och med förebyggande arbete innan. En hel del av de anställda projektledarna arbetar även 
ideellt i sin organisation, i genomsnitt 5 timmar/vecka, men det varierar från ett fåtal timmar 
till någon som menar att all hans disponibla tid åtgår till det ideella arbetet. Vid en jämförelse 
med uppgifterna från SCB (2004) noteras en hel del likheter. De mest aktiva i föreningslivet 
är medelålders, relativt högt utbildade personer. 
 
Projektledarna trivs med sitt arbete i hög utsträckning, de nämner att det är ett fritt, 
självständigt och omväxlande arbete. Många nämner hur engagerande och meningsfullt det är 
att arbeta med en så viktig fråga. Mer än hälften av projektledarna beskriver sina 
arbetsuppgifter med orden informatör, samordnare och igångsättare. Signifikant fler av 
kvinnorna ser dock sina arbetsuppgifter som administratör och bollplank. Männen ser sina 
arbetsuppgifter mer som strateg och konsult. Vid jämförelse av dessa uppgifter med uppgifter 
från två tidigare undersökningar, en över svenska folkhäsoarbetare (Swift-Johannisson, 1999) 
och en över drogsamordnare i Sverige (Häregård, 2004), kan likheter spåras. I båda 
ovanstående undersökningar nämndes samordnare och igångsättare av flest personer. 
Folkhälsoarbetarna och drogsamordnarna nämnde dock inspiratör istället för informatör.  
Många av projektledarna känner sig ensamma i sitt dagliga arbete och känner behov av ett 
bollplank och få diskutera med. 
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5.6.2 Framgångsfaktorer och hinder för förebyggande arbete 
 
Många menar att samverkan mellan olika aktörer är särskilt viktigt för att nå framgång i 
förebyggande arbete. Det största hindret för förebyggande arbete menar projektledarna är att 
för lite tid ägnas åt det och att ekonomiska intressen motverkar. Vid jämförelse med Häregård 
(2004) ser även drogsamordnarna i Sverige tiden och ekonomiska intressen som stora hinder.  
 

5.6.3 Hot och möjligheter för projektet 
 
Det största hoten mot projektet menar många projektledare är av ekonomisk karaktär. Ett 
flertal nämner också att projektet har svårt att överleva om man inte når sin målgrupp och om 
den ideella kraften sinar. En möjlighet som ses är att andra kan hoppa på projektet som 
startats. Att fler vågar om någon börjar. Tanken att ”så länge du/ni tar ansvaret så hjälper 
jag/vi gärna till”. 
 

5.6.4 Mervärde och hinder med att vara en frivilligorganisation 
 
Projektledarna ser den ideella kraften som ett mervärde med att frivilligorganisationer arbetar 
alkohol- och drogförebyggande. Andra mervärden är kompetensen och flexibiliteten i 
organisationen. De kommunanställda var inne på liknande tankar. 
 
Några, speciellt projektledare i nykterhetsrörelser menar att deras ideologi gör att de ibland 
kan känna ett motstånd från människor, men att det ofta går över när samarbetet väl är igång. 
Även de kommunanställda nämner att ideologin ibland ligger frivilligorganisationerna i fatet, 
de menar att man ibland inte kan kompromissa med dem. 
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6. AVSLUTNING 
 

6.1 Metodreflektioner 
 
Som alltid när en undersökning görs så finns det saker som eventuellt kunde ha blivit bättre 
om de hade utförts på ett annat sätt. Att göra en uppsats som en del av en större insats är svårt 
då syftena delvis är olika.  
 
När vi som FOU-grupp startade vårt arbete under hösten 2003 hade projektens verksamheter 
hållit på i drygt ett halvår. Detta gjorde att vi hela tiden kände det som att vi låg efter, i vissa 
fall känns det fortfarande inte som att vi har kommit ikapp. Enkäten och intervjuguiden blev 
därför till i relativt högt tempo. Min personliga bakgrundskunskap gällande föreliggande 
ämne var till att börja med låg. I och med denna uppsats har jag fått lite av det kött på benen 
som jag inledningsvis saknade i dessa frågor.  
 
När det gäller utförandet av intervjuerna har jag fått ännu mer insikt i hur svårt det är att 
genomföra intervjuer. Då vi som intervjuare inte hade någon större erfarenhet av att intervjua, 
kan detta ha påverkat intervjuerna. Vi hade dock tur med våra intervjupersoner, som i 
samtliga fall var mycket samarbetsvilliga och gärna delade med sig av sina erfarenheter.  
Personligen försökte jag tänka på saker som att försöka ställa enkla frågor, inte flera på en 
gång och att inte ställa en ny fråga så fort det vart andningspaus, utan ge den intervjuade 
chansen att hinna tänka. Då vi var två som var med på alla intervjuer, diskuterade vi även 
intervjuförfarandet mellan intervjuerna och hade även möjlighet att bryta in med frågor under 
intervjuerna. 
 
I början av uppsatsen tar jag upp begreppen frivillig och ideell, jag beslutar där att använda 
begreppet frivilligorganisation istället för ideell organisation. Det har inte varit något problem 
under arbetets gång då begreppen är så pass lika till betydelse. Något som däremot har varit 
svårt är att använda frivillig istället för ideell, då betydelsen inte helt överensstämmer. Därför 
har jag inkonsekvent nog använt frivilligorganisation, men ideellt arbete.  
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6.2 Resultatreflektioner 
 
Att vara projektledare i en frivilligorganisation skiljer sig lika mycket som deras respektive 
organisationer gör det. Organisationerna som driver dessa projekt en mycket heterogen grupp 
med avseende på deras storlek, förankring i samhället, ideologi och historia. Detta är faktorer 
som i hög grad påverkar hur projekten drivs och därför också villkoren för projektledarna.  
 

6.2.1 Trivs mycket bra, trots… 
 
Vid det tillfälle när enkäterna genomfördes angav 80 % av projektledarna att de trivdes 
mycket bra med sitt arbete, resten menade att de trivdes i viss mån. Detta var när projekten 
hade pågått i ungefär ett år. Om det skulle bli samma fördelning efter ytterligare ett år är svårt 
att säga, men jag tror ändå att ett liknande resultat skulle uppnås. Resultatet är på ett sätt 
intressant med tanke på de svårigheter som faktiskt finns med att vara projektledare i en 
frivilligorganisation. Mycket av tiden går till exempel åt till att söka bidrag, inte till det arbete 
som projektet har som huvudsyfte. Projektledarens anställning är många gånger relativt 
osäker då den i många fall är helt beroende av just bidrag. Många projektledare är på grund av 
bidragen den enda personen som organisationen har haft råd att anställa, vilket gör att de kan 
vara ganska ensamma i sitt dagliga arbete. Det kan finnas en tyst kunskap i en organisation 
som en externt anställd projektledare kan ha svårt att både upptäcka och sedan anamma. Trots 
dessa svårigheter trivs alltså projektledarna i mycket hög grad. Orsakerna som nämns är för 
att de anser arbetet vara viktigt och engagerande och att man vill förändra. Dessa drivkrafter 
tror jag för många projektledare står högre än exempelvis lön och arbetskamrater. Här får man 
dock passa sig så att man inte tänker på människor i frivilligorganisationer som människor 
med ett kall. 
 

6.2.2 Ett brinnande engagemang utesluter inte en hög kompetens 
 
Många projektledare i denna satsning drivs av ett brinnande engagemang. Den ideella kraften 
nämns också som ett mervärde av att frivilligorganisationer driver alkohol- och 
drogförebyggande arbete, både av projektledarna själva, men även av människor utanför 
organisationerna. Något som dessutom nämns av många som kommer i kontakt med 
frivilligorganisationer och som jag själv har fått insikt i är den höga kompetens som många 
gånger finns samlad hos projektledarna och i deras organisationer. Jag tror fler gynnsamma 
samarbeten mellan frivilligorganisationer och exempelvis kommuner skulle kunna komma 
tillstånd om den gemensamma ideologin för projektet diskuterades i en inledningsfas. Många, 
både projektledare och personer från kommuner, nämner att organisationers ideologi ibland är 
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ett hinder. Johansson (2001) frågar sig till och med om det är möjligt att agera utifrån sin 
ideologi när man är helt beroende av bidrag. Där menar jag att projektets ideologi (vision, 
syfte, mål) inte behöver vara samma som för de medverkande parterna. Det tror jag är viktigt 
för alla parter att vara medvetna om, så att man inte pratar förbi varandra. Huxham & Vangen 
(1996) menar att samarbete över organisationsgränserna är en av de svåraste aktiviteterna en 
projektledare har att genomföra. Det kan av många orsaker vara allvarligt att se människor 
som drivna av ett kall, ett är kanske att man inte ser den kompetens de besitter. Ett brinnande 
engagemang utesluter verkligen inte en hög kompetens. 
 

6.2.3 Något som kan göra den tysta kunskapen hörd 
 
Hur kan då denna kompetens synliggöras inom en organisation eller ett projekt eller hos en 
projektledare? Jag ser många positiva drag i denna utvärderingsinsats initierad av 
Socialstyrelsen. Upplägget av insatsen har många kopplingar till Schön (1983) som menar att 
praktikerkunnande fås genom att yrkesutövaren finns i det sammanhanget som den vill 
utvecklas i samtidigt som den läser om och får expertråd. Denna möjlighet har dessa  
projektledare fått genom att samtidigt som de har skött sitt projekt så har de också fått 
möjlighet att gå en utbildning samt haft möjlighet till handledning. Många projektledare talar i 
positiva ordalag om den handledarfunktion som är kopplad till denna insats. Både för att de 
fått möjlighet till enskild handledning och ett bollplank att prata med, men även för att de fått 
chans att komma i kontakt med andra i liknande situationer. Ett mål med mallarna för 
halvårsrapportering var att få projektledarna att börja reflektera över sitt projekt. Detta kan 
medverka till att Knowing-in-action kan bli reflection-in-action (Schön, 1983). Svensson & 
von Otter (2001) menar att den som kan förstå och läsa av en situation är en bra projektledare. 
Även utvärderingen hoppas jag har bidragit till en utveckling av till exempel kunskapsläget 
inom området.(Lundahl & Öquist 2002).Vi hoppas även att vår utvärderingsinsats ska kunna 
göra att kunskap från de olika projekten sprids till andra organisationer inom satsningen, men 
även till andra intresserade. Både handledningen, men även utbildningen i alkohol- och 
drogförebyggande arbete vid Örebro universitet har i några fall också lett till att utvecklande 
kontakter har skapats mellan projektledarna.  
 

6.2.4 Projektformen – rätt form? 
 
Projektformen har enligt bland annat Johansson, Löfström & Ohlsson (2000) de senaste 
decennierna blivit en vanlig arbetsform inom många fält, orsaken till det anses ofta vara det 
föränderliga samhället. Trots de fördelar som finns med projektformen ställer jag mig ändå 
frågan om projektformen passar för frivilligorganisationer inom det sociala området. Stödet 
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till organisationer har ändrats från att tidigare ha varit ett generellt stöd/stöd för att 
organisationen finns och för att man tycker att de gör något bra till att ha blivit ett 
prestationsrelaterat stöd (Wijkström & Lundström, 2002). Ibland undrar man hur vissa 
organisationers representanter tänkte innerst inne när de sökte bidrag. Var det i första hand för 
det nya projektet eller var det för att få pengar till den ordinarie verksamheten? Några av 
projekten har som syfte att bli en del av till exempel en kommuns eller skolas ordinarie arbete 
och har i detta fall en uttalad avantgarde-tanke (Blennberger, 1993).  
 
Även när det gäller förebyggande arbete i sig är projektformen något som kan kännas som en 
konflikt. Detta beror dock mer på att projekttiden sällan är så lång att det förebyggande 
arbetet kan planeras på ett långsiktigt sätt. Effektmätningar på olika interventioner som 
inriktar sig på att till exempel minska debutåldern för regelbundet bruk av alkohol ger inga 
resultat på endast 1-2 år. Enbart förankringstiden för till exempel en intervention i skolan kan 
många gånger vara så lång. En tanke är att ge gärna pengar till projekt, men för minst två år i 
taget. I annat fall kan det bli så att organisationerna bara uppfinner hjulet om och om igen 
istället för att komma fram till ny kunskap och verklig verksamhet. 
 

6.2.5 Slutord 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att bilden som framkommit om projektledarna i denna satsning 
är att det visserligen är en heterogen grupp människor med olika bakgrund, men att det finns 
en otrolig kompetens och ett brinnande engagemang hos dem. Jag som många andra 
människor hade inledningsvis en del fördomar om exempelvis nykterhetsrörelsen. Dessa 
fördomar har helt blivit krossade. För den människa som inte blir lycklig när man möts av den 
positiva energi som fullkomligt dallrar i luften hos ett skärpt gäng ungdomar i  
20-25-årsåldern, diskuterande folkölsfrågan, finns inte. 
 

6.3 Framtiden 
 
Under genomförandet av ett projekt så lär man sig saker och får nya erfarenheter. Frågor som 
är relevanta i det sammanhanget är:  
 - Var tar projektets kunskap vägen när projektet tar slut?  
 - Var tar projektledaren vägen när projektet tar slut?  
 - Hur tar man vara på all kunskap som finns i projekten? 
 - Kan en projektledare sätta ord på hur och varför han/hon har gjort på ett speciellt sätt? 
 - Kommer projektet att fortsätta även om det här specifika bidraget inte får en fortsättning? 
Mer om framtiden för utvärderingsinsatsen kan läsas i bilaga 4. 
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Forskarteamet för alkohol-  
och drogprevention, Örebro 
 
Alkohol- och drogförebyggande arbete        2003 
Förväntningar mm 
 
1. Vilka är Dina förväntningar på projektet? 

 
     
 
 
 
 
  
2.  Vilka är dina arbetsuppgifter i projektet?  
 
 
 
 
 
 
 
3.   I hur stor omfattning arbetar du med alkohol- och 

drogförebyggande? 
 

    Det är min huvudsakliga sysselsättning 
    Mer än hälften av arbetstiden, men inte full tid 
    Hälften av arbetstiden 

 Mindre än hälften 
 Inte alls 

 
4.  Hur väl trivs du med ditt arbete? 

 
Mycket väl    i viss mån    inte särskilt       inte alls 

                                          
 
 Motivera gärna: 
 
 
 
 
5.  Var Du medlem i organisationen innan Du började arbeta med 

detta projekt?  
     ja  nej  
 
 Arbetar du utöver detta projekt ideellt i denna förening? 
     ja  nej  
 
 Om ja, hur många timmar i veckan? .…  timmar 
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6.  Har arbetet inneburit förändringar i din arbetssituation avseende: 
  
     inte alls  något mycket 
 Arbetsuppgifter       

 
 Arbetsmetoder       

 
 Din befattning       

 
 Din lön        

 
 Arbetskamrater       
  
 Samverkan på orten      

 
        Annat:…………………………………… 

 
 

7.  Har du tidigare arbetat med förebyggande arbete? 
 
 Inom alkohol- och drogområdet   ja  nej  
 Inom annat område,   ja  nej  

 Ange vilket ..................................... 
 
 
8. Har du tidigare arbetat inom frivilligorganisation? 
 
 Inom alkohol- och drogområdet   ja  nej  
 Inom annat område,   ja  nej  

Ange vilket ...................................... 
 
 
9. Vilka av följande ord beskriver bäst dina arbetsuppgifter idag? 
 Sätt gärna fler kryss om du behöver 
 

 Lärare   Informatör     Samordnare  
  

 Planerare   Byråkrat   Strateg  
 

 Handledare   Mobilisatör   Igångsättare  
 

 Administratör   Forskare    Missionär  
 

 Möjliggörare   Inspiratör    Konsult  
 

 Bollplank   Folkbildare   Samhällsarbetare 
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10.  Några frågor om din inställning till alkohol och droger 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst med din åsikt 
   Instämmer    varken tar delvis  tar helt  
   Helt    delvis    eller avstånd    avstånd 
Alkohol är ett av våra största 
samhällsproblem                                                                      
 
Man bör höja åldern för att få dricka  
alkohol på restauranger till 20 år                                                                     
 
Vi har för många restriktioner kring  
alkohol i det här landet                                                                      
 
Man bör sänka åldern för att köpa  
alkohol på Systembolaget till 18 år                                                                     
 
Att ta in lite för mycket sprit från  
ett annat land är en bagatellartad  
förseelse                                                                       
 
Det borde vara lagligt att tillverka  
sprit för personligt bruk                                                                      
 
Det är ett allvarligt brott att sälja  
hembränt eller smuggelsprit till  
ungdomar                                                                       
 
Narkotikan är ett av våra största  
samhällsproblem                                                                      
 
Det borde vara tillåtet att röka hasch                                                                     
 
Om man avkriminaliserar narkotikan  
skulle narkotikaanvändningen öka  
kraftigt                                                                       
 
Straffen för olaglig försäljning av  
narkotika borde vara ännu hårdare                                                                     
 
Man skulle själv få bestämma om  
man vill knarka eller ej                                                                      
 
Att testa droger är ett led i en normal  
tonårsutveckling                                                                      
 
Det är bra med den liberalisering av  
narkotikalagstiftningen som äger  
rum på olika håll i Europa                                                                     
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11.  Vad tycker du är särskilt viktigt för att nå framgång i förebyggande arbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Vad anser du vara hinder när det gäller alkohol- och 

drogförebyggande arbete? 
   Stort       Visst Inget   
   hinder   hinder    hinder Vet ej 
Människor oförmåga att ändra  
livsstil       
 
Behandlingsarbetet dominerar                                     
 
För lite tid ägnas åt förebyggande                                     
 
För liten erfarenhet av prevention                                    
 
För dålig utbildning i förebyggande                                      
 
Ekonomisk ersättning för före- 
byggande arbete för låg/saknas                                  
 
Bristande förståelse bland kollegor 
för förebyggande arbete                                     
 
Stöd och uppmuntran saknas  
från ansvariga chefer                           
 
För litet politiskt stöd                                      
 
Ekonomiska intressen motverkar                                     
 
Stödet från media för lågt                            
 
Befolkningen inser inte vikten av  
förebyggande arbete                                      
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13.  I vilken grad känner du samhörighet med följande 
   

Mycket     Ganska      i viss mån   Ganska     Inte alls 
                                     mycket               litet  
 Organisationen                                                          
 
 Chef                                                 
  
 Kolleger                                                  
 
 Medlemmarna                                                              
 
 Målgruppen                                                                 
   
 Annan…… 
 
 
14.   Hur uppfattar Du det sociala klimatet på Din arbetsplats? 
  
 Samarbetsinriktat                                               Hård konkurrens 
  
 Stark gemenskap                                                Isolerade individer 
  
 Förnyande                                            Konserverande 
  
 För lite stöd från    För mycket inbland-   
 kollegor                                                ning från kollegor 
  
 För lite stöd från    För mycket inbland-    
 ledningen                                             ning från ledningen 
 
 
15.   A. Hur många timmar arbetar du med projektet under en vecka?  
 

……..timmar 
       
        B. Hur många timmar skulle du vilja arbeta per vecka?                  
 

.........timmar  
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TILL SIST NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

16. Jag är          kvinna    man      
 
17. Min ålder är     < 30 år     31 - 40 år 

    41 - 50 år   > 50 år  
 

 
18. Min högsta avslutade utbildning är 
 

 Grundskola    
 Gymnasium 
 Eftergymnasial yrkesutbildning (t ex fritidsledarutbildning på 

folkhögskola) 
    Högskolexamen omfattande mindre än 120 poäng 
    Högskolexamen omfattande 120 p eller mer 
    Annat, vad 
 
………………………………………………………………………… 
 

19. Vilken är den huvudsakliga inriktningen på Din tidigare 
yrkeserfarenhet  

 
   Hälso- och sjukvård     Miljö- och hälsoskydd 
   Administration och förvaltning    Beteende/samhällsvetenskap 
   Ekonomi     Pedagogik/lärarhögskola 
   Teknik      Humaniora 
   Annat, vad ............................. 

      
________________________________________________________________ 
 
Är det något annat om ditt projekt som du vill berätta för oss, skriv gärna ner det 
här. 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna nå dig för en intervju behöver vi ditt namn och ditt 
telefonnummer alternativt din mailadress: 
________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan. 



Örebro Universitet  
Institutionen för vårdvetenskap 
Folkhälsovetenskap 
Charli Eriksson   2003-11-06 

Intervjuguide – projektledare 
 

Intervju sker efter det att enkäten besvarats i allmänhet.  
 
 
Vägen till projektet:  

Hur kommer det sig att du arbetar med projektet?  
Vad driver dig? 
Vad driver din organisation? 
Vilka förväntningar har du på projektet  

(Socialstyrelsen, handledningen, utvärderingen)? 
Vad är bra med detta projekt? 

Som projektledare: 
 Vilket stöd behöver du som projektledare? 
  Utbildning/kompetenshöjande insatser 
  Handledning, Projektadministration… 

Projektets karaktär: 
Målet med arbetet? 
Vad bygger arbetet på? 
 (problembild, metod….) 
 
Projektet förankring: Inåt 

Vilken förståelse finns för projektet 
Vilka resurser finns? 
Vilket stöd finns inom organisationen? 

Projektet förankring – Utåt 
 Vilken information, marknadsföring, hemsida 
 Bilden av organisationen/projektet i media 
 Samarbetet inom projektets arenor  
 
 
Vilka är de viktigaste insatserna som skall genomföras? 
 
 
Vilka hinder? 
Vilka framgångsfaktorer? 
 
Vad är viktigt att dokumentera och utvärdera? 

 
Hur uppfattar ni Socialstyrelsen beställning? 
 



 
Bedömning 

Om du ser på ditt projekt, vad är 
Svagheter   just nu 
Styrkor   just nu 
Hot    framtida 
Möjligheter   framtida 



Bilaga 3 – Socialstyrelsens bidrag 
 
 
Socialstyrelsen hanterar idag statsbidrag till handikapporganisationer, 
pensionärsorganisationer och organisationer inom områdena nykterhet, alkohol och narkotika, 
utsatta barn samt kvinnovåld. När det gäller pensionärsorganisationer och viss verksamhet 
som handikapporganisationer bedriver fastställer regeringen beloppen. Övriga bidrag beslutar 
Socialstyrelsen om. Socialstyrelsen fördelar 300 miljoner kr per år till omkring 100 
riksorganisationer. Det finns ett antal grundkriterier för bidragshanteringen angivna. Det 
framgår bland annat inom vilka områden organisationerna skall verka, att det gäller 
förebyggande och stödjande insatser, att organisationerna skall vara demokratiskt uppbyggda 
samt vilken rikstäckning som skall finnas (Socialstyrelsen 2000, 2002b). 
 
 
 



Bilaga 4 – Framtiden för utvärderingsinsatsen 
 
I dagsläget har de åtta för fördjupningsstudier utvalda projekten samt några få till fått förlängt 
bidrag under år 2005. Detta innebär även att utvärderingsinsatsen har förlängts. En slutrapport 
för den ursprungliga projektgruppen lämnades i början på maj 2005. Socialstyrelsen lämnade i 
slutet på maj rapporten vidare till regeringen. Rapporten kommer inom kort publiceras i 
någon form. Slutrapporter för hela satsningen skall vara klara till maj 2006. 
 
Frågor till nästa projektledarenkät 
 
Ett viktigt inslag i arbetet med denna uppsats, som egentligen har legat utanför uppsatsarbetet 
har varit att ta fram vilka frågeställningar som ska kompletteras med till slutenkäten för att 
ännu bättre kunna belysa projektledarstudiens syften?  
I den första projektledarenkäten har många frågor ställts om dels projektledarens villkor i 
denna satsning, dvs. projektledarstudiens första syfte och dels om deras inställning till alkohol 
och droger och det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Speciell inspiration till nya 
enkätfrågor har jag fått från boken ”Projektarbete” av Lennart Svensson och Casten von Otter, 
men även från ”Förändringskompetens” av Aronsson et al samt Anders Häregårds ”Villkor 
för prevention”. Frågor som kan bli aktuella är: 
 

• Har du varit projektledare tidigare?  
• Skulle du kunna tänka dig att bli projektledare igen? 
• Vad har du kunnat tillföra för kunskap till projektet? (öppet svarsalternativ) 
• Vad är svårt och vad är lätt i projektledarrollen?  
      (ett antal fasta svarsalternativ från Aronsson (1995)) 
• Vad har varit viktig kompetens/viktiga egenskaper och kunskaper för att driva detta 

projekt? Besitter Du dessa? (ett antal fasta svarsalternativ från Aronsson (1995)) 
• Har du/din roll förändrats under projektledartiden? 
• Vad har s k eldsjälar betytt för projektet? 
      (ett antal fasta svarsalternativ från Aronsson (1995)) 
• Vad uppfattar Du som motiv/anledning för de anställdas/deltagandes 

åtaganden/medverkan i det projekt Ni genomfört? 
      (ett antal fasta svarsalternativ från Aronsson (1995)) 
• Vad för kunskap/stöd skulle Du vilja ha som projektledare? 

(fasta svarsalternativ med förslag från intervjuerna) 
• Hur ser man på sin verksamhet i förhållande till begreppen  

avantgarde – komplement – ersättning – alternativ? 
• Hur ser framtiden ut för dig/ditt projekt? 
• Vad är det bästa du har gjort under din tid som projektledare? 


