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Sammanfattning och reflektioner 

I det alkohol- och drogförebyggande arbetet har frivilligorganisationer eller som 

de numera oftast benämns de idéburna organisationerna viktiga roller att spela. 

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig belysning av 

frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande verksamheter. 

Avgränsningen är att det är organisationer som fått medel från Socialstyrelsens 

särskilda utlysning 2003-2009. Rapporten syftar också till att ge en bild av den 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som genomförts av forskarteamet vid 

Örebro universitet som knutits till Socialstyrelsens projektportfölj.  

År 2009 var den totala summan som Socialstyrelsen hade att fördela var 15 

miljoner. Det var 29 organisationer som fick medel att bedriva 40 olika projekt, 

varav hälften var nya projekt. Dessutom har fyra projekt disponerat anslag från 

tidigare år eftersom de av olika anledningar blivit fördröjda. Majoriteten av 

projekten riktar sig till målgruppen barn och ungdom. I projektportföljen ingår 

även projekt riktade till invandrare, föreningar, barn i riskzon, unga tjejer, 

föräldrar och arbetsliv. IOGT-NTO är den organisation som beviljats medel för 

flest projekt, totalt tio (inklusive UNF och IOGT-NTO:s Juniorförbund).  

Boken består av tre delar. Den första delen behandlar satsningens uppbyggnad 

och inriktning. Satsningen började 2003 genom att Socialstyrelsen fick medel från 

Socialdepartementet att fördela till frivilligorganisationers alkohol- och 

drogförebyggande arbete. Trettiotvå organisationer med totalt 31 projekt delade 

på 25 miljoner kronor för den första tvåperioden. Därefter har årligen nya medel 

utlysts. Det totala anslaget 2003-2009 har varit 95 miljoner men ansökningar 

omfattande 866 miljoner inkom till Socialstyrelsen. Utbetalningar har gjorts till 

135 projekt varav vart fjärde projekt fått mer än 500 000 kronor. Under perioden 

är det 28 projekt som fått 1 miljon eller mer. Satsningen har mobiliserat 69 olika 

organisationer att arbeta med alkohol- och drogprevention. Av dessa var nio 

alkohol- och drogorganisationer medan övriga hade huvudinriktning som socialt 

arbete, stödorganisation, idrott, studieförbund, etnisk grupp, kristen verksamhet, 

nätverk och paraplyorganisation.   

 Socialstyrelsens satsning innebar ett nytänkande. En utgångspunkt var att 

skapa en projektportfölj med en bred sammansättning av organisationer, för att 

mobilisera många krafter i det alkohol- och drogförebyggande arbetet. I 

satsningen har ingått handledning till projektledare, kompetensstöd genom bland 

annat återkommande projektledarträffar och en integrerad FoU-satsning. 

Forskarteamet vid Örebro universitet har genom detta beretts möjlighet att bidra 



till kunskapsutvecklingen inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet.  

Boken är skriven gemensamt av Charli Eriksson, Susanna Geidne, Madelene 

Larsson och Camilla Pettersson. 

Forskarteamet vid Örebro universitet arbetar med en kunskapssyn som 

omfattar såväl vetenskaplig och praktisk kunskap som praktisk klokhet. Den 

integrerade FoU-satsningen har innehållit insatser för att främja en god 

verksamhetsdokumentation, systematisk uppföljning och långsiktiga insatser. Ett 

syfte är att belysa mervärde och hinder med att verksamheten bedrivs av 

frivilligorganisationer. I FoU-satsningen ingår studier kring projektledandets 

konst, kompetensstödet samt särskilda fördjupningsstudier inom vissa utvalda 

projekt. I samband med dessa studier har ett omfattande datamaterial insamlats 

genom enkäter besvarade av 9752 elever och 4796 föräldrar samt 423 personer 

som deltagit i andra enkäter och/eller intervjuer. Detta material används både för 

att belysa värdet av olika förebyggande insatser och studier av mer generella 

frågor kring barn, ungdom, familj, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 

En central del i FoU-programmet är samverkan med organisationerna. Under 

åren som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete upparbetats 

mellan forskarteamet vid Örebro universitet och de olika organisationerna inom 

satsningen. Ett samarbete byggt på såväl gemensamma projektledarträffar, olika 

former av projektmöten som enskild stöttning.  

Med gott samarbete kommer flera mervärden. I denna rapport belyses bland 

annat hur samarbetet på ett värdefullt sätt underlättat för forskarteamet och 

Socialstyrelsen att följa projekten genom deras arbete. Verksamhetsrapporter och 

kontakt med projektledarna har bidragit till att kunskaper kring projektens 

framgångar och svårigheter har kunnat identifieras. Likaväl framgår det i 

rapporten hur det goda samarbetet möjliggjort ett flertal fördjupade studier då 

forskarteamet exempelvis har fått värdefull hjälp vid datainsamlingar. En FoU-

satsning av detta slag bygger på ett respektfullt partnerskap mellan 

forskargruppen och praktikerna. 

I bokens andra del beskrivs fördjupningsstudier inom fem olika områden, som 

behandlas i separata kapitel. Under de första åren av satsningen bedrevs en studie 

inom området graviditet. Den randomiserade studien inom KSAN:s projekt om 

tidiga informationsinsatser visade att det är möjligt att nå och påverka gravida 

kvinnor tidigt under graviditeten och inte bara de redan medvetna. Budskapet att 

graviditet är en period då man inte chansar tycks nå fram.    



Det är sju olika fördjupningsprojekt som haft barn och ungdomar i fokus. 

Dessa projekt har omfattats av olika FoU-insatser i samarbete med forskarteamet 

vid Örebro universitet. Några av projekten har inom olika arenor arbetat med att 

nå och engagera barn och unga. Detta gäller projekt bedrivna av Riksförbundet 

SMART, Hassela Solidaritet, Svenska Ishockeyförbundet och IOGT-NTO. 

Därefter följer några projekt som har särskild vikt på ledarskap och 

policyutveckling.  

Riksförbundet SMART når många ungdomar med sin kontraktsmetod. 

Resultat från fördjupningsstudien visar på samband mellan kontrakt och 

elevernas alkohol- och tobakskonsumtion. Slutsatsen från föräldrastudien är att 

trots att kontraktsmetoden i huvudsak är en ungdomsinriktad metod har den 

betydelse för föräldrarna i sitt föräldraskap. Framförallt när det gäller frågor om 

tobak, alkohol, narkotika, stöld och snatteri. Flera externa faktorer bidrog till att 

SMART:s verksamhet i Västernorrland inte kunde utvärderas på ett optimalt sätt. 

Hassela Solidaritets projekt Kamratstöd i Skolan (KiS) bedrevs i Hudiksvall. 

Majoriteten av eleverna känner till vilka som är kamratstödjare på skolan och 

anger att det finns en grupp på skolan som ingriper vid mobbning om det skulle 

förekomma. Den allra viktigaste egenskapen hos en KiS:are är att man kan lita på 

att han eller hon inte pratar med andra elever om det som eleven berättat om. 

KiS:arna själva ser att deras uppgift är att förebygga mobbning och utanförskap 

på skolan. Det gick dock inte att se några effekter av kamratstödsverksamheten 

när det gäller skoltrivsel och mobbning. Detta kan bero på att projektet till en 

början bara omfattade delar av skolan och att en insats som denna behöver också 

långsiktighet för att nå resultat.  

Svenska Ishockeyförbundet bedrev projekt Skolambassadörer. Det byggde på 

besök av en idrottsförebild i skolan för att sätta igång samtal om alkohol bland 

ungdomar. Detta kombinerades med prova-på-aktiviteter. En erfarenhet var att 

projekt som skall genomföras lokalt i föreningar behöver stöd och styrning från 

en central organisation. Den modell för skolambassadörer som projektarbete på 

ishockeygymnasier skulle kunna överföras till andra idrotter. 

IOGT-NTO bedrev inledningsvis programmet Våga och studiecirkeln Ung och 

Kung. Våga-programmet har utsatts för en del oförtjänad kritik. Många har 

hänvisat till den effektutvärdering som genomförts av programmet, trots att den 

gjordes på en annan version av programmet. Det hade varit mycket värdefullt om 

forskarteamet kunnat genomföra en effektutvärdering av programmet inom 

ramen för Socialstyrelsens satsning, men då forskarteamet involverades efter att 

projektet påbörjats var detta inte möjligt. Uppföljningen av studiecirkeln Ung och 



Kung visar positiva resultat. Många föräldrar menade att Ung och Kung har haft 

betydelsen för samtalen med sina barn om viktiga frågor under tonårstiden. 

Majoriteten av föräldrarna menade också att studiecirkeln haft betydelse för 

gränssättningen hemma. 

Verdandi Stockholmskretsens förebyggande ungdomsverksamhet bedrev 

projektet Bli trygg i Tensta – Rinkeby Möt oss. Forskarteamet genomförde en 

fördjupningsstudie med externa medel. Verdandis ungdomar tycker att 

verksamheten är mycket bra och de önskar att fler kan få vara delaktiga och växa 

upp med tillgång till en likadan ungdomsverksamhet på deras ort/närsamhälle. 

Utifrån utvärderingen, som gjordes, kan följande framgångsfaktorer anses vara av 

betydelse för denna verksamhet: Tillit till verksamheten, Allas lika värde, 

Ungdomarnas inflytande och påverkansmöjlighet, Medlemskap, Föräldrars 

vetskap och delaktighet i verksamheten, Metodutbildning för ledare, 

Gemensamma regler, Ideellt engagemang, Lättillgänglig lokal och En 

möjliggörande kraft i form av en demokratisk processledare. En slutsats som kan 

dras utifrån utvärderingen är att verksamheten är byggd efter ungdomarnas 

villkor, med stor respekt för ungdomars möjlighet att få och ta ansvar. 

Mellanrummet mellan barndom och vuxenlivet är en viktig period i livet där 

socialt förebyggande arbete med ungdomar kan ha stor betydelse. Projektet är 

avslutat, men verksamheten drivs vidare inom Verdandi Stockholmskretsen i 

Tensta/Rinkeby. 

IOGT-NTO:s Juniorförbund bedrev projektet Junis Sisters. Syftet med 

projektet var att stärka unga tjejers självbild och självkänsla och synliggöra deras 

behov. Genom att utbilda och coacha äldre tjejer att fungera som bra förebilder 

för yngre tjejer var syftet att dessa tjejer skulle skapa en stark skyddsfaktor i 

samhället. Deltagandet i verksamheten var god. Projekt som Junis Sisters som 

arbetar med ideella unga ledare kräver god ledarvård för att ledarna ska trivas 

och känna engagemang och meningsfullhet i sitt arbete. De tjejer som 

engagerades som ledare i detta projekt gick inte att behålla mer än en termin. 

Projektet är avslutat, men ambitionen inom Junis är att verksamheten ska drivas 

vidare som en del av Junis ordinarie verksamhetsprogram. 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade 2004 att starta en treårig satsning 

för att förbättra kunskapen och öka medvetenheten i sina föreningar om 

fotbollens sociala ansvar och alkoholförebyggande möjligheter. Arbetet 

initierades av statliga Alkoholkommittén och i samarbete mellan SvFF, IOGT-

NTO och Alkoholkommittén skapades projektet Mål utan alkohol. 

Forskarteamet fick uppdraget av Alkoholkommittén att utvärdera projektet. Det 



som kännetecknar samtliga föreningars tankar om en alkohol- och drogpolicys 

innehåll är ord som sunt förnuft, möjlig att följa samt efterlevnadsbar. Att 

ungdomar inte skall dricka alkohol och använda tobak är självklart, men 

föreningarna skiljer sig åt när det gäller hanteringen av vuxnas alkoholbruk, till 

exempel hur fester med vuxna medlemmar ska hanteras. Att alkohol inte ska 

förekomma i samband med träningar, cuper och läger är man eniga om, däremot 

huruvida alkohol i samband med aktiviteter med sponsorer får förekomma eller 

inte finns det olika uppfattningar kring. Det finns vissa skillnader mellan 

föreningarnas syn på policyarbetet beroende på om man är en elitförening eller en 

breddförening. Att arbeta med en policy är dock tidskrävande. Det är centralt att 

den inte bara hamnar i en bokhylla utan att den integreras i den dagliga 

verksamheten. 

Föräldrar är i fokus i kapitel 6, som inleds med att belysa betydelsen av 

föräldrar och familjen för ungdomars alkoholkonsumtion. Vidare ges en översikt 

av framgångsrika föräldrastödsprogram som syftar till att minska ungdomars 

alkohol- och drogkonsumtion. Forskarteamet har haft möjlighet att utveckla 

fördjupade effektstudier av två program riktade till föräldrar. Det gäller två 

program som bedrivs av IOGT-NTO; Stark och klar och Föräldrar Tillsammans. 

Vidare har program bedrivna av IOGT Centro i Göteborg och Sveriges Makalösa 

föräldrar studerats.  

IOGT-NTO: Stark och klar är ett föräldrastödsprogram som syftar till att 

stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar, vilket i förlängningen kan leda till att 

tonåringarna kan stå emot trycket att dricka alkohol och prova narkotika. 

Metoden bygger på samtal mellan de vuxna och tonåringen och innehåller 

återkommande aktiviteter under hela högstadietiden. Forskarteamet har följt 

Stark och klar med datainsamlingar före, under och efter programmets 

genomförande. Det är en stor utmaning att få föräldrar att delta i ett 

föräldrastödsprogram. Det visade sig att högutbildade föräldrar deltog i större 

utsträckning än lågutbildade. Föräldrarna angav bristen på behov och tid som de 

två vanligaste orsakerna till att inte delta. Preliminära resultat från effektstudien 

av Stark och klar visar att programmet påverkar föräldrar att bibehålla en 

restriktiv attityd till ungdomar och alkohol. Stark och klar har också haft en 

effekt på ungdomars intensivkonsumtion av alkohol. Fördjupade analyser pågår 

och en vetenskaplig artikel kommer att färdigställas under 2010. Bland de 

föräldrar som deltagit i Stark och klar var det 44 procent i skolår 9 som ansåg att 

programmet hade underlättat gränssättningen för deras barn. 



IOGT-NTO: Föräldrar Tillsammans syftar till att stärka vuxna i sin roll som 

tonårsföräldrar. Detta ska i sin tur minska alkoholkonsumtionen bland 

högstadieelever och därmed minska riskerna för att de ska råka illa ut. 

Programmet vänder sig till föräldrar med barn i skolår 7-9. Materialet bygger på 

att föräldrar tillsammans kommer överens om regler och förhållningssätt kring 

alkohol och att vuxna håller på 18-årsgränsen. Forskningen kring Föräldrar 

Tillsammans är en randomiserad studie av programmets genomförande i 13 

skolor. Där har en elev- och föräldraenkät genomförts innan interventionens 

start, under och efter genomförandet. Programmet startade i skolår 7 och skolår 

8 på 7 interventionsskolor som jämförs med kontrollskolor. De första analyserna 

av programmet utifrån frågan Vad uppnår vi med att starta programmet i skolår 

8? tyder på att flickor som ännu inte i skolår 8 har konsumerat alkohol kan 

skjuta upp sin alkoholdebut. Föräldrarna i interventionsgruppen kan genom 

medverkan i programmet påverkas till att behålla sin restriktiva attityd gentemot 

ungdomar och alkohol. Efter sista datainsamlingen våren 2010 kommer 

fördjupade analyser att genomföras på hela materialet som samlats in 2008-2010.  

IOGT Centro i Göteborg fick under perioden 2005-2006 medel för projektet 

Föräldrastöd. Syftet var att ge barn som växt upp med en anhörig med kemiskt 

beroende eller med en förälder som suttit i fängelse rätt till adekvat föräldrastöd. 

Projektets primära målgrupp var föräldrar som levt med eller i närheten av 

kemiskt beroende och föräldrar som suttit i fängelse. IOGT Centro riktade sig till 

en mycket viktig grupp föräldrar, men att rekrytera föräldrar för deltagande i 

föräldragrupper var svårare än organisationen hade väntat sig. Utvärdering av 

projektet var inte möjlig, då få föräldragrupper kom till stånd.  

Sveriges Makalösa föräldrar är en organisation som arbetar för att förbättra 

situationen för ensamstående föräldrar och deras barn. Projekt har bestått av 

många olika aktiviteter där kartläggning av ensamstående föräldrar samt 

föräldrastöd har varit de två huvudsakliga inriktningarna. Föräldrarna hade 

positiva erfarenheter av deltagande i självhjälpsgrupp. Den lokala 

undersökningen gav viktig kunskap, men det var svårt att nå politiker/tjänstemän 

med information från en frivilligorganisation trots fin utformning av resultaten i 

form av en liten tidning. Verksamhet för ensamstående föräldrar behövs, men 

behoven i olika stadsdelar/städer kan se olika ut. 

Genom att Socialstyrelsen gett samma forskarteam i uppdrag att utvärdera 

flera projekt kan data användas för att besvara viktiga, generella frågor kring 

alkohol- och drogförebyggande arbete som inte bara är projektspecifika. Det är 

en viktig folkhälsofråga att utjämna ojämlikheter i hälsa mellan olika grupper i 



samhället. Därför bör man vid planering och genomförande av 

föräldrastödsinsatser noga överväga om det finns grupper som är extra viktiga att 

nå. Pappor som besvarat enkäten hade en mer tillåtande attityd till ungdomar och 

alkohol än mammor och att de var mer benägna än mammor att ha barn som 

blivit bjudna på alkohol i hemmet. Detta visar på vikten av att involvera pappor i 

arbetet med att förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar. 

Metoder att begränsa tillgänglighet har starkt stöd från vetenskapliga studier. I 

kapitel 7 ges en kort översikt av metoder som används för att begränsa den 

fysiska tillgången på droger, främst alkohol. Inom detta område har 

forskarteamet två särskilda aktiviteter.  

UNF:s folkölsprojekt är inriktat på att följa upp lagen om förbudet att sälja 

folköl till minderåriga. UNF har sedan 70-talet arbetat med folkölskontroller, det 

vill säga att ungdomar under 18 år försöker köpa folköl i livsmedelsbutiker, 

bensinstationer etcetera. Det som skiljer folkölsprojektet från UNF:s tidigare 

arbete med folkölskontroller är en jämförelse mellan de två modellerna 

konfrontation och samarbete som komplement till folkölskontrollerna. I 

konfrontationsmodellen arbetar den lokala föreningen med att konfrontera 

butiker, ägare och kommun med resultat från folkölskontrollerna genom media 

eller på andra sätt. Samarbetsmodellen bygger på att UNF för en dialog med 

handlarna och att kontrollresultaten endast lämnas till handlarna själva. Ett avtal 

knyts och de butiker som sköter sig lyfts fram i media. Forskarteamets 

uppföljning av verksamheten visade att den görs med hög kvalitet och genomförs 

med systematik och målinriktning. Genom intervjuer har butiksansvariga fått 

komma till tals och berättelser från provköp gav information om hur ungdomar 

får köpa alkohol. Forskarteamets fördjupningsstudie visar att arbeta med en 

strukturerad metod gav signifikant bättre resultat än att arbeta utan en. 

Konfrontationsmetoden visade sig var mer lyckosam än samarbetsmetoden. Det 

tar tid att utveckla en väl fungerande strategi, kanske till och med mer tid med 

samarbetsmetoden än med konfrontationsmetoden. En viktig lärdom var vikten 

av att bygga nätverk med olika aktörer i kommunerna. 

Under 2009-2010 deltar forskarteamet i ett externfinansierat projekt, Maia-

projektet i Örebro län, som genom en myndighetsgemensam satsning vill minska 

tillgängligheten av illegal alkohol för ungdomar.  

Under de första åren ingick områdesbaserade projekt i Socialstyrelsens 

satsning. Dessa projekt bedrevs under satsningens tre första år. De var från 

början inte utvalda till fördjupade studier eftersom utvärdering av sådana insatser 

kräver stora resurser och är förenade med avsevärda metodproblem. Under den 



första perioden av satsningen ökade dock intresset för de områdesbaserade 

projekten och för områdesbaserat förebyggande arbete i stort. Detta föranledde 

under 2005-2006 en särskild studie som genomfördes av Carolina Wittenfelt, 

som medverkar som författare i kapitel 8.  

Söder mot narkotika bedrev sin verksamhet på Södermalm i Stockholm. Den 

innefattade flera delprojekt och samverkanspartners. Trots en omfångsrik 

verksamhetsrapportering från projektet samt intervjuer och projektbesök var det 

svårt att få en heltäckande bild av hur alla delprojekt och aktiviteter har sett ut 

och vem som gjort vad inom de olika delarna. I många fall var Söder mot 

narkotika en sammanhållande kraft mellan ett stort antal olika intressenter, 

medan man i andra fall enbart funnits med som en del av andra nätverk och 

samarbeten. En reflektion kring detta är att man inom ett projekt av det här 

slaget bör arbeta mer kontinuerligt för att förankra och sprida information om 

sin verksamhet, speciellt om det sker omstruktureringar inom viktiga enheter. 

Målen för projektet framstod tidigt som tämligen orealistiska, inte minst för 

samordnaren själv. Man fick tidigt börja skära ned i de omfattande aktiviteter 

som planerats och efter de tre projektåren var det enbart en bråkdel av dessa som 

genomförts. De verksamheter som faktiskt kom igång och det kontaktnät som 

byggts upp var något som man inom projektet var nöjd med och som även 

uppskattades av personer utanför projektet (till exempel en rådgivningsbyrå). 

Men, i ljuset av det som Söder mot narkotika hade som mål i sin ursprungliga 

ansökan, uppfyllde inte projektet förväntningarna. Samordnaren för Söder mot 

narkotika hade en avgörande betydelse för samordningen i detta nätverk och för 

de andra aktiviteterna inom projektet. Samordnarens enskilda betydelse var både 

på gott och ont – å ena sidan blev det tydligt för alla vem man skulle kontakta 

och få information av, å andra sidan var projektet beroende av att hon skulle 

finnas kvar. Utan samordnaren skulle det förmodligen bli svårt att hålla liv i det 

nätverk som byggts upp. 

MOTGIFT på Gotland hade nio primära mål som gällde under hela 

projekttiden 2003-2005. Dessa var att genomföra samlade, effektiva insatser mot 

narkotika och narkotikamissbruk, att öka medvetenhet och kunskap om 

drogrelaterade problem (primärt narkotika), att åstadkomma attitydförändringar 

till bruket av narkotika hos ungdomar, att engagera ungdomar i arbetet mot 

narkotika, att erbjuda råd och stöd och snabba insatser, att fler vuxna ska göra 

medvetna insatser mot narkotikamissbruk, att minska efterfrågan på narkotika, 

att minska tillgången på narkotika samt att koppla arbetet till befintlig och 

kommande forskning om preventiva insatser. Projektledaren menade å ena sidan 



att MOTGIFT ska samverka med alla krafter som finns mot narkotikan, men å 

andra sidan arbetade projektledaren hellre med det lokala näringslivet eftersom 

han ville undvika för mycket byråkrati. En reflektion som även rör andra projekt 

är frågan vad en frivilligorganisation bör eller inte bör göra. Inom MOTGIFT 

hade frågan handlat om huruvida man skall använda privata narkotikahundar i 

sin verksamhet eller ej. Den operativa nivån i MOTGIFT bestod enbart av 

projektledaren (även om styrelsen till viss del också spred MOTGIFT:s budskap 

på olika sätt). En avgörande fråga för den typen av projekt är hur verksamheten 

ska bli hållbar även om projektledaren lämnar projektet. MOTGIFT:s 

övergripande mål var att skapa en opinion för ett narkotikafritt Gotland. Det 

fanns dock en tendens till att förlora det lokala perspektivet. Hemsidan och de 

tidningar som gavs ut till exempel visade på MOTGIFT:s intresse för 

drogfrågor/politik i stort. Styrelsen var också något splittrad om vad som var 

målet för MOTGIFT:s arbete, några fokuserade på det lokala medan andra 

tänkte större, nationellt och till och med internationellt. 

Projektet Verdandi Tensta-Rinkebys drogpreventiva arbete bland ungdomar 

drivs av Verdandi Stockholmskretsen och avdelningen Tensta/Rinkeby. Projektet 

byggde till stor del på att ungdomar engageras i det drogförebyggande arbetet och 

att de får möjlighet att utforma verksamheten och på så sätt påverka sin vardag. 

Verdandis arbete med ungdomar i Tensta har utvecklats från en enskild 

ungdomsverksamhet till att successivt växa till ett områdesomfattande 

engagemang. Projektet omfattar alla ålderskategorier och strävar efter att ge ett 

stöd till barn och ungdomar under hela vardagen, på både skoltid och fritid. 

Ungdomar som utbildats till att bli ungdomsledare på den lokala ungdomsgården 

har gått vidare till att utgöra stödpersoner på den lokala skolan, vilket gör att de 

är igenkända i flera sammanhang. Projektets operativa nivå består av flera 

personer, huvudsakligen ungdomar. Den drivande kraften är dock projektledaren, 

som med sin erfarenhet och sitt engagemang får saker att hända. Även i 

Verdandis områdesprojekt väcks alltså en fundering kring vad som händer med 

verksamheten om projektledaren inte finns kvar. Verdandis verksamhet i Tensta 

har blivit omtalat. Projektet har ofta fått besök av personer från andra stadsdelar 

och kommuner och från olika frivilligorganisationer som är nyfikna på deras 

verksamhet. Vad är det som gör att en ungdomsverksamhet i ett så komplext 

område som Tensta kan bli så framgångsrikt? Inom projektet talar ungdomarna 

om att det är projektledarens förtjänst, hans engagemang och tilltro på deras 

kompetens, som gör att verksamheten fungerar. Projektledaren menar att det 

stora arbetet görs av ungdomarna själva, och att han bara är en igångsättare. 



Områdesprogrammen lyfter fram tre viktiga frågor. Hur kan alkohol- och 

drogfrågorna integreras i det lokala folkhälsoarbetet? Det är viktigt att det inte 

blir flera parallella och ibland till och med konkurrerande spår. En andra viktig 

fråga är hur den ideella kraften och de frivilliga organisationerna kan delta i det 

lokala arbetet på ett målinriktat och bra sätt? Här skiljer sig erfarenheterna 

mycket åt mellan Sverige och andra länder med en mindre utvecklad offentlig 

sektor. Vilka lärdomar kan vi dra av detta? En tredje viktig fråga gäller om 

området kan beforskas på ett konstruktivt sätt. Hur kan kunskap nås om 

områdesbaserade insatser, sammansatta insatser och universell prevention?  

I bokens tredje del behandlas några olika perspektiv på alkohol- och 

drogförebyggande arbete. Kapitel 9 inleds med frågan: Hur används Internet i 

alkohol- och drogförebyggande? Internet är ett mycket kraftfullt instrument. Det 

kan användas till att marknadsföra alkohol och droger på ett inte önskat sätt. 

Särskilda insatser görs av svenska myndigheter för att motverka detta. Det är 

också klart att de olika sätt som Internet kan användas i det förebyggande arbetet 

innehåller stora möjligheter. Under 2008 påbörjades en fördjupningsstudie inom 

området. I de senaste rapporteringarna från projektledarna har bland annat 

efterfrågats om och hur deras organisationer och projekt använder Internet i 

arbetet. Majoriteten av organisationerna har en egen hemsida medan var tredje 

projekt har en egen sida för projektet. 

Inom projektportföljen har Internet använts med fokus på förmedling av Act 

now, Hassela Gotlands projekt Reagera mera och Hassela Skåne i projektet Vet 

du vad ditt barn gör på Internet? Internet används som medium för intervention 

av IOGT-NTO:s Juniorförbund för utveckling av hemsidan Solsidan. Andra 

exempel på denna användning är ALMA Europas projekt Saving the city, KAMP 

för projektet Gräset gör dig inte grönare samt KRIS Rikskris Unga Kris i 

projektet E-screening för ungdomar i riskzonen. Professionell utveckling är ett 

tredje användningsområde för Internet, IOGT-NTO:s projekt Webb-baserat 

verktyg och KSAN:s Bella Net är exempel. En fjärde användning av Internet är 

som forskningsinstrument, vilket bland annat görs av IOG-NTO inom projektet 

Minska riskbruk av alkohol bland vuxna med betoning på unga vuxna i 

arbetslivet. Forskningen har tagit fart kring detta och en mer systematisk 

uppföljning av tidigare projekt är viktig. Om en hemsida utvecklas kräver den 

underhåll och återkommande uppdateringar. För att på bästa sätt kunna stödja 

utvecklingen söker vi nu kunskap inom området genom uppföljningar, samtal, 

diskussioner och litteratursökningar.   



I kapitel 9 redovisas även vissa insatser när det gäller arbetsplatsbaserat 

förebyggande. Under åren är det få projekt som fått medel för detta. Barn i 

riskzonen är ett annat tema inom projektportföljen. Här har Junis under senare år 

tillfrågat kommunerna för att belysa behovet av stöd till barn som växer upp i 

familjer med missbruk. Hela Människan har utbildat vuxna för att bli vettig 

vuxen. Blå Bandet har genomfört en särskild satsning i en kommun för att ge 

information om alkohol ur ett barnperspektiv till alla som arbetar inom BVC, 

MVC, förskolor och familjecentraler. I kapitel 9 beskrivs kortfattat också de åtta 

olika tjejprojekt som ingått i satsningen. 

Det avslutande kapitlet med övergripande forskningsfrågor tar upp att vara 

projektledare inom en frivilligorganisation, kompetensstöd, dokumentation av 

verksamheter, mervärdet med den ideella kraften och reflekterar kring 

praktiknära kunskapsutveckling.   

Att vara projektledare i en frivilligorganisation skiljer sig lika mycket åt som 

deras respektive organisationer gör. Organisationerna inom Socialstyrelsens 

satsning är en mycket heterogen grupp med avseende på deras storlek, förankring 

i samhället, ideologi och historia. Det material som samlats in under åren i och 

med projektledarenkäterna innehåller många intressanta delar om 

projektledarskapets förutsättningar i en frivilligorganisation. De deltagande 

organisationerna i satsningen har bland annat olika förutsättningar, till exempel 

storlek, förankring i samhället, ideologi och historia. Könsfördelningen är relativt 

jämnt fördelat över åren, vilket innebär att det går att göra jämförelser mellan 

män och kvinnor på många frågor. Analyser och bearbetning av 

projektledarenkäterna har bara påbörjats. Förhoppningen är att kunna fortsätta 

arbetet och göra en fördjupad dokumentation och rapport av det material som 

finns. Eftersom fyra projektledarenkäter samlats in vartannat år från 2003 finns 

ett stort och intressant material att lära om projektledningens konst.  

Inom satsningen har fortbildning, projektledarträffar och handledning erbjudits 

som kompetensstöd till projektledarna. Detta har följts upp med enkäter, 

intervjuer och skriftlig dokumentation av forskarteamet. 

En intressant fråga är mervärdet av den ideella kraften. Vilka resurser för 

alkohol- och drogförebyggande verksamhet mobiliseras inom projekten inom 

Socialstyrelsens projektportfölj? År 2003-2004 uppskattades att för varje person 

som anställdes fanns tre personer som medverkade ideellt och nästan tre personer 

som medverkade inom ramen för sin tjänst samt nästan en person som köpts in 

eller hade någon annan anställningsform. Bedömningen för 2008 års projekt var 

att det för varje anställd fanns fyra personer som medverkade ideellt, två som 



medverkade inom tjänsten samt en person som exempelvis hade praktik eller 

medverkar i annan form. Detta antyder att mobilisering av personella resurser ger 

ett stort mervärde till det stöd som medlen från Socialstyrelsen utgör. 

Det är naturligt för forskarteamet att göra reflektioner kring praktiknära 

forskning och kunskapsutveckling. Behovet att gå från teori till tillämpning är ett 

förhållande som framhålls som en stor utmaning inom den internationella 

folkhälsoforskningen. Ju längre från grundforskningen man kommer mot den 

praktiska tillämpningen desto mindre är kunskapen. Därför behövs satsning av 

den typ som forskarteamets verksamhet utgör. Framgångsrik forskning om 

prevention kräver ett gott och nära samarbete mellan praktiker och forskare. Ett 

respektfullt partnerskap behöver utvecklas. Att arbeta med en budget år från år 

kan försvåra om inte omöjliggöra långsiktiga insatser. Genom att forskarteamet 

valt att ändå tänka långsiktigt har en unik möjlighet till kunskapsväxt utvecklats. 

Intresset och öppenheten för utvärdering och forskning har varit stort hos 

frivilligorganisationerna inom denna satsning. Arbetssättet inom forskningen har 

varit att återkommande diskutera med och återföra resultaten till 

organisationerna. Organisationerna från sin sida har medverkat till att det mycket 

omfattande FoU-arbetet har kunnat genomföras. De har medverkat praktiskt 

genom att distribuera enkäter och förankra utvärderingen lokalt. Detta har 

bidragit till kvaliteten i den praktiknära forskningen. En andra viktig 

förutsättning för utvecklingen inom detta område är att den statliga byråkratin 

kan möta den ideella kraften. Socialstyrelsen, som av många betraktas som en 

traditionell myndighet, har genom sättet att organisera denna satsning visat på 

framsynthet.   

Mervärdet i denna satsning är den kraft och vilja som mobiliseras inom de 

frivilliga organisationerna. I arbetet deltar såväl alkohol- och drogorganisationer 

som andra organisationer. Detta gör att många grupper kan nås genom de olika 

insatserna. Det finns nya idéer som kan prövas på ett flexibelt sätt. Det senaste 

årets projekt med Internet är exempel på det. Organisationerna kan driva frågor 

på ett innovativt och gränsöverskridande sätt. UNF:s folkölsprojekt är också ett 

sådant exempel. Beslutsprocesserna inom frivilligorganisationerna bygger på ett 

aktivt deltagande och engagemang, vilket är en styrka.  

Nackdelar med dagens krav på att metoder skall vara evidensbaserade kan 

hämma frivilligorganisationernas möjligheter om kraven på utvärdering blir 

alltför stora. Genom denna satsning har det skapats möjlighet till lärande och 

kunskapsbildning genom stödet från forskarteamet. Dock är önskemålen större 

än vad som är möjligt att leva upp till inom ramen för befintliga resurser. En 



annan nackdel är att projekttiden är ett år. Beredningsgruppen har dock i några 

fall kunna satsa på samma projekt flera år i några fall, vilket gett intressanta 

möjligheter. 

För att utvärdering och forskning inte bara skall vara en punktinsats kopplat 

till ett enskilt projekt krävs en medveten planering och basresurser. Det var inte 

möjligt att vid den första planeringen av FoU-insatserna förutse hur utvecklingen 

skulle bli. Vår strategi har varit att bygga upp en verksamhet som möjliggör 

studier av processer, samt kort- och långsiktiga effekter. Även om vi kom in 

relativt tidigt i satsningen fanns det inte möjlighet att göra fördjupade studier 

kring några projekt som påbörjats dessförinnan. I ett idealläge skapas en 

organisatorisk bas för forskningen helt integrerad redan från början av 

verksamhetens planering.  

FoU-programmet har genom den goda samverkan med olika parter lyckats 

utveckla, genomföra och rapportera en lång rad fördjupningsstudier, vilka skapat 

unika möjligheter att belysa förebyggande arbete om barn, ungdomar och 

föräldrars situation.  

En stilla eftertanke är att verksamheten inom den ideella sektorn är mycket 

omfattande. Vi har i vårt arbete blivit mycket inspirerade av det fantastiska 

arbete som förekommer i många av projekten i Socialstyrelsens projektportfölj. 

Ett helt forskningsinstitut skulle utan några större problem kunna vara fullt 

sysselsatt med detta intressanta område.  

Ett stort tack till alla inom frivilligorganisationerna som på olika sätt 

medverkat till att denna satsning på alkohol- och drogförebyggande arbete och 

forskning har kunnat genomföras. En stöttepelare av ovärderlig betydelse har 

varit vår kontaktperson vid Socialstyrelsen under alla år Åke Setréus. Utan dessa 

insatser hade vårt arbete varit helt omöjligt. 
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Del 1. Satsningens uppbyggnad och inriktning 

2003-2009 





1. Utgångspunkter och perspektiv 

I detta kapitel presenteras den satsning som på basen av nationella 

handlingsplaner gett frivilligorganisation möjlighet att hos Socialstyrelsen söka 

och få medel för alkohol- och drogförebyggande insatser. I satsningen ingår som 

en integrerad del är ett FoU-program vars utgångspunkter och inriktning 

redovisas. Programmet har en bred kunskapssyn där vetenskaplig och praktisk 

kunskap samt praktisk klokhet ingår. För att nå framgång i den nationella 

politiken behöver arbetet en god kunskaps bas och i detta börjar kapitlet.  

 

Inledning 

För att insatser skall vara framgångsrika krävs både att rätt insatser görs (inriktas 

på viktiga områden) och att insatserna görs på rätt sätt (verksamma metoder 

används i en sådan omfattning att det kan få effekt på de förhållanden som 

behöver påverkas). Det gäller både att prioritera och kunskapsbasera insatserna. I 

denna rapport redovisas hur en rad frivilligorganisationer prioriterat och 

utvecklat alkohol- och drogförebyggande insatser och hur kunskaper om olika 

insatser därigenom kan vidareutvecklas. 

Det fanns när satsningen började ett stort behov av att vidareutveckla 

kunskapen om metoder för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet liksom 

inom socialt arbete (Davies & Macdonald, 1998; Gomm & Davies, 2000; 

Oakley, 2000; Socialstyrelsen, 2000; Green & Kreuter, 2005; Baum, 2002). Detta 

behov kvarstår, men viktiga insatser har gjort under denna period. I Sverige 

publicerades antologier med titlar som Kunskap i socialt arbete – Om villkor, 

processer och användning (Blom et al., 2006) och Nytta och fördärv – Socialt 

arbete i kritisk belysning (Denvall & Vinnerljung, 2006). En nationell utredning 

påtalar vikten av såväl användning som utveckling av ny kunskap inom 

socialtjänstens område (Wigzell, 2008). En avgående professor formulerade en 

sammanfattning av sin bild av utvecklingen att till det odelat positiva hör det allt 

högre kraven på socialarbetarnas professionella kunnande (Börjesson, 2009). 

Nationella myndigheter har presenterat underlag för utveckling av en 

evidensbaserad praktik såsom Socialstyrelsen (Sundell, 2008; Ferm et al.,  2009), 

Statens folkhälsoinstitut (SFS, 2009) och Statens beredning för värdering av 

medicinska metoder (SBU) (Jonssson, 2009). Detta kunskapsbehov har också 

påtalats i utvärderingar av utbildningen inom social arbete (HSV, 2003) och 

folkhälsovetenskap (HSV, 2007) samt av en internationell utvärdering av svensk 

folkhälsoforskning (Kamper-Jørgensen, 2004). Internationellt har pågått och 
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pågår stora samarbetsprojekt för att vidareutveckla kunskapsbasen för det 

hälsofrämjande arbetet (McQueen & Jones, 2006; McQueen & Kickbusch, 

2007).  

Idag pågår omfattande insatser inom området, inte minst när det gäller det 

alkohol- och drogförebyggande området. En svaghet är dock att dessa insatser 

alltför sällan blir föremål för vetenskapligt utformade studier och utvärderingar 

där struktur, process och resultat undersöks. En sådan forskning behövs för att 

insatserna inom området skall bli evidensbaserade (kunskapsbaserade), vilket är 

en utmaning för hela folkhälsoområdet (Eriksson, 2000). En intensiv 

metodutveckling pågår internationellt för att på ett bättre sätt kunna möta 

behovet av praktikbaserad evidens. Detta omfattar bland annat riktlinjer för 

bedömning av effekt, effektivitet och spridbarhet (Flay et al., 2005). En 

nyckelfråga blir hur forskningens resultat kan användas för policy och utveckling 

av praktiska insatser, vilket också kommit att utvecklas till ett forskningsområde i 

sig (Nutley et al., 2007). 

 

Nationell politik – en utgångspunkt 

Den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador 2001-2005 

innebär att Sverige står fast vid målet att alkoholens skadeverkningar skall 

minska. Ändrade förutsättningar kräver dock delvis nya metoder och strategier 

(Regeringskansliet, 2001). I propositionen inför handlingsplanen för 

alkoholpolitiken 2006-2010 konstaterades att svenskarnas konsumtion av 

alkohol har ökat kraftigt det senaste decenniet (Proposition, 2005/06:30). Den 

genomsnittliga konsumtionen var nästan tio och en halv liter ren alkohol per år 

och person över 15 år. Särskilt oroande var den ökande alkoholkonsumtionen 

bland äldre ungdomar och unga vuxna, i synnerhet kvinnor.  

Handlingsplanen för 2006-2010 innehåller ett nytt övergripande mål för 

alkoholpolitiken, som mer betonar alkoholens samband med folkhälsan: Att 

främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala 

skadeverkningar. Regeringen lyfter fram att ett ökat jämställdhetsperspektiv 

behövs så att insatserna också tar hänsyn till människors olika bakgrund och 

sociala tillhörighet. För att nå det övergripande målet föreslår regeringen att de 

tidigare delmålen som riksdagen antagit skall gälla under den beslutade 

femårsperioden. Dessa är att åstadkomma en alkoholfri uppväxt, skjuta upp 

alkoholdebuten, åstadkomma fler alkoholfria miljöer, ingen alkohol ska 

förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten, och bekämpa den 
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illegala alkoholhanteringen. Insatser för barn och ungdomar är särskilt viktiga. 

Det krävs generella åtgärder som kan bidra till att åstadkomma en alkoholfri 

uppväxt och skjuta upp alkoholdebuten. Det behövs även riktade insatser för 

särskilt utsatta grupper eller grupper med riskbeteende. Berusningsdrickandet ska 

också minska. Samtidigt konstaterar handlingsplanen att flera av Sveriges 

traditionella medel för att begränsa tillgången på alkohol har blivit svagare. Det 

innebär med andra ord att Sverige måste finna nya metoder för att begränsa 

alkoholkonsumtionen. I detta arbete har grunden lagts genom den förra 

handlingsplanen, som betonade vikten av att bygga upp ett långsiktigt, 

strukturerat och samordnat förebyggande arbete på lokal nivå. Detta ges en 

sammanfattande belysning i alkoholkommitténs slutrapport (Wrede, 2008).  

På narkotikaområdet ligger det övergripande målet om ett narkotikafritt 

samhälle fast. Den nationella narkotikahandlingsplanen har enligt regeringen fått 

ett stort genomslag och en uppgradering av narkotikafrågan på den politiska 

dagordningen har uppnåtts på lokal, regional och nationell nivå (Regeringen, 

2004-2005). Narkotikapolitiken är en del av regeringens politik för folkhälsan. 

Det framhålls att en framgångsrik narkotikapolitik kräver insatser av många 

olika ansvariga organisationer, på central, regional och lokal nivå. Mobilisering 

mot narkotika hade i uppdrag att initiera och samordna insatserna på nationell 

nivå (Fries, 2007). I propositionen Nationella alkohol- och 

narkotikahandlingsplaner lade regering fram en ny handlingsplan för 

narkotikapolitiken 2006-2010. Narkotikapolitiken har det övergripande målet: 

Ett narkotikafritt samhälle. För att nå ett narkotikafritt samhälle föreslår 

regeringen tre delmål: minska rekryteringen till narkotika, förmå personer med 

missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk, och minska tillgången på 

narkotika. Barn, ungdomar och föräldrar är särskilt prioriterade målgrupper. 

Vidare betonar regeringen att de insatser som görs måste ta hänsyn till skillnader 

i behov hos kvinnor och män samt hos personer med olika bakgrund och social 

tillhörighet. Arbetet på lokal nivå är avgörande för framgångsrika resultat. Bland 

annat konstaterar regeringen att metoderna i det förebyggande arbetet behöver 

vidareutvecklas. Det gäller särskilt metoder för uppföljning och utvärdering av 

förebyggande insatsers effekt och metoder att identifiera och nå olika 

målgrupper.  

Regeringen har förändrat den nationella organisationen av det alkohol- och 

drogförebyggande arbetet. De särskilda organen på Socialdepartementet har lagts 

ned och ersatts av en samordningsfunktion för arbetet med alkohol, narkotika, 

tobak och dopning inom olika politikområden. Ett nytt nationellt råd har tillsatts 
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och de uppdrag som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika haft har 

getts till olika myndigheter. Samtidigt har en treårsbudget fastlagts för 

verksamheten (Regeringen, 2007). Ledaren för FUFAD är medlem i det nationella 

rådet och fick förtroendet att ha ett föredrag vid den nationella 

upptaktskonferensen i juni 2008. Temat var Från rivalitet till långsiktig 

samverkan – om framgångsfaktorer och hinder i det förebyggande arbetet. 

År 2009 utarbetade Regeringskansliet med stöd från olika nationella 

myndigheter och från Rådet för alkohol- narkotika- dopnings och tobaksfrågor 

det första av årligen kommande åtgärdsprogram. Rapportens namn anger tonen: 

Fri från missbruk – Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, 

dopnings-, och tobakspolitiken 2009. Efter en inledande analys av läget 

presenteras prioriterade åtgärder under 2009. Därefter ges en redovisning av 

olika myndigheters verksamhet. De prioriterade åtgärderna omfattar en rad 

viktiga områden:  

En modern och ändamålsenlig lagstiftning, Förstärkt tillsyn på alkohol- och 

tobaksområdet, Samverkan för en effektiv brottsbekämpning, Bibehåll det 

statliga detaljhandelsmonopolet, En aktiv prispolitik till skydd för 

folkhälsan, Använd beprövade och utvärderade förebyggande metoder i 

reguljär verksamhet, Satsning på information till prioriterade målgrupper, 

Skolan – en viktig arena för förebyggande insatser, Fördjupad samverkan 

med den ideella sektorn, Ökad kunskap om dopning, Ökade insatser mot 

alkohol och narkotika i trafiken, Ny nationell strategi för missbruks- och 

beroendevården, Ökade insatser för barn i utsatta miljöer, Hälso- och 

sjukvården – en viktig arena för det förebyggande arbetet, Långsiktigt 

hållbara strukturer för nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete, 

Forskning och kunskapsuppbyggnad, och En fortsatt restriktiv och 

folkhälsoinriktad politik inom EU och globalt. 

År 2010 presenterades det andra åtgärdsprogrammet (Regeringskansliet, 

2010), som behåller de 18 utpekade områdena för det långsiktiga arbetet. Fokus 

för 2010 är att stärka eller utveckla samverkan och samordningen inom 

framförallt följande sju områden:  

Samverkan kring insatser för barn och unga i riskzonen - Syfte: Bidra till 

samordning, uppföljning och kunskapsutbytet för att uppnå regeringens mål 

att alla barn ska ha möjlighet att växa upp i en miljö fri från negativa effekter 

av alkohol, narkotika, dopning och tobak (sidan 21). 

Gemensam utgångspunkt för samverkan i skolan – Syfte: Bidra till att de 

samverkande myndigheterna ska agera samstämmigt utifrån en samsyn om 

främjande och förebyggande arbete i skolan (sidan 22). 
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Samverkan för att förebygga och bekämpa grov organiserad brottslighet – 

Syfte: Ta tillvara på erfarenheterna av en redan fungerande samverkan inom 

området bekämpning av den grova (sidan 23). 

Ökad kunskap om dopning och GHB – Syfte: Bidra till ökade kunskaper om 

dopning och GHB avseende tillgång och efterfrågan, brukarprofiler, 

hälsoeffekter samt effektiva metoder för prevention och behandling av 

missbruk (sidan 24). 

Alkohol och narkotika i trafiken – Syfte: Bidra till att minska de alkohol- och 

narkotikarelaterade trafikolyckorna och därmed drogrelaterade skador och 

dödlighet i trafiken genom att öka samverkan mellan berörda 

politikområden, myndigheter och idéburna organisationer (sidan 25). 

Marknadsföring och försäljning via Internet – Syfte: Öka kunskapen om hur 

omfattande marknadsföring av alkohol och tobak sker via Internet och andra 

interaktiva media och hur mycket barn och unga är exponerade för denna 

typ av marknadsföring samt om försäljning av narkotika och 

dopningspreparat via Internet (sidan 26). 

Dialog för ökad samverkan och samordning – Syfte: Bidra till en långsiktig 

och hållbar struktur för samverkan och samordning av ANDT-området 

(sidan 27).  

Som regeringskansliet konstaterar är ett naturligt led i fördjupningen av det 

förebyggande arbetet att samverka med frivilligorganisationerna inom området.  I 

Sverige finns en lång tradition av ideella organisationer (Wijkström & 

Lundström, 2002). Den moderna nykterhetsrörelsen startade 1879 genom den 

första nykterhetslogen inom IOGT-NTO (Svensson, 1979). De frivilliga 

organisationerna spelar en viktig roll i det alkohol- och drogpolitiska arbetet 

(CAN, 1992). Deras insatser har en stor betydelse för hälsa och sociala frågor 

(Nationella folkhälsokommittén, 2000; Lundström & Svedberg, 1998; Pidgeon, 

1998). Det finns också stora vinster att uppnå i att samhällets och de ideella 

folkrörelsernas sociala arbete samspelar (Johansson, 2002). Det finns ett relativt 

omfattande kommunalt stöd till ideella organisationer, där tendensen har varit 

försök till ökad styrning av organisationerna genom villkorade bidrag 

(Johansson, 2005). Kommunerna tillmäter organisationerna en allt större 

betydelse som aktörer inom den lokala välfärdsmarknaden, främst som 

serviceproducenter. Hur ansvarsfördelningen mellan offentlig sektor, ideella 

organisationer och individen själv ska se ut när det gäller välfärden i framtiden är 

en fråga som har diskuteras vid en serie rådslag. På basen av dessa har regeringen 

utvecklat ett handslag med den ideella sektorn som nu vidareutvecklas i dialog 

med företrädare för det civila samhället (Regeringens skr 2008/09:207).  
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Socialstyrelsen har inom ramen för stödet till frivilligorganisationer för 

alkohol- och drogförebyggande insatser gett oss möjligheter till att bedriva 

forskning knutet till dessa organisationers projekt. Detta har bidragit till att ny 

kunskap utvecklats av betydelse för de fortsatta insatserna. En nyckelfråga är 

också att det är målinriktade och effektiva metoder som används. Detta är en 

kritisk fråga när det gäller ideellt arbete. Människor engagerar sig ideellt som 

givare och medlem. I de formella, ideella och idéburna organisationerna bygger 

arbetet på en demokratisk tradition av gemensamt beslutsfattande och 

ansvarstagande. Visioner och ambitioner förverkligas. Arbetet är idéburet och 

värdebaserat och detta kan ibland vara i konflikt med ett kunskapsbaserat arbete. 

En nyckelfråga blir då vilken kunskap som finns och hur kunskap skall kunna 

utvecklas inom ramen för den praktiska verksamheten. De som driver projekten 

har sällan möjlighet och kunskap att själva ansvara för detta. Det gäller särskilt 

inom projekt som drivs av ideella organisationer (Johansson, 2001; Skov 

Henriksen & Ibsen, 2001). Vår erfarenhet har varit att de olika 

frivilligorganisationerna i många fall arbetar mycket professionellt med anställd 

personal med goda kunskaper. Även de mindre organisationerna har varit mycket 

angelägna om att få feedback på sina insatser. Med andra ord finns det en 

kombination av kraft och vilja i arbetet. 

 

Kunskapssynen viktig 

För att kunna medverka till utvecklingen inom området spelar det också en roll 

vilken kunskapssyn vi har. I vårt arbete ser vi behovet av såväl vetenskaplig 

kunskap och praktisk kunskap som praktisk klokhet (Gustavsson, 2000, 2002). 

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet behöver alla dessa kunskapsformer. 

Det har länge pågått ett internationellt samarbete när det gäller att utveckla 

vetenskapliga kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet. 

Detta redovisades i böckerna Alcohol Control Policies in Public Health 

Perspective (Bruun et al., 1975), Alcohol Policy and the Public Good (Edwards et 

al. 1994, 1996), Alkoholpolitik för bättre folkhälsa (Edwards et al., 1996) och 

Alcohol: no ordinary commodity- research and public policy (Babor et al., 2003, 

2004). Statens folkhälsoinstitut har här spelat en viktig roll genom att översätta 

och publicera översiktsböcker såväl om alkohol (Andreasson, 2002) som 

narkotika (Andreasson, 2008). SBU genomförde för ett par år sedan en analys av 

metoder för att behandla alkohol- och narkotikamissbruk (Berglund et al., 2001). 

En forskningsöversikt om framgångsrika förebyggande program för barn och 

ungdom har också publicerats av CUS/Socialstyrelsen (Ferrer-Wreder et al., 
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2005). Dessa kunskapsöversikter har använts i arbetet med utvecklingen av detta 

forskningsprogram. 

I detta FoU-program är fokus på praktisk kunskap (Molander, 1996) och på 

att undersöka processer och effekter. De praktiska kunskapstraditionerna – med 

kunskapsgrund i vad människor gör i världen – har ofta sats i undantag. Kunskap 

i handling är en levande kunskap, som är i ständig rörelse, i växling mellan 

inlevelse och distans, mellan reaktion och reflektion, mellan del och helhet, 

mellan tillit och kritik (Gustavsson, 2004). Här ligger en utmaning i att 

vidareutveckla formerna för lärande i arbetsliv och vardag (Jernström & Säljö, 

2004). I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också värdegrunden och 

praktisk klokhet viktiga aspekter (Tones & Green, 2004). Det finns ibland andra 

skäl än sakargumenten som gör att program genomförs eller inte (Birkeland et al. 

2005, Green, & Kreuter, 2005 ). I en aktuell översikt redovisas 21 olika faktorer 

som påverkar genomförande (Durlak & DuPre, 2008). Översikten ger också en 

klar bild av att variationer i genomförandet har en stor betydelse för vilka resultat 

som nås. 

Det är av central betydelse att utveckla kunskapsbasen för det praktiska 

arbetet. Här har fokus varit på kontrollerade undersökningar där metoder prövas 

under ofta gynnsamma förutsättningar för att kunna visa på att metoden har 

effekt. Den inre validiteten (giltigheten) är ett viktigt mål. Samtidigt behövs 

kunskap om hur tillämpning av metoden kan ske i andra sammanhang och under 

mer vardagliga förhållanden. Hur effektiv är metoden då? Hur resultaten kan 

generaliseras till andra sammanhang än där metoden utvecklats, är en viktig 

fråga. Den externa validiteten har varit betydligt mindre uppmärksammad. Om vi 

önskar en mer kunskapsbaserad praktik måste vi också ha mer praktikbaserad 

kunskap (Green & Glasgow, 2006). Här ligger en utmaning i att finna en bättre 

samverkan mellan forskning och praktik (Nutbeam, 1996). Detta 

forskningsprogram bygger på uppbyggnad av praktikbaserad kunskap inom den 

verksamhet som några frivilligorganisationer gör inom det alkohol- och 

drogförebyggande arbetet.  

 

Satsningens uppbyggnad 

Socialstyrelsen fick 2002 i uppdrag av regeringen att ge stöd till 

frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande insatser. Medel har utlysts 

årligen under senare år. Beslut om vilka ansökningar som skall beviljas har 

beretts av en beredningsgrupp inom Socialstyrelsen med representanter från andra 
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myndigheter såsom Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika, Statens 

folkhälsoinstitut och Ungdomsstyrelsen. Beslut fattas sedan inom Socialstyrelsen. 

Vid bedömningen av projekten beaktades bland annat projektens 

utvärderingsbarhet och möjlighet att bidra med ny kunskap. För detta söktes 

under våren 2003 en samarbetspart, som blev professor Charli Eriksson, som 

tidigare varit forskningschef vid Folkhälsoinstitutet. Detta ledde till att ett 

forskarteam byggdes upp vid Örebro universitet. 

Socialstyrelsens satsning innebar ett nytänkande (Figur 1.1). En utgångspunkt 

var att skapa en projektportfölj med en bred sammansättning av organisationer, 

för att mobilisera många krafter i det alkohol- och drogförebyggande arbetet. 

Detta har förekommit länge, men tillskottet var att handledning organiserades till 

de projektledare som bedrev verksamhet, med undantag för de som endast 

producerade material. Denna genomfördes under de första åren av sex 

handledare, som alla hade lång erfarenhet av förebyggande arbete. I tematiska 

grupper fick projektledarna möjlighet att få stöd och bearbeta olika frågor kring 

sina olika verksamheter. Vidare gavs under de första åren kompetensstöd genom 

ett erbjudande till projektledarna att på Socialstyrelsens bekostnad delta i en 

Webb-baserad kurs i alkohol- och drogprevention, som arrangerades av Örebro 

universitet med stöd från Alkoholkommittén. Ytterligare en komponent var de 

träffar som arrangerades varje halvår för projektledarna. Alla dessa tre initiativ 

bidrog till att bygga ett nätverk bland dem som arbetar med alkohol- och 

drogförebyggande arbete inom olika frivilligorganisationer.  En integrerad FoU-

satsning ingår också i nytänkandet.  
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olika vetenskapliga discipliner för att därigenom uppnå unika kunskapsvinster 

(Sandström et al., 2005; Sunnemark & Åberg, 2004). Denna ansats har under 

senare år samlats under benämningen mixed methods, det vill säga blandade 

metoder (Teddlie & Tashakkori, 2009). Det bygger på ett konstruktivt 

användande av både kvantitativa och kvalitativa ansatser, vilket berikar 

forskningen (Jack, 2006; Bonnie & Schensul, 2005; Powell et al., 2008). Genom 

detta söker vi genom så kallad triangulering ge en mångfacetterad och bitvis 

inträngande bild av verksamheterna inom satsningen (Pettersson et al., 2009). 

En första utgångspunkt var att starta i de övergripande dokumenten. De olika 

projekten behandlar de olika delmålen i den nationella handlingsplanen. För att 

på ett bra sätt dokumentera planens huvudmål att minska alkoholens medicinska 

och sociala skadeverkningar krävs en långsiktighet. Inom denna FoU-satsning har 

skapats möjlighet att belysa olika metoder inom några av planens olika 

målområden. Detta har lyckats trots att medel enbart beviljats år från år till 

forskarteamet. Statens folkhälsoinstitut har dock haft resurser för att nationellt 

följa genomförandet av handlingsplanerna och presenterat omfattande rapporter 

från nationella uppföljningar (se Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

En andra utgångspunkt var att se de olika projektens förutsättningar. Vad är 

egentligen värt att satsa medel för utvärdering och forskning på? Det som idealt 

behövs är bland annat att: (1) Insatserna är planerade på basen av kunskap; (2) 

Arbetet är understött av etablerad teori; (3) Nödvändiga resurser finns för 

genomförandet; och (4) Insatserna är tillräckligt stora, varaktiga och utvecklade 

för att kunna upptäckas i bruset av allmänna samhällsförändringar. 

Urvalet av projekt skapade förutsättningar för intressanta studier genom en 

medveten strategi från Socialstyrelsen att redan i anvisningarna för 

projektansökan betona vikten av preciserade mål, dokumentation och 

utvärdering. Det var endast ett fåtal av projekten som inte levde upp till dessa 

kriterier. Utvärderingarnas uppläggning och programteorierna har dock varit 

mycket översiktligt antydda i ansökningshandlingarna.  

En tredje utgångspunkt var att urvalet av projekt skapade förutsättningar för 

intressanta insatser till gagn för systematisk forskning. Det gäller bland annat 

följande: (1) Hela ansatsen – ekonomiskt stöd, handledning, erfarenhetsutbyte 

och utbildning i samverkan - är det ett kraftfullt sätt att organisera utvecklingen 

av det alkohol- och drogförebyggande arbetet? (2) Vidare finns inom 

projektportföljen insatser med respektive utan samverkan med kommunerna 

lokalt. Vad betyder detta för arbetet? (3) I projektportföljen ingår en rad 
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intressanta projekt som valts till fördjupade studier. Kan det inom ramen för 

denna satsning bli möjligt att jämföra program med avseende på processer och 

effekter?  

Detta förutsätter också en långsiktighet såväl i projektens genomförande som i 

de studier som är kopplade till insatserna. Genom stödet till forskarteamet har 

detta successivt möjliggjorts. Dock har osäkerhet om fortsättning rått varje år 

innan beslut tagits av regeringen för det kommande budgetåret och 

Socialstyrelsens därpå följande utlysning och beslut om medel till organisationer 

samt avtal om FoU-insatserna.  

En fjärde utgångspunkt är att forskningen skall vara ett led i planering, 

genomförande och utvärdering av verksamheterna. Även här krävs en 

långsiktighet eftersom projekten ofta också sätter upp effektmål, som kan kräva 

såväl insatser under mer än ett år och längre uppföljning.  

 

Övergripande forskningsfrågor 

Det är fem frågor som ingick i forskningsprogrammet redan från starten och 

dessa ingår som naturliga delar i rapporteringen till Socialstyrelsen. 

Den första forskningsfrågan gäller att vara projektledare. Motivet för att 

genomföra en studie av projektledarna inom projektportföljen är att 

vidareutveckla kunskapen i projektledandets konst. Genom att forskarteamet 

följer en relativt stor grupp kan detta studeras inom satsningen. Det är också 

alltför vanligt att personer sliter ut sig i korstrycket mellan stora ambitioner och 

de alltid mer begränsade resurserna. Här har enkäter och intervjuer genomförts. 

Från detta har bland annat en pedagogikuppsats presenterats (Geidne, 2005).  

En andra forskningsfråga gäller vikten av kompetensstödet. Inom satsningen 

har fortbildning, projektledarträffarna och handledning erbjudits som 

kompetensstöd till projektledarna. Detta har följts upp med enkäter och 

intervjuer. Detta ingår som del i den longitudinella projektledarstudien.  

En tredje forskningsfråga rör verksamhetsdokumentation som metod. En 

systematisk verksamhetsredovisning har främjats av utvecklingen av ett 

rapporteringsunderlag, som kompletterats med frågor som stimulerar till 

reflektion kring den egna verksamheten. En inbyggd del i verksamheten är de 

projektledarträffar som regelbundet genomförs. Vid dessa träffar har 

verksamhetsredovisningarna diskuterats. Vid dessa möten har forskarteamet 
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också fått möjlighet till fördjupade diskussioner med projektledarna om bland 

annat mervärde och hinder i verksamheterna.  

En fjärde forskningsfråga gäller mervärdet av att vara ideell organisation. Detta 

är en övergripande fråga som funnits med i redovisningarna till Socialstyrelsen. 

Vid den nationella alkoholstämman i november 2006 genomförde forskarteamet 

ett seminarium om den ideella kraften. Vid en rad konferenser har frågan lyfts, 

inte minst vid konferenserna Reflektion kring prevention, som arrangerades av 

teamet vid Örebro universitet i april 2006 och maj 2008. Även denna fråga ingår 

som del i projektledarstudien, men den belyses även genom bland annat 

dokumentationen av verksamheterna. 

Den femte forskningsfrågan rör den praktiknära forskningen om förebyggande 

metoder. Behovet att gå från teori till tillämpning är ett förhållande som 

framhålls som en stor utmaning inom den internationella folkhälsoforskningen. 

Ju längre från grundforskningen man kommer mot den praktiska tillämpningen 

desto mindre är kunskapen (Nutbeam, 1996). Det behövs mer kunskap om vilka 

metoder som fungerar, hur dessa kan förbättras och spridas i stor skala för att 

sedan ingå i kvalitetssäkring i pågående verksamheter. Det som behövs är 

praktikbaserade kunskaper, vilket kräver att forskningen sker nära eller som här 

integrerad i de praktiska verksamheterna.  

Framgångsrik forskning om prevention kräver ett gott och nära samarbete 

mellan praktiker och forskare. Ett respektfullt partnerskap behöver utvecklas 

(Holder & Reynolds, 1998). Intresset och öppenheten för utvärdering och 

forskning har varit stort hos frivilligorganisationerna inom denna satsning. 

Arbetssättet inom forskningen har varit att återkommande diskutera med och 

återföra resultaten till organisationerna. Organisationerna har från sin sida 

medverkat genom att distribuera enkäter och förankra utvärderingen lokalt.    

Arbetet med FoU-programmet har inneburit en rad arbetsmöten med olika 

organisationer, redovisning av resultat tillbaka till organisationerna och 

Socialstyrelsen samt medverkan i olika konferenser till verksamma inom det 

förebyggande arbetet. Forskarteamet har publicerat en rad rapporter och deltagit 

i vetenskapliga konferenser 2003-2009. 

Nedan följer en sammanställning av samtliga undersökningar inom FoU-

programmet som genomförts under perioden 2003-2009. Tabell 1.1 redovisar 

elevundersökningarna, Tabell 1.2 föräldraundersökningarna och slutligen Tabell 

1.3 de övriga undersökningarna. Under våren 2010 genomförs en omfattande 

datainsamling bland föräldrar och elever inom studien av Föräldrar Tillsammans. 
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Genom de omfattande datainsamlingar, som genomförts inom ramen för stödet 

från Socialstyrelsen, har en unik databas för forskning skapats. Inom ramen för 

de medel som forskarteamet i Örebro har haft har endast en del av detta rika 

material blivit publicerat. Våra analyser har främst inriktats på huvudfrågor i de 

olika utvärderingsstudierna. Genom att arbeta med hög kvalitet i 

forskningsarbetet och med beaktande av forskningsetiska utmaningar har vi 

kunnat få respekt inom forskarsamhället. Vi har presenterat resultat tillbaka till 

de olika organisationerna men också på nationella och internationella 

konferenser. En styrka i arbetet har varit samarbetet med olika organisationer, 

som möjliggör en praktiknära forskning där frivilligorganisationernas kraft och 

vilja berikar det vetenskapliga arbetet. 
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Tabell 1.1. Enkätundersökningar till elever genomförda 2003-2009.  

Projekt Ort/skolor Skolår
03/04

Antal

04/05

Antal

05/06

Antal

06/07 

Antal 

07/08 

Antal 

08/09

Antal

5 238  

6 283 225 
 

7 259  215 

8 259 249 161 

Kramfors 

(alla 

skolor) 

9  162 

5 36 

Riksförbundet 

SMART: 

SMART 

Västernorrland 
Sundsvall 

(1 skola) 6 

 

25 
 

   

Totalt 2112  1039 535 538    

7  126 203  

8 128  250 121 

Hassela Solidaritet:  

Kamratstöd i skolan 

(KiS) 

Hudiksvall

(2 skolor) 
9 

 

 115  140 

 

Totalt 1083   128 241 453 261  

7 706  

8 636 
 IOGT-NTO: 

Stark och klar 

Karlstad/ 

Säffle 

(6 skolor) 9 

 
 

 589 

  

Totalt 1931   706 636 589   

ECAD: 

Kontraktsmetod 

Novgorod,

Ryssland 

10-15 

år 
  647 647   

Totalt 1294    647 647   

7-8     1685  IOGT-NTO: 

Föräldrar 

Tillsammans 

Nio orter 

(13 skolor) 8-9      1647

Totalt 3332      1685 1647 

 

       
Totalt

9752
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Tabell 1.2. Enkätundersökningar till föräldrar genomförda 2004-2009. 

Projekt Ort/skolor Skolår 
04/05

Antal

05/06

Antal

06/07 

Antal 

07/08 

Antal 

08/09 

Antal 

7 612  

8 475 
 IOGT-NTO: 

Stark och klar 
Karlstad/Säffle

(6 skolor) 
9 

 
 411 

  

Total                     1498 612 475 411   

6 IOGT-NTO: 
Våga/Ung och 
kung 

Eskilstuna 
7 

 
60 

    

Totalt                       60 60                    

Stockholm 
 
 

Blivande 
mammor 

 
454 

KSAN: Blivande 
mammor- tidiga 
insatser när det 
gäller alkohol och 
droger 

Gotland 
Blivande 
mammor 

131 

    

Totalt                     585 585   

Härnösand 
(1 skola) 

 
9 

 
36

6 57

Riksförbundet 
SMART: 
Kontraktsmetod Kramfors 

(2 skolor) 9 42

    

Totalt                     135 135    

Sveriges 
Makalösa 
föräldrar 

Stockholm 
 

Föräldrar 
med barn 
13-19 år 

33 
    

Totalt                       33                                              33 

IOGT Cento: 
Föräldrastöd 

Göteborg 
Föräldrar 

med 
tonårsbarn

12 
    

Totalt       12     

ECAD: 
Kontraktsmetod 

Novgorod 
Ryssland 

Föräldrar 
med barn 
10-15 år 

  580 
  

Totalt   580    580   

7-8    1332  IOGT-NTO: 
Föräldrar 
Tillsammans 

Nio orter 
(13 skolor) 9     561

Totalt  1893     1332 561 

  Totalt 
4796 
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Tabell 1.3. Övriga undersökningar genomförda 2004-2009. 

 

Projekt Målgrupp Tidsperiod Metod Antal 

Hassela 
Solidaritet: KiS 

Kamratstödjare 
(elever) 

2005 Gruppintervju 20 

IOGT-NTO: 
Våga  

Lärare 2005 Enkäter 17 

Söder mot 
narkotika 

Nyckelpersoner, styrelse 2005 Intervjuer 17 

Motgift Gotland Nyckelpersoner, styrelse 2005-2006 Intervjuer 11 
Verdandi 
Rinkeby/Tensta 

Nyckelpersoner, styrelse 2005 Intervjuer 8 

2007 Gruppintervju 9 IOGT-NTO:s 
Juniorförbund 
Örebro:  
Junis Sisters 

Tjejgruppsledare 
2008 Gruppintervju 5 

Elit-ishockeyspelare 2004 Enkäter 31 Svenska ishockey 
förbundet: Skol- 
ambassadörer 

Gymnasie-
ishockeyspelare 

2005 Enkäter 16 

2003 Enkäter 41 
2005 Enkäter 35 
2004 Intervju 7 
2007 Enkäter 27 

 
Projektledare 

2009 Enkäter 26 

Socialstyrelsens 
projektportfölj 

Handledare 2005 Intervju 4 
Ungdomsledare 2007 Gruppintervju 15 

Tjejer 2008 Gruppintervju 15 
Ungdomsledare 2008 Gruppintervju 6 

Verdandi: Bli 
trygg i 
Tensta/Rinkeby 

Ungdomar 2008 Intervju 14 
Föreningar 2007-2008 Intervju 30 

SvFF 2007 Intervju 2 
SvFF: Mål utan 
alkohol 

SISU och RF 2007 E-postenkät 7 
IOGT-NTO: 
Stark & klar 

Föräldrar 2007 
Telefon-

intervju 
53 

UNF: 
Folkölsprojektet 

Butiksägare/ölköps-
ansvariga 

2005 
Telefon-

intervju 
27 

 Totalt 
423 
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2. Projektportföljen 2003-2009 

I detta kapitel beskriv översiktligt utlysningarna, antalet ansökningar och 

beviljade projekt. 

 

Utlysningar, ansökningar, beviljade projekt 

Frivilligorganisationerna har beviljats medel av Socialstyrelsen efter att 

beredningsgruppen behandlat alla ansökningar. De två första åren inom 

satsningen, 2003 och 2004, delade Socialstyrelsen ut projektmedel för två år. Det 

totala bidraget till organisationerna var därför 25 miljoner kronor. Därefter har 

medel beviljats för ett år i taget. År 2005 var summan 10 miljoner kronor. 

Därefter har den varje år varit 15 miljoner kronor. Det totala antalet ansökningar 

har under åren varierat och likaså antalet beviljade projekt. I Tabell 2.1 

presenteras Socialstyrelsens årliga budget, totala antalet ansökningar för varje år 

samt antalet projekt.  

 

Tabell 2.1. Socialstyrelsens årliga budget för utbetalning till projekten samt antalet 

utlysningar och beviljade projekt åren 2003-2009. 

År Totalt bidrag Totalt antal ansökningar Antal projekt 

2003-2004 25 miljoner 176 31 

2005 10 miljoner 134 24 

2006 15 miljoner 182 37 

2007 15 miljoner 117 39 

2008 15 miljoner 156 48 

2009 15 miljoner 101 40 

 

Summan som organisationerna och projekten beviljats varierar. Minsta 

summan som något projekt har fått under åren har varit 30 000 kronor för ett 

projektår och den största summan som beviljats för ett år har varit 1 200 000 

kronor. Den totala summan som Socialstyrelsen delat ut under åren är cirka      

80 miljoner kronor. Förutom utbetalning av projektmedel till organisationerna 

har en årlig summa avsatts till forskarteamet vid Örebro universitet för 

dokumentation och utvärdering. Under åren 2003-2009 har totalt 69 

organisationer med 135 olika projekt ingått i satsningen. I Tabell 2.2. presenteras 

20



en översikt av Socialstyrelsens utbetalningar till de olika projekten. Tabellen är 

indelad efter 100 000-tals utbetalade kronor samt hur många projekt som ingår i 

respektive intervall. Många organisationer har beviljats medel mer än ett år. 

Tabellen visar att utbetalningar gjorts till totalt 219 projekt men detta inkluderar 

även projekt som fått medel över flera år. 

 

Tabell 2.2. Översikt av Socialstyrelsens utbetalade medel under 2003-2009 fördelat på 

100 000-tals utbetalade kronor och antal projekt. Procent (n). 

     År 

Total 

summa  

(SEK) 

 

2003 

2004 

 

 

2005 

 

 

 

2006 

 

 

 

2007 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

Total 

 

 

Utbetalat /år 

(tkr) 

21 060 9 110 11 585 12 134 13 862 12 670 80 121 

< 100 000 0 1 4 2 6 1 14 

100 000 – 

199 000 

4 6 8 12 9 10 49 

200 000 – 

299 000 

6 7 7 4 10 5 39 

300 000 – 

399 000 

1 2 5 7 8 11 34 

400 000 – 

499 000 

5 1 6 8 7 4 31 

≥500 000 15 7 7 6 8 9 52 

Totalt antal  

Projekt/år 

31 24 37 39 48 40 219 

 

Under åren har några projekt blivit fördröjda, av olika anledningar, och har 

därför blivit beviljade att använda medlen under mer än ett år. I vissa fall har 

projektledaren som faktor varit en anledning till att projektet inte kommit igång 

som förväntat. Till exempel sjukdom eller avhopp med svårigheter att rekrytera 

21



ny. I andra fall har projekten skjutits upp på grund av att beslut om beviljade 

medel kom sent för att starta projektet enligt den tidsplan som fanns från början 

eller att projektet har haft svårt att genomföra de insatser som var planerade.  

 

Organisationer, inriktning och omfattning 

Projekten i projektportföljen 2003-2009 har olika innehåll och bedrivs av 

organisationer med olika inriktning. I Figur 2.1 presenteras antalet organisationer 

respektive antalet projekt indelat efter organisationens huvudsakliga 

arbetsinriktning. De flesta projekten som under åren beviljats medel drivs av 

organisationer som huvudsakligen arbetar med alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Totalt har 38 projekt inom nio alkohol- och drogorganisationer beviljats 

medel. IOGT-NTO är den organisation som beviljats medel för flest projekt och 

deras totala anslag är därmed också störst av alla. Totalt har 24 projekt fått 

medel. Detta inkluderar projekt som genomförts nationellt inom organisationen, 

lokala projekt men även projekt inom Ungdomens nykterhetsförbund, (UNF) och 

IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis). Det totala anslaget till organisationen har 

varit nära 15 miljoner (14 967 000 kronor). Majoriteten av IOGT-NTO:s projekt 

har varit ettåriga och dessa projektmedel har varit mellan 100 000–200 000 kr. 

Två fleråriga projekt har varit objekt för utvärdering av forskarteamet och 

beviljats 4 460 000 kronor (men då ingick fler projekt 2003-2004) respektive      

1 220 000 kronor för fyra respektive tre års verksamhet.  

En annan organisationsindelning inom satsningen har varit organisationer som 

arbetar med socialt arbete. Inom gruppen organisationer med socialt arbete har 

20 projekt ingått som bedrivits av 13 olika organisationer. Ett exempel på en 

organisation inom denna grupp är Hassela som beviljats medel för sex projekt. 

Majoriteten av projekten inom denna kategorisering har varit ettåriga och den 

beviljade summan för dessa projekt har varit mellan 100 000 – 450 000 kronor. 

Paraplyorganisationerna i satsningen har bara varit två stycken, Arbetslivets 

egen resurs i alkohol- och drogfrågor (Alna) och Kvinnoorganisationernas 

Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor (KSAN). KSAN har bedrivit fem 

projekt under åren varav ett projekt genomförts under fem år och totalt beviljats 

1 928 000 kronor.  

I gruppen stödorganisationer ingår 12 organisationer som bedrivit 19 projekt. 

Inom denna grupp finns KRIS som är den organisation som beviljats medel för 

flest projekt under åren, totalt sex stycken. 
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arrangemang och målgruppen i dessa projekt kan därför sägas vara allmänheten 

generellt. Vissa projekt har en bred målgrupp och är svåra att kategorisera in i en 

riktad målgrupp. Till exempel finns det projekt som riktar sig till både barn, 

ungdom, föräldrar och skolpersonal. 

 

Projekt som sammanlagt har fått minst 1 miljon kronor 

Flera projekt inom satsningen har under åren beviljats medel att de kommit upp i 

summan av 1 miljon kronor. Vissa projekt har fått denna summa eller mer för att 

bedriva ettåriga projekt medan andra har kommit upp i denna summa efter flera 

års beviljade medel. I Tabell 2.3 finns en förteckning över de projekt som beviljats 

1 miljon kronor eller mer under 2003-2009. 

Tabell 2.3. Projekt som under 2003 – 2009 har beviljats 1 miljon kronor eller mer.  

Organisation Projektnamn Totalt 

beviljade 

medel (kr) 

Antal 

år 

Hassela Skåne Laganda för skolor och föreningar 1 000 000 3 

Hela Människan Homerun 1 000 000 1 

IOGT-NTO:s 

Juniorförbund Stockholm 

Förebyggande förening 

 

1 000 000 

 

2 

Nätverket Vileda DUNK 1 000 000 2 

IOGT Centro Föräldrastöd 1 040 000 3 

Somalilands förening och 

Hidde Iyo Dhaqan 

Ett drogbekämpningsprojekt mot 

Kat och Alkohol 

1 080 000 

 

5 

Sveriges Makalösa 

föräldrar 

Ensamstående tonårsföräldrar 1 100 000 2 

ALMAeuropa I seriernas värld 1 120 000 3 

SIMON När kulturer möts och blandas.  1 200 000 2 

Verdandi Tensta - 

Stockholmskretsen 

Verdandi Tenstas drogpreventiva 

arbete bland ungdomar 

1 200 000 3 

IOGT-NTO  

 

Föräldrar Tillsammans  

(fd Spela Tillsammans) 

1 220 000 

 

3 
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RFHL Flickor och läkemedel 1 250 000 2 

MHF- MHF Ungdom Death Trip 1 300 000 3 

ALMAeuropa X-World 1 350 000 2 

KRIS-Riks E-screening för ungdomar i riskzon 1 350 000 4 

IOGT-NTO Göteborg 

och Bohuslän 

LEVA 1 400 000 1 

Urkraft Preventionscentrum Skellefteå 1 400 000 1 

MADD/MHF Protecting you/ Protecting me 1 450 000 4 

Sveriges Makalösa 

föräldrar, Malmö  

Föräldrastödsutveckling 

 

1 670 000 

 

4 

UNF Folkölsprojektet 1 740 000 2 

Riksförbundet SMART SMART Västernorrland 1 750 000 2 

Svenska 

Ishockeyförbundet 

Skolambassadörer 1 800 000 2 

Hela Människan De Glömda Barnen 1 900 000 3 

KSAN Nationella Nätverket för 

tjejgruppsledare – Bella Net 

1 928 000 5 

SWIS/KSAN ARAWELO - Unga kvinnliga ledare 2 080 000 2 

MOTGIFT Gotland  2 300 000 2 

Söder mot narkotika  2 400 000 2 

IOGT-NTO Stark och klar, (Föräldarkraft, 

Föräldrar som resurs 2003-2004) 

4 460 000 4 

 

Det är totalt 29 projekt som sammanlagt har fått över en miljon i medel från 

Socialstyrelsen. Av dessa är det tio projekt som av beredningsgruppen utvalts till 

fördjupningsstudier genomförda av forskarteamet. 
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Socialstyrelsens satsning 2009 

Socialstyrelsens projektportfölj år 2009 innehåller totalt 40 projekt. Av dessa är 

hälften, 20 projekt, nya för året och har inte beviljats medel tidigare. De övriga 

20 projekten har funnits med i satsningen allt från ett till fem år tillbaka. Fyra 

projekt, utöver de 40 projekten, disponerar anslag från tidigare år eftersom 

projekten av olika anledningar blivit fördröjda. Majoriteten av projekten riktar 

sig till målgruppen barn och ungdom. Projektportföljen täcker i övrigt in 

målgrupperna invandrare, föreningar, barn i riskzon, unga tjejer, föräldrar och 

arbetsliv. IOGT-NTO är den organisation som beviljats medel för flest projekt, 

totalt tio (inklusive UNF och IOGT-NTO:s Juniorförbund).  

En beskrivning av verksamheterna i detalj finns i en särskild rapport som 

publiceras separat till denna rapport (Eriksson et al., 2010). Här ges en lista över 

projekt som fått medel 2009 (Tabell 2.4).  

 

Tabell 2.4. Projekt som 2009 har beviljats medel.  

Organisation Projektnamn 
Totalt beviljade 

medel (kr) 

Antal 

år 

ABF-Gästrikland Stopp, stanna, tänk 300 000 1 

ACT NOW ACT NOW 500 000 1 

ALMA-Europa TILT 2 - I seriernas värld 350 000 3 

Hassela Solidaritet Tjej- och killcoacher 300 000 2 

Hassela Solidaritet Hassela Helpline Chatt 300 000 1 

Hela Människan Alla goda krafter för de 
glömda barnen 

600 000 3 

Institutet för säkerhets- och 
utvecklingspolitik 

Vem betalar 
narkotikahandelns sanna 
kostnader? 

400 000 
1 

IOGT-NTO Vit jul 100 000 2 

IOGT-NTO Ledare Tillsammans 200 000 3 

IOGT-NTO Minska alkovåldet 100 000 1 

IOGT-NTO Alkoholfria miljöer 100 000 1 

IOGT-NTO Väst Folkhögskolor 450 000 1 

IOGT-NTO Mötesplats för daglediga 100 000 1 

IOGT-NTO En schysst vuxen 100 000 1 
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IOGT-NTO Skåne Ledare Tillsammans 200 000 2 

IOGT-NTO:s Juniorförbund Rätt att vara barn 500 000 1 

KRIS Örebro Alternativ till kriminalitet - 
MC mot droger 350 000 1 

KRIS - Riks E-screening - spridning 300 000 4 

KRIS- Unga Landskrona Arbete mot droger 2 390 000 2 

KSAN Vi ses i baren 300 000 2 

KSAN BELLA NET 500 000 5 

KSAN Världens mammor 200 000 2 

MADD - MHF Protecting you/ Protecting me 300 000 4 

Munktell Science Hiphop för demokrati 100 000 1 

Norrbottens idrottsförbund Norrbotten mot dopning 470 000 1 

RFHL Tjejer och läkemedel 500 000 2 

Riksförbundet för döva och 
hörselskadade 

Drogprevention för döva 
ungdomar 250 000 1 

Riksförbundet SMART Kontraktsmetoden i Skåne 800 000 1 

Rädda Barnen Staffanstorp COPE o Romer 360 000 3 

SIMON När kulturer möts och blandas 600 000 2 

SIMON Nätverk mot khat 100 000 2 

SIMON Örebro Förebyggande insatser på SFI 40 000 3 

SIMON Örebro IRIS 100 000 3 

Sveriges Makalösa Föräldrar Makalösa föräldrar i Malmö/ 
Fossie 520 000 4 

SWIS/KSAN ARAWELO 790 000 3 

Tjejzonen/ Maskrosbarn Storasyster på nätet 400 000 1 

Ungdomens nykterhets- 
förbund (UNF) 

oPåverkad 300 000 1 

Verdandi De oprioriterade barnen 100 000 1 

Västerås stadsmission Enter mötesplats 100 000 1 

Örebro läns idrottsförbund ÖPP inom idrotten 200 000 1 
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Översikt av hela projektportföljen 

En förteckning över alla projekt som ingått i Socialstyrelsens satsning 2003-2009 

presenteras i Tabell 2.5 Den innehåller information om organisationer, 

projektnamn, årligen beviljade medel, totalt beviljade medel, antal beviljade år, 

organisationstyp samt adress till hemsida. 
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3. Metodiken: Hur arbetar vi?  

Under åren som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete 

upparbetats mellan forskarteamet vid Örebro universitet och de olika 

organisationerna inom satsningen. Ett samarbete byggt på såväl gemensamma 

projektledarträffar, olika former av projektmöten som enskild stöttning.  

Med gott samarbete kommer flera mervärden. I denna rapport belyses bland 

annat hur samarbetet på ett värdefullt sätt underlättat för forskarteamet och 

Socialstyrelsen att följa projekten genom deras arbete. Verksamhetsrapporter och 

kontakt med projektledarna har bidragit till att kunskaper kring projektens 

framgångar som svårigheter har kunnat identifieras.  

Likaväl framgår det i rapporten hur det goda samarbetet möjliggjort ett flertal 

fördjupade studier då forskarteamet exempelvis har fått värdefull hjälp vid 

datainsamlingar. En FoU-satsning av detta slag bygger på ett respektfullt 

partnerskap mellan forskargruppen och praktikerna. 

 

Samarbete med organisationer 

En central aktivitet har varit de återkommande projektledarträffarna. För 

organisationer som bedriver projekt där fördjupningsstudier genomförs har 

dialoger före, under och efter genomförandet varit viktiga. I detta avsnitt berörs 

också något av forskarteamets arbete med råd och stöd i planerings- och 

utvärderingsfrågor. 

 

Projektledarträffar 

De återkommande projektledarträffarna har spelat en viktig roll för samarbetet 

mellan organisationerna och forskarteamet under de år satsningen har pågått. Vid 

dessa möten har bland annat dokumentation och den obligatoriska 

verksamhetsdokumentationen introducerats, resultat presenterats av 

forskarteamet och olika projekt och fördjupningsstudier diskuterats. 

Projektledarna har sett träffarna som mycket viktiga för diskussion och 

erfarenhetsutbyte, framförallt av de små organisationerna. Många av 

projektledarna har i och med detta stöd fått möjlighet att bolla tankar och idéer 

om sina verksamheter och skapa kontakter med någon utanför den egna 

organisationen. För att ytterligare underlätta projektledarnas kontakt och utbyte 

av erfarenheter med varandra har de sedan 2008 ombetts att sammanfatta sitt 

projekt med hjälp av ett formulär med frågor om projektledarens 
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kontaktuppgifter och projektets mål, målgrupp och planerade aktiviteter. Detta 

material har sedan sammanställts av forskarteamet och skickats ut till alla 

projektledare. Tidigare hade denna dokumentation efterfrågats från 

projektledarna. Vid vissa projektledarträffar har projektledarna grupperats efter 

projektets målgrupp, till exempel invandrare, ungdomar och föräldrar, vilket 

ytterligare medverkat till att projektledarna känt samhörighet och kunnat utbyta 

erfarenheter och diskutera eventuella gemensamma utmaningar som uppstått. 

Deltagarna på projektledarträffarna har också fått möjlighet att reflektera kring 

sin verksamhet utifrån träffarnas olika teman vilket i längden skapar möjligheter 

för vidareutveckling av verksamheten.  

Minst två projektledarträffar har genomförts per år. Hösten 2007 hade 

forskarteamet däremot i uppdrag att genomföra ytterligare träffar. Fyra träffar 

arrangerades och ersatte handledningen.  

Nedan finns en förteckning över när projektledarträffarna har genomförts samt 

vad de har haft för innehåll.  

 
Projektledarträffar och dess innehåll 2003-2009 
 

2003 

19/11  Forskarteamets uppgift inom satsningen, Malmö 

Träffen inleddes med en kort presentation av alla deltagande 

projektledare. Forskarteamet presenterade satsningen och de projekt som 

valts ut för att ingå som fördjupningsstudier. 

2004 

10/5 Fördjupningsstudier och verksamhetsdokumentation, Socialstyrelsen, 

Stockholm 

Utvärderingsinsatserna presenterades och några fördjupningsstudier 

beskrivs av organisationerna och forskarteamet (IOGT-NTO:s Stark och 

klar, SMART:s SMART Västernorrland och KSAN:s Blivande mammor – 

tidiga insatser när det gäller alkohol och droger). Stöd till 

verksamhetsdokumentation diskuterades tillsammans med projektledarna. 

Dagen innehöll också ett samtal om att vara projektledare. 

15/11  Presentation av projekt samt resultat från forskning, Precens, Stockholm 

Fyra av de pågående fördjupningsstudierna presenterades både utifrån 

projektledarnas arbete och utifrån den fördjupning som forskarteamet 
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genomfört av projektet. Projekten var Svenska Ishockeyförbundet: 

Skolambassadörer, Hassela solidaritet: Kamratstöd i skolan, IOGT-NTO: 

VÅGA, Makalösa föräldrar: Ensamstående tonårsföräldrar. 

2005 

15/11  Presentation av resultat från forskning, Göteborg  

Forskarteamet presenterade resultat från forskning som genomförts inom 

satsningen. 

2006 

31/3 Föreläsning/Konferensplanering, Socialstyrelsen, Stockholm 

Föreläsning med Precens för de nya projekten och planering av den 

kommande konferensen Reflektion kring prevention 2006 med de gamla. 

Aktuellt från forskningen, vårens rapportering och den fortsatta satsningen 

behandlades även.  

3/10 Projektledarträff om att driva projekt, 29 deltagare, Örebro universitet, 

Örebro 

 Projektledarna diskuterade de egna projekten i smågrupp. Professor Charli 

Eriksson hade en temaföreläsning om att driva projekt. 

Handledningsfrågan diskuterades och den egna rollen som projektledare 

togs upp i en gemensam samling som avslutade dagen.  

2007 

27/3 Vad händer nationellt?, 26 medverkande, Örebro universitet, Örebro 

Träffen inleddes med en presentation från Statens folkhälsoinstitut, FHI, 

samt Alkoholkommittén om vad som händer nationellt. Därefter 

presenterade forskarteamet betydelsen av frivilligorganisationers alkohol- 

och drogförebyggande arbete. Dagen avslutades med gruppdiskussioner 

om erfarenheter i projekten. 

18/9 Erfarenhetsutbyte, 22 medverkande, Örebro universitet, Örebro 

Efter introduktion med information om verksamhetsrapporteringens syfte 

fick projektledarna dela erfarenheter med varandra i smågrupper. De fick 

berätta om de största utmaningarna de anser sig ha i arbetet, samt vad de 

själva ansåg sig ha lyckats bäst med. 
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10/11 Att nå målgruppen, 23 medverkande, Chalmers tekniska högskola, 

Göteborg 

Träffen inleddes med en föreläsning av stadsläkare Per Haglind, Miljö-

förvaltningen i Göteborg Att nå målgruppen – erfarenheter från tema: 

tobaksprevention och invandrare. Därefter delades deltagarna in i 

smågrupper och diskuterade ett antal frågor utifrån målgrupper. 

10/12 Information och kommunikation, 22 medverkande, Örebro universitet, 

Örebro 

Träffen inleddes med en temaföreläsning om Information och 

kommunikation av Charli Eriksson. Projektledarna fick därefter diskutera 

i smågrupper utifrån frågeställningen som behandlade temat. Det 

diskuterades bland annat om vilken kontakt projekten haft med media och 

erfarenheter om hur man når ut med sina budskap.   

2008 

10/3 Projektpresentationer, 20 medverkande, Örebro universitet, Örebro 

Projektledarna fick i förväg anmäla intresse för att under ca 20 minuter 

presentera projektets innehåll för övriga projektledare. Total deltog 16 

projekt med presentationer. 

11/11 Presentation av resultat från forskarteamet samt diskussion om konsten att 

visa hur bra vi är!, 36 medverkande, Örebro universitet, Örebro 

Forskarteamet presenterade resultat från forskning som genomförts inom 

satsningen. Efter lunch fördes diskussioner i mindre grupper kring konsten 

att visa hur bra vi är!. 

2009 

12/5 Erfarenhetsutbyte kring Internet, barn i riskzon och arbetsplatsbaserat 

 förebyggande arbete, 48 medverkande, Örebro universitet, Örebro 

Charli Eriksson inledde dagen med att presentera kunskapsläget kring 

ämnet Internet som redskap. Därefter presenterades två internetprojekt 

inom satsningen. Efter lunch genomfördes två parallella seminarier på 

temat barn i riskzon samt arbetsplatsbaserat förebyggande. På dessa 

seminarier presenterades projekt som arbetar inom temat. Dagen 

avslutades med diskussioner i grupp om att arbeta i projekt. 
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10-11/9 Projektledarutbildning - Att arbeta i projekt – från idé till utvärdering, 

45 medverkande, Idrottens hus, Örebro 

Syftet med dessa två dagar var att projektledarna skulle få kunskap och 

tillsammans utbyta erfarenheter kring konsten att leda projekt och vara 

projektledare. Anders Eriksson, Precens (Stockholm), ledde dessa två dagar 

som var mycket uppskattade av alla deltagare. Anders utgick från 

projektpilen som tar upp projektets olika faser - idé, planering, 

genomförande och efterarbete. 

8/12  Erfarenhetsutbyte, 26 medverkande, Idrottens hus, Örebro 

Dagen började med diskussioner i grupper om projektledarskap. 

Projektledarna hade i förväg fått anmäla intresse för vilket ämne de ville 

diskutera. Efter lunch fortsatte gruppdiskussionerna utifrån erfarenheter 

av projekt med inriktning på metoder eller målgrupp. Till sist fick alla ge 

sina önskemål på innehåll i konferensen Reflektion kring prevention 2010. 

Möjligheten att skapa en gemensam hemsida diskuterades också. 

2010 

26/3 Information och planerad kommunikation, 40 medverkande, 

Socialstyrelsen, Stockholm 

Dagen inleddes med en kort sammanfattning av forskarteamet om de 

gruppdiskussioner som genomfördes på projektledarmötet 8:e december 

2009. Lärdomar från projektledarskap och erfarenheter av projekt 

presenterades. Därefter föreläste Charli Eriksson om Information och 

planerad kommunikation. Efter lunch fick projektledarna sitta i grupper 

och diskutera erfarenheter av att arbeta med information och planerad 

kommunikation inom projekten och hur samarbete skulle kunna främja 

detta. Frågan om utvecklingen av en gemensam hemsida diskuterades 

också. 

 

Samtal med organisationerna – en arbetsform 

Ända sedan satsningens början har flera olika typer av möten mellan 

organisationer och forskarteamet genomförts. Dessa möten har bland annat 

genomförts för att planera utvärderingar tillsammans eller för att forskarteamet 

har kunnat vara ett stöd i projektens eget arbete eller egna utvärderingar. Några 

möten har också anordnats för att ge organisationerna stöd inför en 

projektansökan, då man tillsammans diskuterat syfte, mål, målgrupp med mera. 
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Forskarteamet har också regelbunden kontakt med många projektledare via 

telefon och mejl för att besvara frågor och vara ett stöd i projektens arbete.  

 Exempel på detta är den serie möten som skett med anledning av de olika 

fördjupningsstudierna. Bland annat genomfördes möten inför planeringen av 

effektstudien av tidig information till gravida kvinnor med andra forskare, 

verksamma inom mödrahälsovården, Svenska Barnmorskeförbundet och KSAN, 

som var projektägare. Återkommande möten genomfördes även under 

genomförande, datainsamling och analys. Rapportering skedde sedan till de olika 

parterna. Vi samverkade också i gemensamma seminarier som till exempel vid 

konferensen Reflektion kring prevention 2008, med temat att utveckla evidens. 

Under de första åren lärde vi oss vikten av att utveckla samarbetet i 

effektstudierna. Detta ledde fram till att utforma konkreta avtal där de olika 

parternas insatser tydliggörs. Trots god planering kom utvärderingen av SMART 

i Kramfors att försvåras genom att kommunen lade ner sin verksamhet inom 

området det tredje året. Därför har en modell för avtal utvecklats inom ramen för 

effektstudien av föräldrastödsprogrammet Föräldrar Tillsammans, som bedrivs av 

IOGT-NTO. 

 En annan form har varit konsultationer i samband med utveckling av nya 

insatser. Ett exempel på detta är samtal om alkohol- och drogförebyggande 

insatser på folkhögskolor och högskolor, som planerats och bedrivits i västra 

Sverige. Här har forskarteamet varit ett bollplank för de insatser som IOGT-NTO 

planerat.  

 En annan variation på temat har varit de samtal som förts om hur den egna 

dokumentationen kan vidareutvecklas. Här har också 

verksamhetsdokumentationen varit ett hjälpmedel och stimulans för de egna 

reflektionerna inom organisationerna. 

 I något fall har forskarteamet medverkat i ansökningar till andra finansiärer 

för projekt som ingått i Socialstyrelsens projektportfölj. Detta gällde 

ALMAEuropa som sökte medel av KK-stiftelsen för projektet med att utveckla ett 

alternativt dataspel. Här gick ansökan vidare till en andra omgång, där 

forskarteamet deltog i en hearing som dock inte ledde till finansiering. 

 Ytterligare ett exempel har varit att forskarteamet medverkat vid konferenser 

och seminarier inom olika frivilligorganisationer eller som de numera ofta 

benämns idéburna organisationer.  
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Samarbete ger mervärde 

Det samarbete som byggts upp, speciellt med de organisationer där forskarteamet 

har genomfört fördjupade utvärderingar, har varit mycket värdefulla och 

möjliggjort till exempel insamlingar av data som annars hade varit mycket 

resurskrävande för forskarteamet. I många utvärderingar har projektledare eller 

andra inblandade personer, inom det projekt som utvärderats, varit till hjälp för 

att distribuera och dela ut enkäter. Samarbetet har i de flesta fall fungerat mycket 

bra och möjliggjort ett arbete som inte annars hade varit genomförbart. Detta har 

bidragit till att forskarteamet lärt sig vilka uppgifter som fungerar att be om hjälp 

med och vilka som forskarteamet själva bör genomföra och ansvara för. Den 

lärdom som finns är ändå att projektledare och andra engagerade personer i 

frivilligorganisationer inte har något emot att hjälpa till.  

Ett exempel på en mycket bra samverkan som genomförts under år 2008-2009 

är det samarbete som utförts med IOGT-NTO och flera konsulenter i landet 

inom utvärderingen av föräldrastödsprogrammet Föräldrar Tillsammans. 

Konsulenterna har bland annat hjälpt forskarteamet med återrapportering av 

resultat till medverkande skolor. Forskarteamet har tagit fram resultat för 

respektive skola och gjort klart underlag för presentationer. Konsulenterna har i 

sin tur haft kontakt med skolorna och bokat in tider för återrapportering av 

detta. Detta samarbete kommer att genomföras 2008-2010 och har styrkts med 

hjälp av överenskommelse mellan forskarteamet, organisationen och skolorna i 

utvärderingen.  

 

Dokumentation av verksamheter  

Den stora projektportföljen, som förändras efter varje utlysning, har gjort det 

omöjligt att genomföra omfattande utvärderingsinsatser i alla projekt inom 

ramen för befintliga resurser. Dessutom har det funnits en rad ettåriga projekt. 

Detta motiverade vidareutveckling av projektens egen dokumentation för att 

därigenom skapa förutsättningar för att öka projektrapportering kvalitet. Därför 

initierades redan inledningsvis delstudien om verksamhetsdokumentationen. 

Syftet med verksamhetsdokumentationen är att genomföra en redovisning av 

den genomförda verksamheten och därigenom ge Socialstyrelsen den redovisning 

som staten kräver av bidragsmottagare och fördjupad kunskap om alkohol- och 

drogförebyggande arbete inom frivilligorganisationer. Trots att statsbidrag utgått 

till förebyggande verksamhet under många år fanns det då ingen vedertagen 

modell för redovisning av statsbidrag tillbaka till den anslagsgivande 
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myndigheten. Därför gav sig forskarteamet i kast med att finna former för 

redovisning som skulle vara ett stöd och inte en stor belastning för både de stora 

och de små projekten. 

Arbetet med utvärdering och dokumentation kom igång under andra halvåret 

2003. Under den första projektledarträffen i november 2003 presenterades och 

diskuterades delstudiens uppläggning. Mall för verksamhetsdokumentation 

utformades som ett verktyg för projekten för att bidra till att projektledarna 

skulle reflektera över sin verksamhet i relation till projektets mål. Socialstyrelsen 

skulle därigenom få en övergripande bild av samtliga projekt. Ur ett 

utvärderingsperspektiv är det nödvändigt att projekten rapporteras på ett 

liknande sätt för att rättvisa jämförelser skall kunna göras. 

När organisationerna söker medel har de en idé som de har planer på att 

förverkliga. Det har varit mycket varierande hur organisationerna utformat sina 

projektplaner. På basen av dessa fick vissa organisationer stöd, men de erhållna 

medlen var i många fall betydligt mindre än vad planen krävde. Detta var ett skäl 

till skillnaden mellan idé och verklighet. En annan utmaning var att de flesta 

projekt i sitt genomförande kräver samarbete med andra parter. Det kan ibland 

vara svårt såsom att komma in med sitt projekt i skolans värld. Den ideella 

kraften är en tillgång men den bygger på frivillighet och engagemang. En annan 

källa till spänningar kan vara att eldsjälar brinner för sin idé, som kanske inte 

alltid bygger på vad vi idag vet om verksamma metoder i det förebyggande 

arbetet. Den centrala frågan var att se vad vi kan lära för framtiden genom en 

förbättrad dokumentation, utvärdering och forskning. 

Verksamhetsrapporteringens uppläggning med delrapportering och 

slutrapportering har använts alla år. Den introducerades vid träffar med de nya 

projektledarträffar och de får feedback om kvalitet och utvecklingsmöjligheter vid 

dessa möten. Varje år har en särskild rapport lämnats till Socialstyrelsen med en 

samlad systematisk beskrivning av verksamheterna med undantag för år 2008 då 

den ingick som del av detta års huvudrapport. 

En erfarenhet av verksamhetsrapporteringen är att den kvalitetsmässigt 

utvecklats. Projektledarna har lagt ner arbete på att göra en god rapportering, 

men i några fall har forskarteamet fått lägga ner stor möda för att få in 

rapporteringen. Den ekonomiska redovisningen har hela tiden skett till 

Socialstyrelsen, som beslutat om projektens stöd och skött hanteringen av 

utbetalningarna.  
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Innehållsmässigt består verksamhetsrapporteringen av en blankett, som skickas 

till projektledarna elektroniskt. Dessa har en rapporteringstid att följa. Blanketten 

innehåller olika aspekter på projektets planering, genomförande och resultat. Mer 

om verksamhetsrapporteringen finns att läsa i kapitel 10. Forskarteamet har 

också haft tilläggsmoduler med olika tema som hur till exempel Internet används 

i verksamheten.   

 

Fördjupningsstudier 

Under åren har ett antal olika fördjupningsstudier planerats och genomförts inom 

ramen för Socialstyrelsens projektportfölj. Beredningsgruppen har prioriterat 

angelägna projekt för detta och forskarteamet har sökt utforma dessa inom 

ramen för de tillgängliga medel som avsatts. I detta har planeringen varit 

långsiktig trots att budget endast kunnat avsättas för ett år i taget. Dessa 

fördjupningsstudier avrapporteras till organisationerna, Socialstyrelsen och 

successivt inom mer vetenskapliga former.  

Det övergripande syftet med fördjupningsstudierna är att med de tillgängliga 

resurserna som utgångspunkt ge en fördjupad kunskap kring ett mindre antal 

projekt som genomförs av frivilligorganisationer. Avsikten är att genomföra vissa 

forskningsinsatser kring dessa projekts planering, genomförande och effekter på 

kort och lång sikt. Uppläggningen av de olika studierna har varierat beroende på 

förutsättningar, frågeställningar och prioriteringar som beredningsgruppen gjort. 

Forskarteamets möjligheter och resurser har haft stor betydelse. I några fall har 

förändringar i omvärlden påverkat studiernas utveckling.  

I Tabell 3.1 redovisas de fördjupningsstudier som pågått under de olika 

perioderna. Varje fördjupningsstudie har planerats och genomförts tillsammans 

med de olika organisationerna. Det är här av intresse att kort beskriva 

utvecklingen av fördjupningsprojekten under de år som gått.  
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Tabell 3.1 Fördjupningsprojekt som har genomförts av forskarteamet 2003-2009. 

SoS - anger ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen till projektet 

ÖU - anger forskningsinsats för forskarteamet vid Örebro universitet 

Extern - anger stöd från extern finansiär med forskningsinsats för forskarteamet 

 
 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ECAD: Prevention i 

Novgorod 

 Extern Extern    

Hassela solidaritet: 

Kamratstöd i skolan  

SoS, ÖU SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU   

IOGT-NTO Centro: 

Föräldrastöd 

 SoS, ÖU SoS, ÖU    

IOGT-NTO: Föräldrar 

Tillsammans 

  SoS, ÖU SoS, ÖU SoS, 

ÖU, 

Extern 

ÖU, 

Extern 

IOGT-NTO: Stark och 

Klar 

SoS, ÖU SoS, ÖU SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU ÖU 

IOGT-NTO: Våga/Ung och 

Kung 

SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU    

IOGT-NTO:s 

Juniorförbund: Junis sisters 

  SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU ÖU 

KSAN: Blivande mammor – 

tidiga insatser när det gäller 

alkohol och droger 

SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU SoS, ÖU   

MAIA: En 

myndighetsgemensam 

satsning mot illegal alkohol 

i Örebro län 

     Extern 

Makalösa föräldrar: 

Ensamstående 

tonårsföräldrar 

SoS, ÖU SoS, ÖU SoS, ÖU    

Motgift Gotland: Motgift 

Gotland 

SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU    
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Riksförbundet SMART: 

SMART Västernorrland 

SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU    

Svenska Fotbollsförbundet: 

Mål utan alkohol 

   Extern Extern  

Svenska Ishockeyförbundet: 

Skolambassadörer 

SoS, ÖU SoS, ÖU SoS, ÖU    

Söder mot narkotika: Söder 

mot narkotika 

SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU    

UNF: Folkölsprojektet SoS, ÖU SoS, ÖU ÖU ÖU   

Verdandi Tensta Rinkeby: 

Bli trygg i Tensta – Rinkeby 

Möt oss! 

SoS, ÖU SoS, ÖU  Extern   

 

Under den första perioden var det elva projekt inom Socialstyrelsens 

projektportfölj, som valdes ut för fördjupningsstudier. Dessa valdes på basen av 

de bedömningar som gjorts under urvalsprocessen. Av särskild betydelse för dessa 

val var att projekten på olika sätt hade möjlighet att bidra till 

kunskapsutvecklingen inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet.  

Forskarteamet fanns inte med vid urvalet av projekten utan kom med senare i 

arbetet. Detta har i några fall medfört begränsningar i möjligheten att utvärdera 

projekten. De olika projektledarna och organisationerna gjorde dock stora 

insatser för att möjliggöra utvärdering och forskning inom ramen för de trots allt 

mycket begränsade medel som beviljats de olika organisationerna.  

Den andra perioden – anslaget för 2005 - omfattade fördjupningsstudierna fyra 

tematiska perspektiv, som redovisades i separata kapitel. Det första temat var 

ungdomar, där fyra olika projekt ingick. Det andra temat var föräldrar, som 

byggde på uppföljning av fem olika projekt. Det tredje temat var tillgänglighet 

där ett projekt ingick. Det fjärde temat områdesbaserade projekt innefattade tre 

olika områdesbaserade insatser. 

Den tredje perioden – anslaget för 2006 – ingick 15 fördjupningsstudier. Ett 

föräldrainriktat program tillkom – IOGT Centro, som var särskilt inriktat på 

barn i riskzonen. 

Under den fjärde perioden – anslaget för 2007 - bedrevs fördjupningsstudier 

inom fyra olika grupper. Ett område var olika program med föräldrar där IOGT-
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NTO hade två program: dels Stark och klar som genomfördes i sex skolor i 

Värmland och dels programmet Föräldrar Tillsammans. Forskarteamet har följt 

Stark och klar med datainsamlingar före, under och efter programmets 

genomförande. Forskningen kring Föräldrar Tillsammans är en randomiserad 

studie av programmets genomförande i 13 skolor. Arbetet med dessa två studier 

har fortsatt.  

Barn och ungdom är ett andra område där fördjupningsstudier genomförs. År 

2007 ingick studien av den tjejgruppsverksamhet som IOGT-NTO:s 

Juniorförbund bedrev i projektet Junis Sisters. Tidigare fördjupningsstudie av 

verksamhet inom Verdandis Stockholmskrets i Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista 

fann att insatsen där utvecklades på ett mycket förtjänstfullt sätt och den kom att 

få betydelse för hela stadsdelarna. Forskarteamet fick 2007 möjlighet till en 

fördjupad studie av den socialpedagogiska modellen från såväl ungdomarna och 

ledarnas perspektiv med extern finansiering från Ungdomsstyrelsen. Under det 

året fortsatte arbetet med studier av kontraktsmetoden SMART och 

tillämpningen av detta inom European Cities Against Drugs (ECAD) verksamhet i 

Novgorod samt tredje årets datainsamling i studien av den 

kamratstödsverksamhet, som Hassela Solidaritet i Hudiksvall bedrev.   

Ett tredje område med fördjupningsstudier var insatser för att påverka 

tillgänglighet. Här pågick den fortsatta bearbetningen och vetenskapliga 

rapporteringen av UNF:s Folkölsprojekt. Utveckling och genomförande av policy 

var ett fjärde område för fördjupningsstudier. Genom ett särskilt stöd från 

Alkoholkommittén fick forskarteamet möjlighet att följa Svenska 

Fotbollsförbundets projekt Mål utan alkohol under två år, 2007-2008. 

Den femte perioden - 2008 års anslag - omfattade arbete med de stora 

programmen riktade till föräldrar, Stark och klar samt Föräldrar Tillsammans, 

vilka båda studeras i kontrollerade effektstudier. Under 2008 inleddes också 

tematiska fördjupningar inom områdena Internet som verktyg i det förebyggande 

arbetet. En tematisk fördjupning över arbetsplatsen som arena inom alkohol- och 

drogprevention var ett önskemål från Socialstyrelsens beredningsgrupp men 

begränsades av att det var få projekt som kom att ingå i projektportföljen. 

Dessutom utvärderades ett av dessa projekt vetenskapligt av Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vidare har studien av 

projektarbetets konst fördjupats, vilket belyses i senare avsnitt av rapporten. 

Den sjätte perioden - 2009 års anslag – innebar fortsatt arbete med studierna 

inom föräldrastödsprogrammen Stark och klar samt Föräldrar Tillsammans. 

Studien om Stark och klar avslutas under 2010 i och med slutförande av Camilla 
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Petterssons doktorsavhandling. Inom studiet av programmet Föräldrar 

Tillsammans görs under våren 2010 den sista datainsamlingen med föräldrar och 

elever i skolår 9. 

Forskarteamet har också med extern finansiering från FHI fått möjlighet att 

ansvara för en utvärdering av MAIA-projektet. MAIA är en förkortning av en 

myndighetsgemensam satsning mot illegal alkohol i Örebro län där polisen i 

samarbete med bland annat länsstyrelsen arbetar med att implementera 

Kronobergsmodellen.  

 

Återrapportering 

Rapporteringen från fördjupningsstudier har skett genom feedback till de olika 

frivilligorganisationerna, bland annat genom föredragningar för styrelser, 

seminarier och konferenser arrangerade av dessa organisationer. Resultaten har 

också alltid redovisats i våra årliga rapporter till Socialstyrelsen. Resultat har 

presenterats på nationella och internationella konferenser samt i vetenskapliga 

tidskrifter. UNF:s folkölsprojekt har presenterats i två vetenskapliga artiklar 

(Geidne & Eriksson, 2008; Geidne & Eriksson, 2009) och detta kommer att ingå 

i den doktorsavhandling som  Susanna Geidne har haft en halvtidskontroll av. 

IOGT-NTO:s program Stark och klar kommer att ligga till grund för Camilla 

Petterssons doktorsavhandling, där två artiklar har publicerats (Pettersson et al., 

2009a; Pettersson et al., 2009b).  

Forskarteamets hemsida används också för spridning av kunskap från de olika 

fördjupningsstudierna. Inom studien av Föräldrar Tillsammans genomförs till 

exempel enkäter till föräldrar och elever vid de 13 grundskolor som ingår i 

studien. Senast sex månader efter datainsamlingen finns information om resultat 

på hemsidan och alla skolor får dessutom redovisat resultat från sina skolor av 

konsulenter inom IOGT-NTO, som får ett presentationsmaterial från 

forskarteamet. 

Ett viktigt forum, som forskarteamet utvecklat tillsammans med 

Socialstyrelsen, är konferenserna Reflektion kring prevention, som genomförts 

som nationella konferenser vid Örebro universitet på våren 2006 och 2008. Den 

tredje konferensen Reflektion kring prevention genomförs våren 2010.  

 

Konferenserna Reflektion kring prevention 

En central del i FoU-programmet är att söka bidra till kunskapsutveckling inom 

det alkohol- och drogförebyggande området. För att stimulera detta har det 

arrangerats två konferenser 2006 och 2008 med rubriken Reflektion kring 
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prevention. I maj 2010 kommer den tredje konferensen med samma namn att 

genomföras.  

 

Reflektion kring prevention 2006 

Den första konferensen Reflektion kring prevention - Samverkan för ett bättre 

alkohol- och drogförebyggande arbete arrangerades av forskarteamet vid Örebro 

universitet och Socialstyrelsen den 26-27 april 2006. Konferensen behandlade 

prevention ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv, de senaste 

slutsatserna från forskningen och erfarenheter från såväl svenska som 

internationella förebyggande insatser stod på programmet. Förutom föreläsningar 

gavs möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte bland deltagarna, som 

representerade många berörda aktörer på området. Skolan var väl representerad, 

liksom drogsamordnare, fältassistenter, fritidsledare och personer som arbetar 

med missbruksfrågor samt kommunala chefer, polisen med flera. Det fanns 

parallella seminarier inom fyra teman: Föräldrar har en viktig roll för barn och 

ungdom, Ungdomar har alltid varit i fokus, Inom områdesbaserade program är 

utgångspunkten det geografiska området och Att begränsa tillgänglighet. 

Konferensen och en sammanställning av forskarteamets presentationer finns 

dokumenterade i (Eriksson et al., 2006a, Eriksson et al., 2006b). Utvärderingen 

av konferensen var mycket positiv. Antalet deltagare var 160.  

 

Konferensen Reflektion kring prevention 2008 

Våren 2008 arrangerades den andra konferensen av Örebro universitet och 

Socialstyrelsen med samma reflektionstema som 2006: Reflektion kring 

prevention 2008 - Samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Konferensen hade några huvudfrågor som programmet kretsade kring: 

• Vad är kärnan i fungerande alkohol- och drogförebyggande arbete?  

• Vilken roll spelar ideella organisationer i arbetet? 

• Vilken samverkan och långsiktiga strategier är möjliga mellan olika aktörer?  

Efter konferensens öppnande genomfördes föreläsningar om centrala begrepp 

inom området. Professor Berth Danemark talade om Samverkan – himmel eller 

helvete? Professor Erik Amnå belyste Det civila samhället, den ideella kraften, den 

tredje sektorn – kärt barn har många namn. Robert Damberg ordförande i UNF 

talade om De ideella organisationernas möjlighet och Gabriel Romanus om 

Ideellt samarbete. Svenskens alkoholvanor och alkoholskador belystes av Håkan 
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Leifman, numera chef för STAD (Stockholm förebygger alkohol- och 

drogproblem). Efter tematiskt inriktade föredrag i plenum fick deltagarna välja 

mellan fyra parallella seminarier kring att arbeta med tjejer, invandrare, 

tillgänglighet eller evidens. I dessa medverkade föreläsarna och företrädare från 

projekt inom dessa områden. De olika temana introducerades i plenum av 

Therese Skoog (Har tjejer någonsin haft det bättre?), Ulla-Britt Hedenby (Att 

möta invandrare) och Charli Eriksson (Att utveckla evidens). Ett fjärde tema 

byggde vidare på föredragen av Robert Damberg och Gabriel Romanus.  

Den första dagen avslutades med ett föredrag kring Pojkars 

Internetanvändning. Vid torget fanns utställningar och en middag på kvällen gav 

ytterligare möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Den andra dagens 

förmiddag gav ytterligare perspektiv på området. Statens folkhälsoinstituts 

generaldirektör Gunnar Ågren besvarade vad som är kärnan i alkohol- och 

drogförebyggande arbete. Ungdomars utsatthet och hälsa belystes av Lisa Modée, 

som arbetat med Ungdomsstyrelsens årsrapport. Docent Henrik Andershed 

ställde frågan Varför är de utåtagerande barnen viktiga att uppmärksamma? I 

flera parallella seminarier presenterades och diskuterades en rad pågående 

projekt, som drivs av frivilligorganisationer. Dessa samlades inom olika tema: De 

glömda barnen, Föräldrar, Internet, Idrott och ledarskap, Kontrakt, 

Policyutveckling samt Ungdomar. Insprängt i konferensen fanns ett särskilt möte 

om föräldrastödsprogrammet Stark och klar. Programmet kommer ursprungligen 

från Norge vilket gjorde att en representant för den norska versionen deltog. Både 

den svenska och norska versionen av programmet presenterades liksom 

utvärdering av programmet i de båda länderna.  

Under konferensen fanns också möjlighet till reflektion i de regionala grupper 

som samlades under en timma. Konferensen avslutades med ett panelsamtal om 

samverkan för ett bättre arbete med alkohol- och drogprevention. I detta samtal 

medverkade olika föreläsare och samverkansparter inom offentlig, ideell och 

privat sektor. Antalet deltagare var 108. 

 

Reflektion kring prevention 2010 

Konferensen som arrangeras 18-19 maj 2010 har fokus på evidens och 

samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete. Alla pratar om 

evidens men vad innebär det egentligen? Hur kan vi vidareutveckla vårt arbete så 

att det blir målinriktat och effektivt? Idag är många engagerade i det 
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förebyggande arbetet. Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan aktörer som 

idéburna organisationer, kommuner, landsting, stat och näringsliv? 

Medverkar gör forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl ideell 

som offentlig sektor och ger sin syn på preventionsarbete och samverkan. Fokus 

kommer att ligga på ett reflekterade möte och den utvecklande dialogen 

deltagarna emellan. 

Den första konferensdagen kommer att innehålla föreläsningar om evidens på 

förmiddagen som bland annat kommer att hållas av Agneta Pettersson, Charli 

Eriksson, Håkan Stattin, och Knut Sundell. På eftermiddagen ges tillfälle för 

diskussioner och reflektioner genom parallella seminarier kring följande områden: 

• Hur går evidensbasering av metoder till? (exempel föräldrastödsprogram) 

• Hur utvecklas en evidensbaserad praktik? (exempel provköp som 
kontrollmetod) 

• Hur sker valet av ansatser? Om värdegrunden, kulturanpassning och 
manualtrogenhet (exempel föräldrastöd, skolprogram) 

• Workshop om att söka internationellt samarbete och gemensamma projekt 

 
Eftermiddagen kommer även att innehålla ett panelsamtal om evidens med 

personer från Örebro universitet representanter från Skolverket, Statens 

folkhälsoinstitut, samordnare och praktiker. Som avslut kommer KSAN och 

skådespelerskan Vibecke Nilsen att bidra med teaterföreställningen Ses i baren 

som har som syfte att ställa frågor om varför vi pratar så lite om konsekvenserna 

av en alltmer tilltagande alkohol- och drogkonsumtion, varför vi inte delar med 

oss av våra personliga erfarenheter, samt hur vi kan påverka och bidra till att ge 

unga kvinnor en bättre självbild. Dagen kommer att avslutas med en gemensam 

middag som ger ytterligare möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte 

deltagarna emellan. 

Den andra dagen kommer att ha fokus på samverkan. Dagen inleds med en 

föreläsning av Terese Eriksson, verksamhetschef på föreningen Maskrosbarn. 

Hon kommer att prata om hur man som vuxen ska bemöta och motivera unga 

som lever med en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk. Berth 

Danermark tar vid där Terese slutar för att föra in deltagarna på Den goda 

samverkan och dess utmaningar utifrån exemplet stöd till barn i riskzonen. Erik 

Lundberg kommer därefter att prata om Mötet mellan det civila och offentliga 

samhället. Innan lunch genomförs ett panelsamtal om samverkan för ett bättre 

förebyggande arbete. Eftermiddagen innehåller parallella seminarier utifrån 

samverkan: 
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• Hur utvecklas samverkan för att nå invandrarföräldrar? Exemplet Rädda 

Barnen & Staffanstorps kommun presenteras– erfarenhet av samverkan mellan 

kommun och ideell organisation.  

• Hur involveras ungdomar? Verdandi Rinkeby/Tensta. 

• Hur utvecklas länsövergripande samverkan mot illegal alkohol? Erfarenheter 

från ett pågående projekt i Örebro län. 

• Hur utvecklas samverkan mellan kommun, landsting och ideell organisation? 

Att samverka kring en gemensam stor aktivitet. Erfarenheter från Arvika och 

Örebro.     

• Hur utvecklas samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet? 

Erfarenheter från möten mellan forskare och praktiker. 

• Öppet spår – Samtal och diskussioner utifrån dina frågor om samverkan 

tillsammans med några av föreläsarna. 

Konferensen avslutas med att vikten av internationellt samarbete belyses. 
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Del 2. Tematisk redovisning av fördjupningsstudier 





4. Graviditet 
Forskarteamet genomförde en fördjupningsstudie av KSAN:s material kring 

graviditet och alkohol och undersökte om materialet gav effekt på de gravida 

kvinnornas levnadsvanor. Detta genomfördes under den första perioden av 

satsningen. I detta kapitel redovisas detta arbete. Först ges en bakgrund över 

kunskapsläget vid denna tidpunkt. Därefter redovisas KSAN:s projekt och de 

studier som genomfördes. 

 
Inledning 

Föräldrar har en viktig roll för barn och ungdomars utveckling. Föräldrarnas 

ansvar för det lilla barnet börjar redan under graviditeten vilken är en mycket 

viktig period i en människas liv, både för det blivande barnet och för de blivande 

föräldrarna. Under denna period är fostret sårbart inte minst för alkohol och 

droger, något som bekräftas av ett flertal kunskapsöversikter (Nordén, 1988; 

Göransson & Magnusson, 2005; Holmgren, 2009; Sarman, 2009).  

Den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador hade som ett 

av sina delmål att: Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller 

under graviditet (Regeringskansliet, 2001). Alkoholskador hos foster uppvisar en 

varierad bild och kan ge det fetala alkoholsyndromet (FAS). Dessa skador har 

också långsiktiga konsekvenser, vilket visats i longitudinella undersökningar 

(Cederblad, 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000). Betydande insatser har lagts ner 

på att skapa gynnsamma förutsättningar för en hälsosam graviditet genom en väl 

utbyggd mödrahälsovård. Under senare år har ett flertal doktorsavhandlingar 

belyst viktiga förhållanden under graviditeten såsom mammans ålder, etnicitet, 

socialt stöd och hälsa (Lendahls, 2003; Dejin-Karlsson, 1999). 

Kartläggningar i Stockholm har visat att en betydande andel av de gravida 

kvinnorna har ett riskfullt alkoholbeteende. Nära en tredjedel av kvinnorna i en 

av dessa studier rapporterade en fortsatt, regelbunden alkoholkonsumtion under 

sin graviditet (Göransson et al., 2003). Enligt Bergman och Källmén (2003) ökade 

andelen kvinnor med riskabla alkoholvanor med 41 procent från 1997 till 2001. 

Även andra studier av alkoholvanornas utveckling visar att unga kvinnor idag har 

en kraftigt ökad alkoholkonsumtion (Leifman, 2003).  

Graviditet är en övergångsperiod där mycket händer i unga människors liv. Av 

omsorg om barnet gör majoriteten av kvinnorna förändringar i sina vanor 

(Socialstyrelsen, 2007). Det första besöket hos barnmorskan i samband med 

graviditeten bidrar till detta. Grundläggande är vilka kunskaper, attityder och 

vanor som kvinnorna har vid graviditetens början. Dessa är relaterade till de 
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föreställningar och kunskaper som finns i närmiljön och samhället i stort. Här 

spelar allt ifrån vardagliga samtal om hälsa, hälso- och sjukvårdens 

kunskapsförmedling till medias rapportering av nyheter i områden en roll 

(Eriksson, 1994). I detta brus av information är utmaningen att öka 

medvetenheten och kunskapen om alkohol så att graviditeten blir en alkoholfri 

period i kvinnornas liv. Inom detta fält pågår en intensiv utveckling där olika 

pedagogiska och socialpsykologiska modeller ligger till grund för försök med nya 

metoder (Tones, 2004; Tones & Green, 2004).  

Internationellt under denna period pågick litteraturgenomgångar av studier av 

psykologiska och pedagogiska interventioner för att minska den prenatala 

alkoholkonsumtionen hos gravida kvinnor (Stade et al., 2004) och av betydelsen 

av hembesök under och efter graviditet hos kvinnor med missbruksproblem 

(Doggett et al., 2004). Särskilda insatser för missbrukande gravida kvinnor har 

betonats, och det kräver en familjeansats (Hansson, 2001). En utgångspunkt för 

den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala 

skadeverkningar. Strategin att nå detta mål bygger på att sänka den totala 

alkoholkonsumtionen, förhindra att människor blir storkonsumenter och påverka 

storkonsumenternas dryckesvanor. 

Under de senaste åren hade flera informationskampanjer till gravida om 

alkohol förekommit. En av dessa är Alkoholkommitténs broschyr Ett glas vin kan 

väl inte skada? som har distribuerats till samtliga mödravårdscentraler i landet. 

Denna broschyr kommer de gravida kvinnorna i kontakt med vid sitt första besök 

på mödravårdscentralen.  

 
KSAN: Blivande mammor – tidiga insatser när det gäller alkohol och droger 

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som 

berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Organisationen 

är partipolitisk och religiöst obunden. KSAN arbetar främst med förebyggande 

verksamhet och målgruppen utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. 

Eftersom studier (Göransson, 2004) visat att många kvinnor har konsumerat 

alkohol under de tre första månaderna av graviditeten utvecklade KSAN 

tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet ett informationsmaterial i syfte 

att nå kvinnorna innan det första besöket på MVC. Detta eftersom det, speciellt i 

större städer, kan dröja ungefär sex veckor efter det att den gravida kvinnan har 

tagit kontakt med sin mödravårdscentral första gången, tills hon får tid för ett 

besök.  
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Projektets mål 

Att framställa ett informationsmaterial till alla gravida om alkohol 

Att materialet når målgruppen för informationen 

Att materialet underlättar samtalet 

Att få gravida att sluta använda alkohol under graviditet 

Att öka samarbetet mellan olika enheter kring den blivande mamman 

(samma budskap) 

 

Informationsmaterialet togs fram av en arbetsgrupp bestående av 

representanter från Karolinska Institutet, Svenska Barnmorskeförbundet, 

Stockholms universitet, personalen på de berörda mödravårdscentralerna samt 

KSAN:s medlemsorganisationer.  

Materialet började distribueras i mars 2004 till en mödravårdscentral i 

Stockholm och till mödrahälsovården på Gotland. Anledningen till att dessa två 

enheter valdes ut var att Mona Göransson, som är en av representanterna i 

arbetsgruppen, samarbetade med dessa verksamheter i sitt avhandlingsarbete 

(Göransson, 2004).  

KSAN har erhållit medel för projektet under perioden 2003-2005. År 2007 har 

medel erhållits för spridning av projektets resultat (Tabell 4.1).  

Tabell 4.1. Utdelade medel (tkr) till KSAN för Blivande mammor 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

Beviljade  

medel (tkr) 
400 300  125   

Målgrupp Gravida kvinnor Gravida kvinnor  Barnmorskor   

Område Nationellt Nationellt  Nationellt   

 

Utvärderingens inriktning och mål 

Forskarteamet genomförde en fördjupad utvärdering av projektet under de första 

åren projektet hade medel från Socialstyrelsen och formulerade följande 

utvärderingsfrågor:  
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• Hur har informationsmaterialet tagits emot av målgruppen (sett, läst, förstått, 

påverkats av när det gäller attityder, kunskaper och beteende)? 

• Påverkar arbetssättet de gravida att avstå från alkohol under olika faser av 

graviditeten? 

 

Metod och material 

Låt oss börja med studien vid en mödravårdscentral på Södermalm i Stockholm.   

För att kunna mäta om KSAN:s material kring graviditet och alkohol har gett 

effekt på de gravida kvinnornas levnadsvanor genomfördes en randomiserad 

studie. En grupp av de gravida kvinnorna fick materialet hemskickat med post i 

samband med kallelsen till det första besöket på mödravårdscentralen på 

Södermalm. Den andra gruppen fick materialet av barnmorskan i samband med 

första besöket. Barnmorskorna slumpades till en av dessa två rutinerna.  

När kvinnorna sedan kom till sitt första besök på MVC fick de besvara en 

enkät i väntrummet. Det innebär att en grupp kvinnor (n=167) då hade fått 

materialet och en grupp inte hade fått det (n=287). En särskild enkät användes 

för att beskriva olika steg i de gravida kvinnornas förändring av hälsovanor. 

Kvinnorna tillfrågades också om journaluppgifter kring deras ålder, civilstånd, 

bostadssituation, yrke, alkohol- och tobaksvanor samt tidigare barn. En person i 

forskarteamet la i efterhand på journaluppgifterna på de enkäter där kvinnorna 

hade godkänt detta.  

Försöket på Södermalm genomfördes med start 15 juni 2004 och pågick till 21 

februari 2005. Under denna tid blev 564 gravida kvinnor tillfrågade om de ville 

svara på enkäten. Av dessa valde 454 (81 procent) kvinnor att skriva på 

följebrevet och därmed tillåta forskarteamet att koppla ihop deras svar med 

journaluppgifterna.  

De gravida kvinnorna var mellan 17 och 46 år vid det första besöket med en 

medianålder på 32 år. Förstföderskorna, vilka var 62 procent av respondenterna, 

hade en medianålder på 30 år. De allra flesta (96 procent) var sammanboende 

med barnets far. Nästan 70 procent arbetade heltid och nästan 20 procent 

arbetade deltid. Ungefär 10 procent uppgav att de var studerande. 

Uppdelningen av de gravida kvinnorna till den ena eller den andra gruppen 

berodde på vilken barnmorska de fick träffa. Detta slumpade sig så att 37 procent 

av kvinnorna fick materialet hemskickat innan besöket och 63 procent fick 

materialet under besöket (efter att de fyllt i enkäten). Grupperna är dock 
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5. Barn och ungdom  
I detta kapitel redovisas efter en kort inledning sju olika projekt som haft barn 

och ungdomar i fokus. Dessa projekt har omfattats av olika FoU-insatser i 

samarbete med forskarteamet vid Örebro universitet. Några av programmet har 

inom olika arenor arbetat med att nå och engagera barn och unga. Detta gäller 

projekt bedrivna av SMART, Hassela, Svenska ishockeyförbundet och IOGT-

NTO. Därefter följer några projekt som har särskild vikt ligger på ledarskap och 

policyutveckling.  

Inledning 

Staten har sedan länge på olika sätt poängterat skolans roll i det alkohol- och 

drogförebyggande arbetet med barn och ungdomar (Prop. 2002/03:35). Utifrån 

ett folkhälsoperspektiv finns önskemål om att skolan arbetar för att förbättra 

elevernas hälsa och för att förebygga en negativ hälsoutveckling bland barn och 

ungdomar. I SOU 2000:91 menas att i princip allt som görs i skolan stärker eller 

motverkar syftet att främja såväl inlärning som hälsa, det vill säga att skolans 

uppdrag ligger nära folkhälsoarbetets uppdrag. Att alla barn och ungdomar i 

Sverige tillbringar runt 20 000 timmar i skolan gör den till en av de viktigaste 

samhällsinsatserna när det gäller möjligheten att förbättra såväl individens hälsa 

som folkhälsan (Bremberg, 2002, 2004). 

I den senaste folkhälsopropositionen konstateras att förskolan och skolan är 

viktiga arenor för folkhälsoarbetet eftersom de under lång tid präglar en stor del 

av barns och ungas vardag och upplevelser. Drivkraften och prioriteringarna i 

skolornas hälsofrämjande arbete måste i hög grad komma från elever, lärare, 

föräldrar och andra resurspersoner inom eller med nära anknytning till skolans 

värld (Prop. 2007/08:110). 

I skolans egna styrdokument nämns att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för 

en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och 

miljön (Lpo, 94). Det finns en lång tradition av att arbeta med alkohol- och 

drogförebyggande arbete i skolan. Det var till och med så att ett av argumenten 

för att införa allmän folkskola var behovet att kunna undervisa alla barn om 

risker med alkohol (Bremberg, 2002). Dock har mycket hänt sedan dess med 

samhällets syn på risken med alkohol och andra droger, men även när det gäller 

metoderna att undervisa om dessa risker. De senaste 20 åren har synen på 

riskerna med alkohol, tobak och narkotika mildrats och områdena lämnats 

mindre utrymme i den svenska skolan.  
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Metodiskt har undervisningen gått från fakta- och kunskapsinriktad 

undervisning, med inslag av skräckpropaganda på 1970-talet till 

värderingsinriktade metoder med hjälp av centralt producerade läromedel i 

mindre grupper på 1980-talet. Under 1990-talet präglades undervisningen av 

minskade resurser i form av både pengar och centralt stöd till skolan. Detta har 

medverkat till att den kunskap som finns om ANT-undervisning på central nivå 

har haft svårt att komma ut till alla skolor (Skolverket, 1999). Detta gör att 

dagens ANT-undervisning troligtvis ser mycket olika ut i skolorna, med en 

blandning av den traditionella lärarledda undervisningen och en undervisning 

som mer bygger på samtal med och mellan eleverna i mindre grupper. Belysande 

exempel redovisas i boken Börja i tid (Hopstadius, 2002). Det drogförebyggandet 

arbetet i skolan problematiseras i en studie som visar på vad som händer när 

olika ambitioner ska förenas i vardagen och där förutsättningarna skiljer sig åt i 

skolans vardag (Persson & Svensson, 2005). 

Forskningen de senaste decennierna tyder på att den traditionella ANT-

undervisningen, med endast några få skoltimmar per år, inte ger några effekter på 

elevernas drogvanor (Bremberg, 2002). Skolbaserade program har ofta som mål 

att förändra kunskap, färdigheter, kompetenser och beteenden på individnivå och 

de utformas ofta för att direkt påverka risk- och skyddsfaktorer (Stewart-Brown, 

2006). Programmen kan skilja sig mycket åt beroende på vilken utvecklingsnivå 

och risknivå deltagarna befinner sig på (Ferrer-Wreder et al., 2005). Skolbaserade 

preventionsprogram innehåller ofta en eller flera av komponenterna: information 

om droganvändning och dess konsekvenser, utbildning kring sociala normer 

gällande alkohol- och droganvändning, träning i att stå emot sociala 

påtryckningar och främjande av generaliserade livskunskaper. Flera studier tyder 

på att det finns skolprogram som ger effekter, men få långsiktiga uppföljningar 

har gjorts efter insatsernas genomförande (Bremberg, 2002; Ferrer-Wreder et al., 

2005).  

De skolprogram som har visat sig ge resultat på elevernas drogvanor har några 

faktorer gemensamt. Programmen bör bland annat vara baserade på kunskapen 

om risk- och skyddsfaktorer och stärka elevernas kommunikationsförmåga, 

sociala kompetens och förmåga att fatta egna beslut (Kimber, 2004). De har 

också visat sig viktigt att undervisningen är interaktiv för att främja elevernas 

aktiva deltagande. Pedagogerna bör få en utbildning och stöd från personer som 

har god kunskap om programmet (Komro & Toomey, 2002). Det bör dock 

tilläggas att många preventiva insatser ännu inte varit föremål för vetenskapliga 
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studier, och de utvärderingar av skolprogram som har gjorts endast kunnat 

påvisa små resultat (Andréasson, 2003) 

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolan bör ses utifrån ett 

helhetsperspektiv. Skolor som arbetar med särskilda program för att förebygga 

alkohol och andra droger bör samarbeta med lokalsamhället och vara ett 

komplement till andra insatser (Andréasson, 2003). I effektiva skolprogram 

involveras familjen och närsamhället i interventionen och programmet anpassas 

efter de kulturella förutsättningarna som finns i området (Komro & Toomey, 

2002).  Skolan bör också utveckla en egen alkohol- och narkotikapolicy där 

skolans förebyggande arbete beskrivs. En sådan policy bör också behandla regler 

och konsekvenser av regelbrott samt beskriva skolans samarbete med andra 

aktörer (Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut, 2003). Utöver 

familjen är skolan samhällets viktigaste institution när det gäller att påverka 

barns lärande, utveckling och hälsa (Odgen, 2005). Den kan bidra till att 

elevernas ämnesrelaterade och sociala lärande, verkar kompetenshöjande och 

hälsofrämjande. Författaren konstaterar att målsättningen om en effektiv skola 

som kan hävda sig i internationella kunskapsjämförelser krockar med 

målsättningen om en skola för alla elever oavsett vilka förutsättningar de har. En 

bra skola som effektiviserar och differentierar undervisningen och utvecklar 

lärmiljön i linje med den aktuella forskningen kan bidra till att många elever 

lyckas, utifrån sina egna förutsättningar (Ogden, 2005). 

 

Skapa en god skolmiljö 

Det är viktigt att eleverna görs delaktiga i arbetet med att skapa en god skolmiljö 

och att eleverna känner ansvar för den gemensamma miljön. En metod för detta 

arbete är att utse elever på skolan som fungerar som stöd. Att vara elevstödjare 

innebär att eleven ska vara en bra kompis och en god förebild för andra elever 

(Hagström et al., 1998; Myndigheten för skolutveckling & Statens 

folkhälsoinstitut, 2003). Barns och ungdomars värderingar, normbildning och 

sociala förmåga påverkas av jämnåriga kamrater. Det finns internationella studier 

som visar att när jämnåriga förmedlar kunskaper och normer om alkohol- och 

narkotika påverkas elevernas konsumtion (Bremberg, 2002). 

En elevstödjare ska också, tillsammans med personalen på skolan, arbeta för 

att missförhållande som till exempel mobbning upptäcks och rättas till. Eleverna 

har ofta en tidig kännedom om det är något som inte fungerar i skolan 

(Hagström et al., 1998). En annan liknande metod för att främja en god skolmiljö 

är kamratstödsverksamhet i skolan. Unga vuxna i åldern 18-25 utses till 
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kamratstödjare och deras uppgift är att finnas till hands för eleverna och 

förebygga problem som kan uppstå. Kamratstödjarna ska arbeta för en ökad 

trivsel på skolan och ta aktiv ställning mot droger och alkohol. Eleverna ges 

möjlighet att utveckla en kamratrelation med en ung vuxen samtidigt som 

kamratstödjaren kan vara god förebild för dem. Det har gjorts få utvärderingar 

av kamratstöd i Sverige, men de som finns visar att arbetet har minskat 

förekomsten av skolk och mobbning och att skolmiljön har blivit tryggare. I USA 

finns resultat som visar att skolor som arbetar med peer-counseling, det som ovan 

benämns som elevstöd, har fått en tryggare skolmiljö. Arbetet har också lett till 

färre självmordsförsök och höjd debutålder för alkohol hos eleverna 

(Folkhälsoinstitutet, 1998). Erfarenheter visar enligt Myndigheten för 

skolutveckling och Statens folkhälsoinstitut (2003) att kamrat- och elevstödjare 

bör gå igenom en inledande utbildning för att stärkas i sin roll, bli trygga i 

gruppen och få tid att reflektera över sina värderingar. De bör även få 

regelbunden handledning.  

Statens folkhälsoinstitut och Skolverket poängterar i ett regeringsuppdrag om 

skolans alkoholskadeförebyggande verksamhet vikten av en god skolmiljö. De 

hävdar att verksamheten i skolan bör sättas in i ett brett 

skolutvecklingsperspektiv där de centrala delarna handlar om ett gott skolklimat 

och goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna i skolan. De två 

myndigheterna har i regeringsuppdraget identifierat fyra huvudområden som 

centrala att utveckla i skolans förebyggande arbete. Den första hörnstenen i detta 

arbete är ett gott samarbete och en bra dialog mellan skolan och föräldrarna. Ett 

bra samarbete mellan hemmet och skolan gynnar elevens skolprestationer med en 

ökad måluppfyllelse. Skolan kan också bidra till att föräldrarna ges möjlighet att 

bilda sociala nätverk och diskutera normer och förhållningssätt kring alkohol och 

andra droger. Den andra hörnstenen handlar om att utveckla fritidsaktiviteter i 

nära samverkan med skolan eller med skolan som bas. När elever som lever i 

riskmiljöer engageras i fritidssysselsättningar i närhet till skolan minskar risken 

för tidigare avhopp från skolan. Den tredje hörnstenen gäller det pedagogiska 

arbetet och vikten av att utveckla goda lärmiljöer i syfte att minska 

alkoholskador och narkotikamissbruk. Skolan bör erbjuda eleverna tillfällen att 

diskutera hälsofrågor och existentiella frågor. Det finns metoder för att stärka 

elevernas lärande och psykiska hälsa samt för att främja samspelet mellan 

eleverna som visat goda resultat i det förebyggande arbetet mot 

problemutveckling hos eleverna. Dessa metoder bygger på att stärka eleverna 

socialt och emotionellt. Den fjärde hörnstenen är elevhälsans arbete och vikten av 

ett bra samarbete mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten i skolan 
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(Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut, 2003). 

Genomförandet av skoluppdraget gjordes efter tre huvudlinjer. En var 

uppbyggnad av grundläggande resurser i form av utbildningar samt produktion 

av informations- och kunskapsmaterial däribland de utmärkta skrifterna 

Verktygslåda för skolbaserad prevention (Statens folkhälsoinstitut, 2007) och 

Skolan kan förebygga (Statens folkhälsoinstitut, 2007a). Kunskapsstöd på djupet 

var den andra linjen i arbetet och det omfattade två försöks- och spridningslänen 

Skåne och Värmland. En tredje linje hade fokus på bred spridning av ett urval 

metoder till samtliga kommuner och skolor. Detta omfattade genomförande av 

regionala konferenser i samverkan med lokala parter och samverkan i de två 

distansutbildningar i Förebyggandet konst som genomfördes av oss på Örebro 

universitet. En redovisning av skoluppdraget ges i en slutrapport som lämnats till 

regeringen (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Satsningen har utvärderats av STAD 

i Stockholms läns landsting, som konstaterar att målen var högt satta (Leifman & 

Kvillemo, 2008). Åttio procent av skolledarna beräknas ha kännedom om 

uppdraget alternativt arbetar med någon av metoderna som förespråkas. Vidare 

konstaterar utvärderarna att i 65 procent av kommunerna förekommer arbete 

med en eller flera av uppdragets metoder. Drygt hälften av kommunerna har 

policys för det förebyggande arbetet i skolan och i ungefär lika stor andel av 

kommunerna har majoriteten av grundskolorna alkohol- och narkotikapolicy. 

När det gäller arbetsmetoderna påtalas att en god dialog mellan involverade 

personer och en förmåga att lösa oförutsedda problem framstår som 

karaktäristika drag i arbetsprocessen (Leifman & Kvillemo, 2008).    

En särskild utmaning är att förebygga negativa konsekvenser för hälsa och 

livskvalitet hos personer som lever i situationer där alkohol- och drogmissbruk 

förekommer. Barn till missbrukare är en riskgrupp för bland annat problem med 

anpassning, skola och kamrater samt ökad risk för en ökad alkoholkonsumtion 

(Brunnberg et al., 2007). Det var dock få av de stödinsatser som genomförts som 

var utvärderade. I en kontrollerad undersökning fann man nyligen att 

universitetsstuderande vuxna, barn till personer med alkoholproblem som fått en 

kombinerad insats bestående av både alkohol- och copingintervention hade 

förbättrat sitt alkoholmönster signifikant efter 24 månader (Hansson, 2007). 

Barn är enligt regeringen en särskilt angelägen målgrupp för det 

hälsofrämjande folkhälsoarbetet (Prop. 2007/8:110). Barndomen är en dynamisk 

tid i livet som kännetecknas av snabba förändringar i både kropp och beteende. 

De levnadsmönster och vanor som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och 

påverkar resten av livet. Vidare konstateras att de långsiktiga effekterna av 
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förebyggande insatser för att skapa goda levnadsvillkor kan av denna anledning 

vara särskilt stora om de sätts in tidigt i livet. Insatser för barn och unga kan 

alltså betraktas som en investering som kommer människor till del senare i livet. 

 

Vad betyder ledarskap för barn och ungdomsverksamhet? 

Goda föräldrarelationer och skolprestationer är grunden för en god utveckling 

hos barn och unga men fritiden är också viktig i detta avseende. Ungdomars fritid 

är betydelsefull för att de ska uppleva välmående och utveckling och därmed 

psykisk hälsa. Fritiden kan för många vara ett positivt komplement till ett 

välfungerande liv i familj och skola och ibland en kompensation för unga som har 

svårigheter i andra sammanhang. Fritiden kan förstärka och utöka ungdomarnas 

kompetenser och allmänna välbefinnande. Inom fritidsverksamheter kan 

ungdomar ibland ha större förtroende för ledarna än för andra vuxna och det ger 

ledarna unika möjligheter att möta dessa ungdomar (Liedholm, 2007).  

Ungdomar ägnar mer och mer tid av sin fritid till att umgås med andra (SOU, 

2006:77). Utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU, 2006:77) 

visar på tendens till att ungdomar idag har färre kontakter med vuxna utanför 

familjen än vad som var vanligt en till två generationer tillbaka. Kontakter med 

framförallt de vuxna är speciellt viktiga under tonåren. De vuxna har erfarenheter 

och perspektiv som jämnåriga inte kan ha. För att ungdomarna ska utveckla en 

identitet och veta vilket liv de i framtiden realistiskt kan leva krävs tillfällen till 

samtal och reflektion både med jämnåriga och med vuxna och framförallt vuxna 

utanför den egna familjen (Ungdomsstyrelsen, 2007).  

 

Mångsidig projektportfölj  

Inom Socialstyrelsens satsning har det under åren funnits flera projekt som satsat 

på verksamhet för barn och ungdom. Alla finns omnämnda i kapitel 2 och i 

redovisningarna över verksamheterna (se till exempel Eriksson et al., 2010).  

 

Riksförbundet SMART: SMART Västernorrland  

Riksförbundet SMART är ett nätverk vars främsta mål är att förhindra och/eller 

skjuta upp olika typer av drogdebuter genom positiv förstärkning och 

individuella kontrakt med ungdomar. Organisationen riktar sig främst till 

ungdomar i skolår 4-9. För att en drogförebyggande lokal verksamhet ska kunna 

ingå i Riksförbundet SMART ställer organisationen några minimikrav. För det 
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första ska individuella kontrakt ingå, med minst tobak i kontraktet. Föräldrar är 

viktiga i kontraktsmetoden, då de ska ge sitt skriftliga godkännande av 

kontraktet. Medlemskapet ska vara tidsbestämt och frivilligt och bygga på positiv 

förstärkning som genom förmåner uppmuntrar det goda. Medlemmar som bryter 

kontraktet kan stängas av under en viss tid, men ska alltid vara välkomna 

tillbaka. Konsekvenser vid kontraktsbrott och att föräldrar kontaktas är också 

viktigt.  Kontrakten innehåller vanligtvis fyra punkter som handlar om droger, 

vandalisering, snatteri och kamratskap. På lokal nivå kan de vara olika aktörer 

som driver arbetet, till exempel landsting, polis, socialtjänst, skolor eller ideella 

föreningar. Kontraktsmetoden finns i närmare 80 svenska kommuner med drygt 

30 000 ungdomar som skrivit på ett kontrakt.   

Riksförbundet SMART arbetar, förutom med att stödja det lokala arbetet, med 

att årligen arrangera en Nordisk förebyggarkonferens. SMART har också 

arrangerat tre ungdomskonferenser och vid den första som genomfördes 2007 

bildades SMART:s ungdomsråd. Ungdomsrådet beslutade sedan att bilda en egen 

ideell förening, SMART Ungdom. För att bli medlem i SMART Ungdom ska man 

ha skrivit på ett kontrakt med en lokal SMART-ansluten verksamhet. SMART 

Ungdom planerar nu en fjärde ungdomskonferens som ska genomföras i maj 

2010.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera varianter av 

kontraktsmetoden och att SMART är tydliga med att interventionen ska kunna 

anpassas efter lokala förutsättningar. Inom SMART pågår ständigt ett 

utvecklingsarbete och på senare år har ungdomarnas roll i arbetet förstärkts.  

 

Tidigare utvärderingar 

Folkhälsoinstitutet genomförde 1998 en kartläggning av 22 projekt som använde 

sig av kontraktsmetoden. Syftet med kartläggningen var att beskriva metodens 

generella drag samt med utgångspunkt från de olika tillämpningarna diskutera 

skillnader och variationer. Folkhälsoinstitutet konstaterade att det fanns flera 

lokala skillnader i sättet att arbeta med kontraktsmetoden. Olika projekt hade till 

exempel olika många punkter i kontraktet och kontraktet hade olika lång 

giltighetstid. Det vanligaste var dock att kontraktet innehöll punkter där eleverna 

fick säga nej till droger, nej till snatteri och/eller vandalism samt ja till att visa 

respekt för sina medmänniskor. Oavsett hur många punkter som fanns i 

kontraktet var den primära målsättningen att höja debutåldern för alkohol 

och/eller tobak. Kontrakten skrevs i vissa projekt med elever i skolår 7-9, men det 

vanligaste var att kontrakten även riktades till elever i skolår 4-6. Alla projekten 
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hade förmåner kopplade till kontrakten. De elever som valde att skriva på ett 

kontrakt erbjöds rabatter i olika butiker på orten. Det var också vanligt att de 

fick gratis inträde till kommunala idrottsarrangemang. Den kontraktsmetod som 

SMART arbetar med har varit föremål för några lokala uppföljningar, men 

någon fullvärdig utvärdering av metoden finns inte (Modée, 1998).  

I Boden genomfördes 1997 en femårsuppföljning av deras kontraktsverksamhet 

TEAM 49. I uppföljningen redovisas inga resultat kring effekterna av metoden 

utan erfarenheter från fem års arbete presenteras (Nyström & Forsström, 1997).  

Det finns också en utvärdering som är genomförd bland elever i skolår 6-9 i 

Habo kommun. Syftet med utvärderingen var att undersöka vad ungdomarna 

tyckte om kontraktet och vilken inverkan det har haft på deras tobaksvanor. I 

utvärderingen ingår en enkätundersökning som genomfördes 2000 i kommunens 

högstadieskola. I undersökningen fanns frågor om kontraktet och i resultatet 

konstateras att majoriteten av eleverna ville att kontraktet skulle finnas kvar i 

fortsättningen. I resultatet framkommer också att elevernas tobaksvanor hade 

minskat under tiden kontraktet använts i kommunen (Persson, 2003). Analysen 

av elevernas tobaksvanor är baserad på årliga drogvaneundersökningar och i 

utvärderingen diskuteras inte hur andra insatser som eleverna har varit med om 

kan ha påverkat resultatet. Det fanns inte heller några jämförelseskolor med i 

materialet.  

I Västerbotten har en utvärdering av en typ av kontraktsmetod, Tobaksfri Duo, 

genomförts. Interventionen innebär att en vuxen och en elev signerar ett kontrakt 

där båda förbinder sig att vara tobaksfria i tre år. Forskningsresultaten visar att 

ungdomar i interventionsområdena använde mindre tobak än ungdomarna i 

kontrollområdena. Dessutom minskade också tobaksbruket bland de vuxna som 

stödde en ung medlem i Tobaksfri Duo (Nilsson, 2009).  

I internationell forskning finns inte mycket skrivet om kontraktsmetoder. En 

uppföljning av en typ av kontraktsmetod riktad till hela klasser har dock 

genomförts i Tyskland. Metoden kallas Smoke-Free Class Competition och går ut 

på att hela klassen skriver på ett kontrakt att klassen ska vara tobaksfri ett halvår 

i taget. Resultaten antyder att denna intervention kan försena debuten för 

rökning (Wiborg & Hanewinkel, 2002). En norsk intervention med individuella 

kontrakt genomfördes under 1990-talet. Kontrakten förnyades årligen och 

klassen bestämde vilka elever som skulle uteslutas. Denna intervention resulterade 

i lägre andel elever som började röka samt att dagligrökare rökte färre cigaretter. 

Ungefär en tredjedel av eleverna i årskurs nio tyckte att interventionen hade 

hjälpt dem att förbli icke-rökare (Svoen & Schei, 1999). 
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Projektets innehåll och mål 

Riksförbundet SMART ansökte 2002 om medel från Socialstyrelsen för ett 

projekt i Västernorrland. I Härnösand fanns sedan 1995 en fungerande 

kontraktsverksamhet och man ville utveckla arbetet med kontraktsmetoden i de 

övriga kommunerna i Västernorrland efter att socialtjänstrepresentanter från 

Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Sundsvall visade intresse för 

att implementera metoden på sina respektive orter. 

Projektets målgrupp var elever i årskurs 4-9 i Örnsköldsvik, Kramfors, 

Sollefteå, Timrå, Ånge och Sundsvall samt deras föräldrar. Projektets mål var att 

informera och väcka intresse för kontraktsmetoden i Västernorrlands, Jämtlands 

och Gävleborgs län. I första hand via socialtjänst, i andra hand via andra aktörer. 

Delmål var:  

att hjälpa intresserade aktörer med förankring och fortsatt stöd av 

verksamheten. 

att utgå ifrån och samarbeta med de verksamheter som redan finns. 

att delta i projektets utvärdering i samarbete med Örebro universitet. 

att projektledaren genom utbildning, handledning och samverkan med 

andra projekt samt via möten och mässor, får möjlighet till 

kompetensutveckling. 

Riksförbundet SMART erhöll medel för projektet i Västernorrland 2003-2005. 

Projektet drevs i samarbete med Kramfors kommun, men i september 2005 valde 

kommunen att lägga ner arbetet. Under 2009 fick organisationen också pengar 

för att utveckla arbetet med kontraktsmetoden i Skåne.  

 

Tabell 5.1. Utdelade medel (tkr) till Riskförbundet SMART för projektet SMART 

Västernorrland. 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 

medel  

(tkr) 

1 100 650    800 

Projektets 

målgrupp 

Barn och 

föräldrar 

Barn och 

föräldrar 
    

Område 
Väster-

norrland 

Väster-

norrland 
   Skåne 
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Utvärderingens inriktning och mål  

En utvärdering av kontraktsmetoden i Västernorrland har genomförts och bestod 

i tre delstudier. En delstudie riktades till ungdomar, en till föräldrar och en till 

viktiga nyckelpersoner i arbetet med att utveckla metoden i Västernorrland. 

Nedan listas utvärderingsfrågorna för respektive delstudie. 

I. Elevstudien 

• Hur uppfattar eleverna kontraktsmetoden? Vilka är metodens styrkor och 

svagheter? 

• Vilka är orsakerna till eventuella kontraktsbrott? 

• Påverkas elevernas alkohol- och drogvanor av kontraktsmetoden? 

• Upplever eleverna att skolmiljön har förbättrats efter att kontraktet har 

införts? 

II. Föräldrastudien 

• Upplever föräldrarna att kontraktsskrivandet har underlättat gränssättningen 

för deras barn/ungdomar?   

• Upplever föräldrarna att kontraktet har underlättat samtal om alkohol och 

andra droger med deras barn/ungdomar? 

• Hur uppfattar föräldrarna kontraktsmetoden? Vilka är programmets styrkor 

och svagheter? 

III. Nyckelpersonsstudien 

• Vilka är nyckelpersoner/samarbetspartner i arbetet med kontraktsmetoden?   

• Hur uppfattar nyckelpersoner/samarbetspartner kontraktsmetoden? Vilka är 

metodens styrkor och svagheter?  

• Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer inom ramen för 

kontraktsmetoden? 

• Hur väl är kontraktsmetoden förankrad i kommunerna? 

 

Metod och material 

I. Elevstudien 

Inom elevstudien genomfördes en enkät om elevernas alkohol- och drogvanor 

bland elever i Kramfors kommun hösten 2003. Enkäten fungerade som en 

baslinjemätning innan kontraktsmetoden startade i kommunen och genomfördes i 

skolår 5-8 i samtliga skolor. En ny enkät genomfördes under hösten 2004 med 

elever i skolår 6 och 8. Denna enkät innehöll, utöver frågor om elevernas alkohol- 

och drogvanor, också frågor om skolmiljön, om orsaker till kontraktsbrott samt 
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om elevernas uppfattning av Kontraktsmetoden. Arbetet med kontraktsmetoden 

fick ett abrupt slut i september 2005 då kontraktsmetoden lades ned av 

Socialtjänsten i Kramfors kommun. En sista uppföljande elevenkät genomfördes 

ändå i maj 2006. Här ställdes, utöver ovanstående frågor, även frågor om hur 

eleverna påverkats av att kontraktsmetoden upphört.  
 

Tabell 5.2. Antal elever som besvarat elevenkäten skolår 2004/2005, 2005/2006 och 

2006/2007.   

Skolår 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

 Antal svarande elever Antal svarande elever Antal svarande elever

5 238   

6 283 225  

7 259  215 

8 259 249 161 

9   162 

Totalt 1039 474 538 

  
 
II. Föräldrastudien 

Föräldrastudien omfattade föräldrar med barn på två skolor i Kramfors och en 

skola i Härnösand. I Kramfors hade föräldrarna barn i skolår 6 och 9 och i 

Härnösand gick barnen i skolår 9. En enkät skickades till föräldrarna under våren 

2005. Organisationen SMART kontaktade skolorna för att få adresser till 

föräldrarna och enkäten skickades sedan utav forskarteamet. Enkäten innehöll 

förutom frågor om Team SMART bland annat frågor om familjerelationer, 

föräldrarnas syn på alkohol och tobak och på förebyggande arbete.  

Av de 205 föräldrar som fick enkäten valde 135 föräldrar att svara (66 

procent). Det var 68 procent av enkäterna som besvarades av mamman och 16 

procent som besvarades av pappan. Mamman och pappan hade besvarat enkäten 

tillsammans i 13 procent av fallen och i 2 procent av fallen hade enkäten 

besvarats av annan vårdnadshavare.  

 

III. Nyckelpersonsstudien 

Nyckelpersonsstudien genomfördes, på uppdrag av forskarteamet, utav 

PrimärvårdsCentrum, Avdelningen för folkhälsa och forskning vid Landstinget 

Västernorrland under våren 2006. Uppdraget innefattade identifiering av 

nyckelpersoner, aktörssamarbete och förankring i kommunen. Studien syftade 

också till att belysa metodens styrkor och svagheter. Telefonintervjuer har 
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genomförts med antal yrkesverksamma personer i fyra av Västernorrlands sju 

kommuner. Personerna som alla på något sätt kommit i kontakt med SMART via 

sitt yrke tillfrågades bland annat hur de upplevt att förankring och samverkan 

fungerat på beslutande nivå och på aktörsnivå. De fick också ange hur de 

uppfattar själva metoden.  Totalt genomfördes 17 intervjuer som varade mellan 

15-45 minuter. En särskild rapport finns om nyckelpersonsstudien (Lundgren, 

2006). 

 

Resultat från elevstudien 

 

Hur många har skrivit ett kontrakt? 

Den första enkätundersökningen, läsåret 2003-2004, genomfördes innan eleverna 

fick erbjudande om att skriva på ett kontrakt. I undersökningen som 

genomfördes ett år senare var det en större andel elever i skolår 6 (61 procent) än 

i skolår 8 (42 procent) som valt att skriva på ett kontrakt. I skolår 6 var det 

vanligare att flickor (68 procent) skrev på kontraktet än pojkar (54 procent), men 

i skolår 8 fanns ingen könsskillnad. Vid tidpunkten för den tredje och sista 

undersökningen som genomfördes under vårterminen 2006 hade arbetet med 

kontraktsmetoden avslutats. Eleverna fick därför svara på om de kände till 

Kramfors Team Smart och de kontrakt som delades ut. Nio av tio elever på 

högstadiet kände till kontraktet. Eleverna fick också ange om de skrivit på 

kontraktet under något av läsåren (Tabell 5.1.3). Totalt är det 379 elever (75 

procent) som säger att de skrivit kontrakt ett eller flera år.  
 

Tabell 5.3. Andel elever (procent) som angav att de haft kontrakt i skolåren 5-8.  

 
Elever i skolår 7 

Elever i 

skolår 7 och 8 

Elever i 

skolår 8 och 9 
Elever i skolår 9 

Har haft 
kontrakt 

i: 
Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

skolår 5 77 62       

skolår 6   55 54     

skolår 7     37 27   

skolår 8       24 15 

Totalt (n) 110 102 182 190 147 175 75 87 

 

Det var totalt 17 procent av eleverna i skolår 7 som angav att de aldrig hade 

skrivit på något kontrakt. I skolår 8 var det 25 procent som aldrig haft något 

kontrakt och i skolår 9 var det 37 procent.  
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utvärderingen av projektet i Novgorod. Arbetet har skett inom ramen för ECAD:s 

verksamhet. Medel för insatsen kommer delvis från SIDA. 

 

Röster från ungdomar  

Syftet med C-uppsatsen var att undersöka ungdomarnas unika upplevelser och 

tankar kring programmet, dess styrkor och svagheter och därmed granska vad 

som kan göras för att förbättra det. Fem intervjuer med ungdomar i åldern 18-19 

år genomfördes. Ungdomarna i studien hade en positiv bild av programmet och 

några av de fördelar som lyftes fram var den gemenskap som metoden skapade, 

förmånerna och att kontraktet tydligt visade vad man förbundit sig till. Det fanns 

dock åsikter om att programmet hade lättare att nå ut i de yngre åldrarna. En av 

de svagheter med metoden som lyftes fram var bristen på kontroll av kontraktens 

efterlevnad. Ungdomarna betonade också vikten av att förmånerna är så pass 

attraktiva att ett indraget medlemskort är kännbart. För att förbättra arbetet med 

kontraktsmetoden upplevde ungdomarna att engagemanget och organisationen 

behövde förstärkas. Förslag var också att fler aktiviteter skulle kopplas till 

kontraktsmetoden, tillexempel discon. Ungdomarna menar att det framförallt är 

arbetet med metoden på högstadiet som borde stärkas.     

 

Kontraktsmetoden i Novgorod 

ECAD:s projektet syftade till att stärka insatserna mot droger, kriminalitet och 

prostitution i Veliky Novgorod samt att ta fram kostnadseffektiva metoder, att få 

till stånd ett ökat samarbete mellan olika aktörer samt att öka kunskaperna om 

olika insatsers resultat och effekt. Kampen mot droger och kriminalitet är också 

en kamp för demokratin. ECAD samverkade med två svenska organisationer, 

Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) och SMART. Under projektets första år 

stod de primärpreventiva insatserna i förgrunden. En betydande del av insatserna 

bestod av att verka för lokalt samarbete mellan organisationer, men också med de 

lokala myndigheterna.  

Utvärderingen syftade till att besvara liknande frågor som den svenska studien 

vilken innebar att de enkäter som använts till elever och föräldrar i Sverige 

översattes och delvis anpassades till ryska förhållanden. Utöver dessa 

frågeställningar planerades analyser av likheter och skillnader som fanns mellan 

ryska och svenska elever och föräldrar.  

En första elevundersökning gjordes med 647 elever i åldern 10-15 år under 

läsåret 2005/2006. Enkäten genomfördes innan interventionen inleddes. Av dessa 
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elever gick 151 på skolor där kontraktsmetoden senare introducerades och 497 

elever på andra skolor. En andra undersökning med elever på samma skolor som 

tidigare genomfördes läsåret 2006/2007. Under läsåret 2006/2007 skickades 

också en enkät hem till deras föräldrar (n=580).  

Resultaten från den begränsade analysen som forskarteamet genomfört har gett 

upphov till mycket intressanta jämförelser mellan situationen för barn och 

ungdomar i Novgorod och i Sverige. Några likheter som upptäcktes i jämförelsen 

mellan eleverna i Novgorod och Sverige var att ungdomarna rökte och drack 

alkohol i ungefär samma utsträckning. Ryska och svenska elever upplevde också 

att de haft undervisning om alkohol, tobak och narkotika i ungefär lika stor 

utsträckning. Däremot vet vi inget om undervisningens art. I Ryssland liksom i 

Sverige är det fler elever som dricker alkohol om de blivit bjudna hemma. Det är 

också, precis som i Sverige, fler som dricker om de upplever att deras föräldrar 

tycker att det är okej att de dricker eller är osäkra på vad föräldrarna tycker. 

Skillnader som upptäcktes var att det är lägre andel ryska ungdomar som blir 

bjudna på alkohol av sina föräldrar, men det är högre andel som upplever att de 

får dricka alkohol för sina föräldrar. Eleverna i Novgorod trivdes något sämre i 

skolan, med andra elever, med lärarna och med skolarbetet än vad svenska elever 

gjorde. De trivdes också något sämre med livet i stort. Det fanns också vissa 

skillnader mellan de svenska och de ryska ungdomarnas uppfattning om 

familjerelationer. Svenska ungdomar upplevde i större utsträckning att det var 

noga hemma med att säga vart man går, att man sköter skolan, vart man går på 

fest och hur man uppför sig.  
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Sammanfattande reflektion 

 

• Flera faktorer bidrog till att SMART:s verksamhet i Västernorrland inte kunde 

utvärderas på ett optimalt sätt. För det första hade SMART Västernorrland 

redan beviljats pengar och arbetet hade påbörjats när forskarteamet kontaktades. 

Detta gjorde att det inte var möjligt att genomföra en utvärdering där personerna 

i studien följdes på individnivå utan endast grupper kunde följas under 3 år. För 

det andra valde kommunen att avsluta samarbetet med SMART redan efter 2 år 

med metoden.  

 

• Riksförbundet SMART når många ungdomar med sin kontraktsmetod. Resultat 

från denna undersökning visar på samband mellan kontrakt och elevernas 

alkohol- och tobakskonsumtion.  
 
• Slutsatsen från föräldrastudien är att trots att kontraktsmetoden i huvudsak är en 

ungdomsinriktad metod har den betydelse för föräldrarna i sitt föräldraskap. 

Framförallt när det gäller frågor om tobak, alkohol, narkotika, stöld och snatteri. 

 

• Nyckelpersonsstudien visar att kontraktsmetoden har varit väl förankrat och 

samverkan på aktörsnivå har varit god. Nyckelpersonerna upplever att metoden 

varit mindre väl förankrad på den beslutande nivån. De har bara gott att säga om 

själva kontraktsmetoden och dess innehåll, men anser att uppföljningen av 

kontrakten kan förbättras. Man efterlyser en metod för uppföljning och hur man 

skall hantera kontraktsbrott. 

 
• En långsiktig utvärdering av metoden där ungdomar individuellt följs över tid 

bör genomföras.  I och med att organisationen återigen beviljats medel för att 

driva kontraktsmetoden skulle en sådan utvärdering kunna planeras och 

genomföras. Detta förutsätter dock att medel avsätts både för långsiktigt 

genomförande av projektet och för utvärdering.  
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Hassela solidaritet – Hudiksvall: Kamratstöd i Skolan 

Skolans största möjlighet att förebygga alkoholproblem bland barn och 

ungdomar är att arbeta för en bra skolmiljö som minskar psykiska problem 

(Bremberg, 2002). En förutsättning för ett gott skolklimat är att alla elever trivs 

och känner sig trygga i skolan. Det är viktigt att eleverna görs delaktiga i det 

arbetet och att eleverna känner ansvar för den gemensamma miljön. En metod för 

detta arbete är att utse elever på skolan som fungerar som elevstödjare. Att vara 

elevstödjare innebär att eleven ska vara en bra kompis och en god förebild för 

andra elever (Hagström, Redmo, & Bergman, 1998). Barns och ungdomars 

värderingar, normbildning och sociala förmåga påverkas av jämnåriga kamrater. 

Det finns internationella studier som visar att när jämnåriga förmedlar kunskaper 

och normer om alkohol- och narkotika påverkas elevernas konsumtion 

(Myndigheten för skolutveckling & Statens folkhälsoinstitut, 2003). 

En elevstödjare ska, tillsammans med personalen på skolan, arbeta för att 

missförhållande som till exempel mobbning upptäcks och rättas till. Eleverna har 

ofta en tidig kännedom om det är något som inte fungerar i skolan. 

Problembeteenden såsom skolk, mobbning, alkoholbruk, rökning och 

skadegörelse upptäcks oftare om jämnåriga arbetar med att stötta och hjälpa sina 

kamrater (Hagström et al., 1998).  

I USA finns resultat som visar att skolor som arbetar med peer-counseling, det 

som ovan benämns som elevstöd, har fått en tryggare skolmiljö. Arbetet har 

också lett till färre självmordsförsök och höjd debutålder för alkohol hos eleverna 

(Folkhälsoinstitutet, 1998). Liknande arbete har bland annat skett på Nya 

Zeeland där utvalda elever får utbildning och handledning i alkohol- och 

drogfrågor. Syftet är att de med hälsosamma attityder och värderingar när det 

gäller alkohol och droger kan påverka sina kamrater att göra goda val. Det finns 

dock några väsentliga skillnader mellan det svenska elevstödsarbetet och arbetet 

på till exempel Nya Zeeland. På Nya Zeeland utbildas några ungdomar för att 

medverka i skolans hälsoundervisning och på olika sätt stötta elever som är i 

riskzon för alkohol och droger (Elliott & Lambourn, 1999).   

Erfarenheter visar enligt Myndigheten för skolutveckling och Statens 

folkhälsoinstitut (2003) att elevstödjare bör gå igenom en inledande utbildning 

för att stärkas i sin roll, bli trygga i gruppen och få tid att reflektera över sina 

värderingar. De bör även få regelbunden handledning. Ferrer-Werder et al. (2005) 

betonar också vikten av att lärare eller annan personal handleder.  
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     Hassela solidaritet har sedan 1980-talet arbetat med något som kallas för 

kamratstödsverksamhet på grund- och gymnasieskolor. Unga arbetslösa i åldern 

18-23 år har utbildats för att fungera som stödjande förebilder för elever runt om 

i landet. I det projekt som Hassela Solidaritet i Hudiksvall fick medel från 

Socialstyrelsen för under åren 2003-2006 har man arbetat utifrån modellen med 

elever som stöttar andra elever i skolan (ovan nämnt som elevstödjare). Hassela 

Solidaritet i Hudiksvall har dock behållit namnet KiS, Kamratstödjare i Skolan.  

 

Projektets innehåll och mål 

Hassela Solidaritets kamratstödsprojekt i Hudiksvall bedrevs av personalen på 

Brandgaraget, som under projekttiden var den lokala Hasselaföreningen. 

Projektet genomfördes på en av kommunens högstadieskolor. Hassela Solidaritet 

i Hudiksvall upprättade ett avtal med den aktuella skolan för 

kamratstödsverksamheten. Avtalet förband Hassela Solidaritet till att genomföra 

utbildning för handledare och kamratstödjare, ansvara för handledning och 

föräldramöten samt genomföra en uppföljning. Den aktuella skolan ansvarade för 

förankringsprocessen på skolan, att tillsammans med Hassela Solidaritet 

organisera föräldraträffar, att utse två handledare som skulle finnas med under 

hela utbildningen samt handleda eleverna minst två timmar i veckan.  

Projektet startade sin verksamhet under hösten 2003, då ingick ett av skolans 

tre arbetslag i verksamheten. Senaste kom hela skolan att omfattas av 

verksamheten. Eleverna i skolår 8 och 9 fick anmäla sitt intresse till att bli 

kamratstödjare. Efter intervjuer med de intresserade eleverna valdes ett antal 

elever ut till kamratstödjare och dessa fick under en internatvecka genomgå en 

utbildning som Brandgaraget ansvarade för. Kamratstödjarna och de handledare 

som skolan utsett fick bland annat utbildning i konfliktlösning, grupprocesser, 

utvecklingstrappan, ledarskap och förebildskap. Utbildningen innehöll också 

praktiska uppgifter och värderingsövningar i syfte att belysa teorier och ge insikt 

om hur gruppen fungerar tillsammans. Kamratstödjarna skulle reflektera över sitt 

eget handlande för att förhindra alkohol- och drogmissbruk och fungera som 

positiva förebilder för sina kamrater. Genom kamratstödsverksamheten gavs 

skolan möjlighet att bygga nätverk för att skapa gynnsamma miljöer för alla 

ungdomars utveckling och behov. Brandgaraget följde upp 

kamratstödsverksamheten med regelbundna utbildnings- och handledarträffar. 

Projektets mål har varit att: 
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förebygga social utslagning, till exempel minska ungdomars 

alkoholkonsumtion, narkotikatestning och mobbning genom KiS 

(Kamratstöd i Skolan). 

skapa en skola som är en positiv, kreativ och stimulerande arbetsplats 

för alla i skolan. 

Under 2005 inleddes ett samarbete med SMART Västernorrland, vilket innebar 

att kamratstödjarna också skulle vara ambassadörer för kontraktsverksamheten 

på den aktuella skolan. Samtliga elever på skolan skulle informeras om metoden 

och få möjlighet att skriva på ett kontrakt. Under läsåret 2005/2006 bedrevs 

kontraktsmetoden på skolan och cirka 170 elever och deras föräldrar skrev under 

kontraktet. Under läsåret 2006/2007 stod det dock klart att SMART inte kunde 

fortsätta att driva kontraktsmetoden på skolan, men kamratstödsverksamheten 

fortsatte till och med vårterminen 2007 . Projektet skickade sedan inte in någon 

ny projektansökan för läsåret 2007/2008, vilket innebar att inga kamratstödjare 

fanns på skolan höstterminen 2007.    

 
Tabell 5.6. Utdelade medel (tkr) till Hassela Hudiksvall för projektet Kamratstöd i 

Skolan.  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 

medel  (tkr) 
500 400 390    

Projektets 

målgrupp 
Ungdomar Ungdomar Ungdomar    

Område Hudiksvall Hudiksvall Hudiksvall
 

 
  

 

Utvärderingens inriktning och mål  

Utvärderingen av Hassela Solidaritets arbete med kamratstödjare bestod av två 

delstudier. Den första var en elevundersökning med upprepade mätningar på den 

aktuella skolan. En mätning har också gjorts på den andra högstadieskolan i 

Hudiksvall, som inte var engagerade i projektet. Syftet var att bygga upp en 

långsiktig uppföljning där denna skola skulle fungera som jämförelseskola. 

Skolan valde dock att endast medverka vid ett mättillfälle (2006). Den andra 

delstudien bestod av fokusgruppsintervjuer med de utvalda kamratstödjarna. 

Utvärderingsfrågorna var följande: 
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II. Fokusgruppsintervjuerna 

Fokusgruppsintervjuerna med kamratstödjarna utfördes den första dagen på den 

utbildningsvecka som ingick i projektet. Syftet var att fånga eleverna som skulle 

bli KiS:are innan de gått igenom själva utbildningen, för att de inte skulle ha 

hunnit färgas av utbildningens innehåll. Detta innebär att intervjuerna inte kunde 

ge svar på frågorna om utbildning och handledning. 

KiS:arna ansåg att det är bra för en skola med kamratstödsverksamhet 

eftersom det är mycket som lärarna och annan personal missar. Eleverna ser vad 

som händer på rasterna och i anslutning till skoltiden. De trodde att det kan vara 

lättare att prata med någon i sin egen ålder än en vuxen. KiS:arna tog uteslutande 

upp mobbing och utanförskap som deras huvuduppgift. De uppfattade att de ska 

vara uppmärksamma på om någon är utanför eller om elever är taskiga mot 

varandra. De ansåg inte att det är deras sak att säga till om rökning eller 

snusning, och definitivt inte om alkoholdrickande. Man resonerade så att 

använder man droger så skadar man bara sig själv, men mobbning skadar ju 

andra. De tillfrågade KiS:arna ansåg däremot inte att det är okej att vara KiS:are 

och dricka eller använda tobak. En del elever i nian tyckte dock att det var okej 

att dricka någon gång ibland, men inte att vara någon som går ut varje helg. De 

ansåg själva att de skall fungera som förebilder och därför bör föregå med gott 

exempel. 
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Svenska Ishockeyförbundets projekt Skolambassadörer 

 

Inledning 

Idrottsstjärnor kan vara förebilder för många då de innehar kunskaper som 

många beundrar. Dessa kan förutom de rent idrottsliga vara kvalitéer som 

uthållighet, hängivenhet, kyla i pressade situationer, hårt arbete och tro på sig 

själva. Många ungdomar ser upp till idrottsstjärnor och letar efter svar på hur 

man själv kan nå framgång hos dem (Globus, 1998).  

Förebilder kan även påverka ungdomar i negativ riktning, en amerikansk 

studie visar att det är vanligare att ungdomar som har rökt har kvinnliga 

filmförebilder som röker än andra ungdomar (Escamilla, 2000). Hur våra idoler 

och stjärnor agerar påverkar hur människor i samhället beter sig (Dyer, 1998). 

En norsk studie, som bygger på enkätsvar från 3500 ungdomar mellan 12 och 

18 år, visar att deltagande i föreningsidrott är en viktig faktor för att försena 

alkoholdebuten. I studien menar man att det finns flera olika sätt att förklara 

detta samband. Det första skulle kunna vara de regler som de flesta 

idrottsklubbar har gällande användning av alkohol, det andra att 

Sammanfattande reflektion 

 

• Det går inte att se några effekter av kamratstödsverksamheten när det gäller 

skoltrivsel och mobbning. Detta skulle kunna bero på att projektet till en början 

bara omfattade delar av skolan och att en insats som denna behöver långsiktighet 

för att nå resultat. Fördjupade analyser behöver göras för att förstå betydelsen av 

projektet Kamratstöd i Skolan.  

 

• Majoriteten av eleverna känner till vilka som är kamratstödjare på skolan och 

anger att det finns en grupp på skolan som ingriper vid mobbning om det skulle 

förekomma. 

 

• Den allra viktigaste egenskapen hos en KiS:are är att man kan lita på att han eller 

hon inte pratar med andra elever om det som eleven berättat om.  

 

• KiS:arna själva ser att deras uppgift är att förebygga mobbning och utanförskap på 

skolan.  

104



 

föreningsidrotten är bra miljö för socialisering samt att deltagande i 

föreningsidrott upptar mycket av den ungas tid, tid som annars skulle kunna 

användas till normbrytande beteende (Hellandsjø et al., 2002). 

EU hade under några år haft en tobakskampanj, riktad till ungdomar mellan 

12 och 18 år, nämnd Feel Free to Say No. I den har bland annat popstjärnor och 

fotbollsstjärnor använts för att föra fram budskapet. Vid intervjuer i 

fokusgrupper framkom att ungdomarna tycker att involveringen av populära 

personer har ökat deras intresse för kampanjen. De intervjuade tonåringarna tror 

att stjärnor kan påverka människors val och attityder. De antydde dock att det 

var viktigt att de stjärnor som användes i kampanjen kunde ses som trovärdiga 

just i tobaksfrågan. Några antydde även att idoldyrkan kunde ses som lite 

barnsligt i deras ålder (Lefebvre-Naré et al., 2003). 

Det går sällan att identifiera en enstaka orsak till exempelvis tidig debutålder 

för alkoholkonsumtion. Inom det alkohol- och drogförebyggande området nämns 

ofta risk- och skyddsfaktorer. Dessa kan delas upp i individuella faktorer, sociala 

nätverksfaktorer samt samhällsfaktorer. Till de sociala nätverksfaktorerna hör 

förhållanden i den närmaste sociala omgivningen såsom familj, kamrater men 

även socialt utvecklande fritidsaktiviteter, till exempel en idrottsförening. Vad 

som gör exempelvis en idrottsförening till en skyddande faktor är att den kan 

stärka banden mellan människor och därmed ge en ökad känsla av samhörighet, 

något som minskar risken för beteenden som brottslighet, missbruk, mobbning 

etcetera. Den kan även skapa tydliga regler för sina medlemmar om vad som 

gäller och vad konsekvenserna blir om man följer respektive bryter dessa regler 

(Andréasson, 2002).  

Studier har visat att de lågintensiva informationsprogram som förekommer i 

Sverige sällan har visats ge mätbara effekter på alkoholbruket (Lilja & Larsson, 

2003). De har även visat att endast om elever erbjuds 40 undervisningstimmar 

per år eller mer kan det vara möjligt att påverka deras alkoholvanor. Skolans 

främsta möjlighet att påverka ungdomars alkoholkonsumtion ligger i att erbjuda 

en god skolmiljö (Bremberg, 2002). Attitydförändringar i alkoholpreventiva 

program är svårare att åstadkomma än kunskapsförändringar (Lilja & Larsson, 

2003).  

Svenska ishockeyförbundets projekt skolambassadörer har mynnat ur projektet 

Attityd – för en alkoholfri uppväxt, som var ett samarbete mellan 

Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO. Projektet byggde på att alla barn och 

ungdomar har rätt att växa och utvecklas i alkoholfria miljöer samt att idrotten 

ska vara en frizon från alkohol för barn och ungdomar. Svenska 
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ishockeyförbundet var med från starten i detta projekt med sitt eget projekt 

Attityd – för en alkoholfri ishockey som från och med år 2002 blev en del i den 

ordinarie ledarutbildningen. Projektet skolambassadörer är en anpassning till 

skolans värld av det tidigare materialet Attityd – för en alkoholfri ishockey 

(Nygren, 2002).  

I Sven Nygrens slutrapport Från måste till vill – en bok om Projekt Attityd 

menar han att Attityd i huvudsak utvecklades till ett framgångsrikt projekt. 

Projektet har utvecklat en framgångsrik metod för alkohol- och drogpolicyarbete 

i föreningar som kan användas i många sammanhang. Han menar dessutom att 

Projekt Attityd som samverkansnätverk mellan två folkrörelser har utvecklat en 

samarbetsform som fler folkrörelser kan ta efter. Svenska Ishockeyförbundet 

anser han har fått en bra start på sitt arbete genom att arbetet var väl förankrat i 

hela förbundet. Attityd för en alkoholfri ishockey hade under hösten 2003 bland 

annat nått 160 föreningar, utbildat 3300 ledare samt 20000 spelare (Nygren, 

2004). Han tror också att Svenska ishockeyförbundets Attitydsatsning har gjort 

att skolan gärna tar emot skolambassadörerna. 

 

Projektets innehåll och mål  

Svenska ishockeyförbundets projekt Skolambassadörer har mynnat ur projektet 

Attityd – för en alkoholfri uppväxt, som var ett samarbete mellan 

Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO. Projektet Skolambassadörer är utifrån 

önskemål från skolor en anpassning till skolans värld av det tidigare materialet 

Attityd – för en alkoholfri ishockey. 

 

Projektets mål för 2003-2004 

Elitishockeyspelare utbildas till skolambassadörer för att vid skolbesök 

informera och påverka ungdomars attityder till alkohol. 

Genomföra prova-på aktiviteter i ishockey. 

Samarbete mellan skola och elitförening eftersträvas. 

 

Projektets mål för 2005 

Fortsatt utbildning av elitishockeyspelare till skolambassadörer. 

Involvera landets 25 hockeygymnasier. Eleverna utbildas till 

skolambassadörer och deras instruktörer till handledare. Som sitt 
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elevarbete ska eleverna gå ut i klasser i sin skola/annan skola och 

genomföra skolambassadörsbesök. 

Introducera projektet i SIF:s Talangutvecklingsplan. 

Ge en tjejprofil åt skolambassadörer genom damhockeylandslaget, 

som ska besöka 120 damhockeylag i Sverige. 

Tabell 5.7. Utdelade medel (tkr) till Svenska Ishockeyförbundet för Skolambassadörer.  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

Beviljade  

medel (tkr) 
1000 800     

Projektets 

målgrupp 

Skolelever 

grundskolan 

Skolelever 

grundskolan + 

idrotts- 

gymnasier 

    

Område Nationellt Nationellt     

 

Utvärderingens inriktning och mål 

Följande frågor formulerades som utvärderingsfrågor: 

• Hur ser skolambassadörerna på sitt uppdrag, egen påverkan etcetera? 

• Följa upp insatsen på hockeygymnasierna. 

• Har skolambassadörsutbildningen påverkat de elever som har gått den 

(attityder, vanor, beteende)? 

• Hur har de besökta eleverna uppfattat besöket? 

• Hur har lärarna/skolpersonalen uppfattat besöket? 

• Har prova-på-aktiviteterna ökat nyrekryteringen till hockeyklubbarna? 

 

Metod och material 

Svenska Ishockeyförbundet tillhandahöll namn och adress till dem som gått 

skolambassadörsutbildning inför säsongen 2003/2004. En enkät skickades ut till 

samtliga dessa. I september 2004 skickades 63 enkäter ut till dem som gått 

skolambassadörsutbildning. Antalet personer svarade på enkäten var 31 stycken 

(49 procent). 
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Gymnasieeleverna som var med på skolambassadörsutbildningen fick innan 

projektets start bland annat svara på några frågor om sina tankar om 

projektarbetet. Efter genomförandet av de olika aktiviteterna insamlades enkäter 

från elever och två lärare på grundskolan. Hockeygymnasierna i Mora, Tingsryd 

och Linköping valde att vara med i projektet. Därifrån valde 16 elever 

Skolambassadörsarbetet som sitt projektarbete under deras sista termin på 

gymnasiet. Det var 98 enkäter som följde upp besök av skolambassadörer samt 

89 enkäter som undersökte elevernas åsikter om prova-på-aktiviteterna. 

 

Resultat 

Skolbesöket verkade ha satt igång ett samtal med eleverna om alkohol, då mer än 

60 procent av skolambassadörerna uppgav att eleverna frågade mest om just 

alkohol. En viktig aspekt för genomförande av ett projekt som skolambassadörer 

var hur organisationen runt projektet fungerar. I de regioner där 

skolambassadören uppger att han/hon har haft en god kontakt med regionens 

hockeykonsulent hade fler skolbesök genomförts. Hockeykonsulenterna, men 

även den centrala organisationen verkade ha en stor betydelse för hur ett projekt 

som detta lyckas. Detta tyder på att central utbildning och stöd var en viktig 

komponent i projektet. Enskilda föreningar kunde då söka handslagspengar för 

att genomföra projektet. En utvärdering av drogförebyggande inom handslaget 

visade dock att dessa projekt inte varit särskilt framgångsrika (Jonsson et al., 

2007). 

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där skolambassadörerna fick 

möjlighet att ge råd till blivande skolambassadörer. De flesta av respondenterna 

tog sig tid att skriva ned några synpunkter. Råden rör många olika områden. 

Många ger kommentarer om vad man ska tänka på i samband med 

klassrumsbesöket. Att vara väl förberedd och att vara sig själv är något många 

nämner: 

 
Var väl förberedd o försök att svara på alla frågor om alkohol, om din egen 

debut, vad du kunde göra bättre, informera sakligt, ge inte pekpinnar, alla 

har ett eget val att göra när det kommer på tapeten. 

 

Att vara väl förberedd och gärna läsa på om ämnet, även utanför det 

material som Svenska hockeyförbundet står för. För det kommer frågor om 

både det ena och det andra. 
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Kom väl förberedd, i god tid. Bjud in klasserna till ishallen och erbjud dem 

rundvandring i omklädningsrum o dylikt. Dela ut fribiljetter till skolelever 

osv. Påtala att alla är välkomna både tjejer och killar. 

 

En menar att det är viktigt att prata med ungdomarna, inte till och att berätta 

om egna erfarenheter, både positiva och negativa.  

Några påtalar också vikten av att man verkligen vill vara skolambassadör: 

 
Ha en positiv inställning till uppdraget, för det kan förändra verkligheten 

för många ungdomar. Tacka nej till uppdraget om inte motivationen finns 

för det. 

 

Två personer tar upp upplägget av insatsen: 

 
Vänd er till rätt åldersgrupp. Barnen har testat att dricka alkohol tidigare än 

man tror och jag tror det är lättare att väcka ett hockeyintresse ju yngre de är 

och ju färre hobbies/intressen de redan har. 

 

Är lättare om klassen har pratat om ämnet innan man kommer dit. 

 

Slutligen delade en skolambassadör med sig av sin insikt att: 

 
Elever i årskurs 6 är snällare än vad man tror. 

 

Under det tredje året satsade man dels på ett tjejprojekt men även på ett 

hockeygymnasieprojekt. Svenska Ishockeyförbundets syfte med projektet var att 

påverka ungdomars attityd till alkohol samt att locka ungdomarna som publik till 

ishockeymatcher eller till att själva börja spela ishockey.  

En modell för projektet vid ishockeygymnasier utarbetades i samarbete med oss 

i forskargruppen vid Örebro universitet (Eriksson et al. 2006). Resultaten som 

presenteras är från Mora och Tingsryd. Majoriteten av dessa elever tyckte att 

skolambassadörsbesöket var intressant, roligt, inte speciellt svårt och varken för 

långt eller kort. Drygt en tiondel tyckte att de visste allt redan och 90 procent 

svarade att de inte drack alkohol. 

Hälften av eleverna har hört sin lärare prata om besöket på någon lektion 

efteråt och hälften har själva pratat med sina klasskompisar om besöket. Ungefär 

en fjärdedel har pratat med sina föräldrar om besöket. 
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Från besöket kommer eleverna ihåg bland annat att man inte ska dricka 

alkohol, att det ger en sämre kondition, att det påverkar ens idrottande och 

förstör mycket i kroppen. De nämnde även att var 10:e sekund dör någon av 

alkohol och droger samt att det tar 24 timmar innan alkoholen går ur kroppen. 

En elev skrev att hon tyckte att skolambassadörerna visade och förklarade bra. 

Eleverna fick svara på en fråga om vem de talade om alkohol med. De flesta 

brukar prata med sina föräldrar. Många pratar också med kompisar och syskon.   

Nästan 60 procent tror att besöket kommer att påverka deras 

alkoholdrickande, 25 procent tror det inte och 15 procent vet inte. Högre andel 

trodde att de skulle påverka dem i Tingsryd än i Mora. 

Majoriteten av eleverna tyckte att prova-på-lektionen var intressant, rolig, inte 

för svår, för kort och inte för jobbig. En fjärdedel av eleverna uppgav att de aldrig 

spelat ishockey tidigare, dock höll nästan 80 procent på med någon idrott. 

Hälften av eleverna skulle inte vilja börja spela ishockey, av de övriga spelar ca 

20 procent ishockey och drygt 20 procent skulle vilja spela ishockey med 

kompisar. Nästan 10 procent skulle vilja börja spela ishockey i klubb. 

Det märks att Mora och Tingsryd är riktiga ishockeyorter då över 90 procent 

har varit och tittat på ishockey, de flesta många gånger. Denna andel vore 

intressant att jämföra med en större stad. 

Det var ett berömvärt initiativ att Svenska Ishockeyförbundet tar det sociala 

ansvaret som de faktiskt gör i detta projekt. Skolambassadörer på 

ishockeygymnasier, som var en vidareutveckling av det ursprungliga 

skolambassadörsprojektet, kan även ses ur ett vidare syfte. Gymnasieeleverna är 

när de går tredje året 18-19 år gamla. För många innebär denna ålder en ökad 

och relativt hög egen alkoholkonsumtion. Kan en utbildning till skolambassadör 

med efterföljande projektarbete göra att eleverna får en förändrad attityd till 

ungdomar och alkohol och till sin egen alkoholkonsumtion? I detta projekt 

gjordes en förmätning av gymnasieelevernas egna vanor och attityder, det fanns 

dock inte möjlighet just denna gång att göra en adekvat eftermätning.  
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IOGT-NTO: Våga & Ung och Kung 

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 40 000 

medlemmar. Organisationen har en lång historia med ursprung i de två 

organisationerna IOGT och NTO som gick samman 1970. Organisationen verkar 

inom tre verksamhetsområden; Förebyggande arbete, Alkohol- och 

narkotikapolitiskt arbete och Socialt arbete. Under åren 2003-2005 fick 

organisationen medel för att bedriva projektet Våga & Ung och Kung.  

Våga är ett skolprogram som kom till Sverige i början av 1990-talet. Det riktar 

sig till elever i skolår 7. Programmet handlar om att ge eleverna möjlighet att 

bearbeta sina värderingar och stärka det naturliga avståndstagandet från droger 

och våld. Den första versionen av Våga var en översättning av det amerikanska 

programmet D.A.R.E. och drevs av polisen. En effektutvärdering genomfördes 

1996-1997 med cirka 2000 elever, men den kunde inte påvisa att Våga hade gett 

någon effekt på elevernas drogvanor, varken direkt efter programmets avslut eller 

ett år senare. Liknande resultat finns från utvärderingar av det amerikanska 

programmet D.A.R.E. Trots dessa resultat var D.A.R.E. 1997 det mest spridda 

programmet i amerikanska skolor (Lindström & Svensson, 1998). År 1998 tog 

Brottsförebyggande rådet över ansvaret för utvärderingen av programmet i 

Sverige och gjorde ytterligare en uppföljning av eleverna som då gick i skolår 9. 

Inte heller vid denna sista mätning kunde någon skillnad mellan interventions- 

och kontrollskolorna påvisas (Brottsförebyggande rådet, 1999).  

Under 1997 tog IOGT-NTO och Ungdomens nykterhetsförbund UNF över 

huvudmannaskapet för Våga i Sverige. Våga har omarbetats efter den första 

versionen som polisen använde och flera förändringar har gjorts. Detta Våga-

Sammanfattande reflektion 

 

• Handslags-/Idrottslyftsprojektet och övriga projekt som skall genomföras lokalt i 

föreningar behöver stöd och styrning från en central organsation. 

• Ett besök av en idrottsförebild kan sätta igång samtal om alkohol bland 

ungdomar. 

• Denna modell för skolambassadörer som projektarbete på ishockeygymnasier 

skulle kunna överföras till andra idrotter. 
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program har ingen egentlig koppling till det amerikanska programmet. Våga 

består av 9-18 lektioner inom områdena Kamratskap, Lag och rätt, Tobak, 

Alkohol, Narkotika och Påverkan. Våga ska ses som en del i skolans långsiktiga 

ANT-arbete och ska inte ersätta skolans ordinarie undervisning. Författarna till 

Våga uppmanar skolorna att anpassa programmet efter skolans specifika 

förutsättningar och att ta reda på hur den lokala drogsituationen ser ut (IOGT-

NTO 2003). De mål som finns beskrivna i Våga-materialet är följande: 

Stärka positiva beteenden och attityder bland eleverna. 

Öka elevernas handlingsberedskap att säga nej till droger och våld. 

Stärka föräldrarollen. 

Stärka den lokala samverkan mot droger. 

En revideringen av Våga gjordes under hösten 2003.  Efter att IOGT-NTO och 

UNF tog över och omarbetade Våga-programmet har inga studier gjorts för att 

undersöka huruvida programmet påverkar elevernas alkohol- och drogvanor. 

Idag marknadsför IOGT-NTO inte längre programmet som en av sina metoder. 

 

Projektets innehåll och mål 

I Eskilstuna kommun genomfördes Våga-programmet i samtliga 13 

högstadieskolor under våren 2003. Projektet skulle egentligen ha avslutats under 

hösten 2003, men interna projektmedel omfördelades och Eskilstuna kommun 

fick erbjudandet att genomföra Våga med eleverna som gick i skolår 7 läsåret 

2003/2004. Av de 13 högstadieskolorna valde 8 skolor att genomföra Våga ännu 

en gång. Tre av skolorna startade redan under hösten 2003 medan de övriga fem 

skolorna startade under våren 2004. Alla pedagoger som involverades i Våga 

erbjöds att delta i en Våga-utbildning som genomfördes i januari 2004. Samtliga 

elever erbjöds en teaterföreställning om en flicka som växer upp i ett 

missbrukarhem. Föräldrarna erbjöds att medverka i en studiecirkel om konsten 

att vara tonårsförälder. I studiecirkeln användes materialet Ung och Kung som 

syftar till att ge föräldrarna en möjlighet att diskutera och fundera kring 

föräldrarollen och även ge dem en beredskap inför situationer som kan vara 

jobbiga. De teman som tas upp i materialet är Föräldrarollen, Ungdomskulturer, 

Internet och media, Mobbning och utanförskap, Alkohol, Narkotika och Tobak.  

   Målgrupper för verksamheten var alla elever i skolår 7, föräldrar till dessa 

elever och skolpersonal. Våga-programmet var kostnadsfritt för skolorna. 
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Projektledaren samverkade med andra aktörer som till exempel kyrkan, 

socialtjänst, UNF och NBV. Aktiviteter riktade till de olika målgrupperna: 

Elever: Våga-programmet, teaterföreställningen En dag i Evas liv, 

ANT-undervisning från NBV samt Trafikinformation från MHF 

Rattfylleri på två hjul. 

Föräldrar: Föreläsningar och studiecirklar med materialet Ung och 

Kung. 

Skolpersonal: Utbildningsdag inom Våga där vikten av att arbeta med 

värderingsövningar poängteras.  

Målen med projektet var för eleverna att stärka självförtroendet så att de kan 

motstå ett negativt grupptryck, öka kunskapen om droger och alkohol så att de 

blir uppmärksamma på dess negativa konsekvenser, skjuta upp alkoholdebuten 

samt få fler elever som vågar fortsätta att arbeta mot droger och alkohol och 

själva ta helt avstånd från egen användning av alkohol och andra droger. Man 

ville även nå föräldrar som genom mer kunskap om alkohol och andra droger 

kommer att stötta sina ungdomar i fortsättningen genom fasta gränser och trygga 

relationer. Slutligen ville man ge skolpersonal uppdatering och kompetenshöjning 

om bland annat ANT-frågor. 

Under projekttiden 2005 har projektet arbetat med att ta fram en metodbok 

för Våga samt hitta möjligheter för metodutveckling och bygga en plattform för 

skolans alkohol- och drogförebyggande verksamhet. 

 

Tabell 5.8. Utdelade medel (tkr) till IOGT-NTO för projektet Våga.  

 
 

2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 

medel  

(tkr) 

1 090*  200     

Projektets 

målgrupp 

Barn,  

föräldrar, 

skolpersonal 

Metod-

utveckling 
    

Område Eskilstuna      

* IOGT-NTO beviljades medel för tre skolprojekt. Förutom projektet Våga & Ung och 
Kung skulle dessa pengar användas till projekten Prime for life och Drogfri uppväxt. 
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Utvärderingens inriktning och mål 

Någon effektutvärdering av Våga-programmet var inte möjlig att genomföra då 

verksamheten var påbörjad och till viss del också avslutad innan forskarteamet 

fick uppdrag att utvärdera projektet. Däremot genomfördes en studie med 

skolpersonal som genomgått Våga-utbildningen och en studie med föräldrar som 

deltagit i studiecirkeln Ung och Kung. Utvärderingsfrågorna var: 

I. Skolstudien 

• Hur upplever pedagogerna det psykosociala klimatet på skolan? 

• Hur har Våga-programmet organiserats på skolan? 

• Hur integreras Våga-programmet i skolans ordinarie ANT-undervisningen? 

• Hur uppfattar pedagogerna Våga-programmet? Vilka är programmets styrkor 

och svagheter?  

• Hur fungerar samarbetet med andra aktörer inom ramen för Våga-

programmet? 

• Hur har arbetet med Våga påverkat skolans fortsatta ANT-arbete? 

 

II. Föräldrastudien 

• Upplever föräldrarna att deras kunskaper om alkohol och droger ökat efter att 

de deltagit i Ung och Kung? 

• Upplever föräldrarna att deltagandet i Ung och Kung har underlättat 

gränssättningen för deras ungdomar?   

• Upplever föräldrarna att deltagandet i Ung och Kung har underlättat samtal 

om alkohol och andra droger med deras barn/ungdomar? 

• Hur uppfattar föräldrarna studiematerialet Ung och Kung? Vilka är materialets 

styrkor och svagheter? 

 

Metod och material 

I. Skolstudien 

För att få en bild av arbetet med Våga på skolorna genomfördes en 

enkätundersökning med pedagoger som deltagit i en Våga-utbildning. I maj 2005 

gick en enkät ut till de 29 lärare som arbetat med Våga i Eskilstuna, 11 av dessa 

svarade. Då svarsfrekvensen var låg gjordes ett försök att komplettera med lärare 
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Verdandi Stockholmskretsens förebyggande ungdomsverksamhet - Bli trygg i 
Tensta – Rinkeby Möt oss 

 

Inledning 

Organisationen Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation - är en 

folkrörelse som arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från 

alkoholskador. Verdandi är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar med 

att organisera utsatta grupper till kamp för bättre villkor och ett bättre inflytande 

i samhället. Organisationen bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala 

orättvisor och missförhållanden i samhället. Inte minst var det en protest mot den 

traditionella nykterhetsrörelsen och den då rådande samhällssyn som gjorde den 

enskilde ensam ansvarig för missbruket, istället för att se till de missförhållanden, 

i form av fattigdom, otrygghet och andra omänskliga levnadsvillkor, som lett 

fram till missbruket. Idag arbetar Verdandi för bättre vardagsvillkor, för en 

generell och solidarisk välfärdspolitik och mot missbruk. Detta gör man genom 

opinionsbildning, kamratstöd och socialt nätverksarbete. En grundplåt i 

Verdandis arbete är tron på att människan har resurser både att ta ansvar för sitt 

liv och att förändra sina livsbetingelser. Människan har också resurser och 

Sammanfattande reflektion 

 

• Våga-programmet har utsatts för en del oförtjänad kritik. Många har hänvisat 

till den effektutvärdering som genomförts av programmet, trots att den gjordes 

på en annan version av programmet. Det hade varit mycket värdefullt om 

forskarteamet kunnat genomföra en effektutvärdering av programmet inom 

ramen för Socialstyrelsens satsning, men då forskarteamet involverades efter att 

projektet påbörjats var detta inte möjligt.  

 

• På grund av den låga svarsfrekvensen bland pedagogerna i skolstudien kan inga 

slutsatser dras kring hur arbetet med Våga har implementerats på skolorna.  

 

• Uppföljningen av studiecirkeln Ung och Kung visar positiva resultat. Många 

föräldrar menar att Ung och Kung har haft betydelsen för samtalen med sina 

barn om viktiga frågor under tonårstiden. Majoriteten av föräldrarna menade 

också att studiecirkeln haft betydelse för gränssättningen hemma.     
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personliga förutsättningar att ta aktiv del i en förändring av samhället och sin 

sociala verklighet tillsammans med andra människor. (www.verdandi.se) 

 

Projektets innehåll och mål  

Under 2003-2005 beviljades Verdandi projektmedel från Socialstyrelsen för att 

bedriva ett projekt riktat till ungdomar i Tensta. Verdandis projekt tillhörde till 

en början indelningen ”ungdomar” inom denna satsning men eftersom Verdandi 

arbetar bredare än enbart med den ungdomsgård som man ansökte om pengar till 

från start, så ansågs projektet passa bättre in i gruppen områdesbaserade projekt. 

Arbetet idag innebär en inriktning som än mer följer formen av traditionellt 

områdesbaserat förebyggande arbete, där insatser görs som täcker in såväl 

ungdomars skoldag, fritid och närområde. Forskarteamet genomförde under 

projektperioden 2004-2005 fördjupad dokumentation av projektet. Denna 

fördjupning bestod av flertalet intervjuer med personer som på ett eller annat sätt 

arbetat med eller kommit i kontakt med projektet i Tensta. Bland annat 

intervjuades styrelsemedlemmar, stadsdelsnämndens ordförande, Brotts- och 

drogförebyggande samordnaren i stadsdelen samt ungdomsmedlemmar inom 

Verdandi. Detta finns beskrivet i kapitel 8 samt i tidigare rapport från 

forskarteamet vid Örebro universitet (Eriksson et al., 2006a, Eriksson et al., 

2006b). 

Under 2006 och 2007 satsade Ungdomsstyrelsen speciella resurser för 

projektbidrag till förebyggande och främjande verksamheter för unga. Syftet var 

att genom stöd och kunskapsförmedlande motverka att unga hamnar i ett socialt 

utanförskap. Verdandi beviljades medel för projektet Bli trygg i Tensta – Rinkeby 

Möt oss! 

Projektets innehåll enligt projektansökan:  

Via metodutbildningar av ungdomsledare ge unga verktygen att i stor 

utsträckning leda och ta ansvar för öppethållande och verksamhet i väl 

etablerad ungdomsverksamhet. 

Verdandi önskade avsätta en del av de beviljade medlen från Ungdomsstyrelsen 

för dokumentation och utvärdering av verksamheten, 50 000 kr. Uppdraget 

tilldelades forskarteamet vid Örebro universitet. 
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Utvärderingens inriktning och mål 

Syftet med rapporten var att dokumentera Verdandis ungdomsverksamhet. 

Utifrån syftet formulerades frågor: 

• Vad är det som gör att organisationen får fram så engagerade ledare och 

ungdomar i verksamheten? 

• Hur är pedagogiken upplagd? 

• Hur ser ledarna på sin roll/sitt ansvar? 

• Hur och till vilken nytta kan man sprida de goda exemplen? 

Utvärderingen hade fokus på ungdomsledarna men även övriga medlemmarna i 

verksamheten ingick i materialet.  Fokusgruppsintervjuer genomfördes vid två 

tillfällen med blivande/erfarna ungdomsledare och individuella intervjuer gjordes 

med medlemmar från 13 år och äldre vid ett tillfälle. Ungdomsledarna var 15 till 

antalet och de individuella intervjuerna genomfördes med 14 medlemmar. Även 

en fokusgruppsintervju genomfördes med enbart tjejer i verksamheten, 15 

stycken. 

  

Resultat 

Nedan presenteras huvudresultat från utvärderingsrapport över projektet 

(Larsson & Eriksson, 2008). 

 

Verdandis ungdomsverksamhet 

Fokus i verksamheten är att ungdomar leder ungdomar. Äldre ungdomar, 16 år 

och äldre kan bli tillfrågade om de önskar bli ledare för andra ungdomar i 

verksamheten. Som start på detta engagemang får de möjlighet att åka iväg på en 

metodutbildning/ledarskapsutbildning. Där får de bland annat kunskap om vad 

det innebär att vara ledare, hur man agerar som ledare, vilket ansvar det innebär 

och lär känna övriga ledare bättre. Ledaransvaret innebär inte att ledarna endast 

ska vara bra förebilder i verksamheten utan även att de ska agera som bra 

förebilder utanför.  

Verdandi har tillgång till en lokal där de bedriver verksamhet för ungdomar i 

åldern 13 år och uppåt. En förflyttning från 12-13årsverksamheten till de äldres 

ungdomsverksamhet är ett stort steg; många längtar. Redan i 12-13 

årsverksamheten har de skolats in och fått möjlighet att påverka och ta ansvar. 
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Förflyttningen innebär att de yngre tonåringarna får äldre förebilder att se upp 

till. En av ungdomsledarnas uppgift är att se till att ingen i lokalen känner sig 

utanför eller inte vågar göra vissa saker. Ledarna framför att alla ungdomar i 

Verdandi vet om att alla är välkomna till lokalen och att alla ska umgås med alla. 

 
Man får lära sig jättemycket i Verdandi att liksom även om du är 13 ska du 

kunna komma in och sätta dig med de som är 18 utan att de ska tänka vilken 

snorunge… 

 

Detta innebär att ledarna får mycket bra kontakt med alla ungdomar som 

kommer till lokalen och fungerar som kontaktförmedlare mellan de yngre och 

äldre. De får en kompisrelation med alla medlemmar och menar på att trots 

ålderskillnader och skillnader i ansvar är alla kompisar med alla. 

Verksamheten beskrivs inte av ungdomarna som en vanlig ungdomsgård, som 

ofta drivs i kommunal regi. Ungdomarna vill mer kalla det en 

ungdomsverksamhet. Här känner alla varandra väl och de behöver aldrig känna 

sig ensamma. 

 
Alltså det är inte som en vanlig ungdomsgård. På en vanlig ungdomsgård 

kommer det ungdomar man aldrig sett. Men här är alla medlemmar, man 

känner varandra, sammanhållning. Alltså det är kul. Om du inte har något 

att göra en dag, du är ensam, du går bara in dit och träffar någon och hänger 

på. 

För ledarna innebär respekt att de blir tillfrågade av de andra ungdomarna om 

det är okej att göra vissa saker. 

 
Går det bra om jag gör det här?...Respekt för han som är ledare. Man kan 

inte bara göra saker och ting. Man frågar den som är ledare. 

 

Verksamheten bygger på ungdomarnas egen kraft och vilja. De engagerar sig i 

verksamheten och de får vara med och påverka de delar som berör dem. Speciellt 

gäller detta ungdomsledarna. De samlas till regelbundna möten och går igenom 

det som fungerar bra och dåligt. Detta har också gett ungdomarna ett stort 

förtroende för verksamheten och de vet att alla önskemål tas med respekt. Inget 

ignoreras. 

 
 ...är det nåt som inte passar tar vi upp det, och så försöker man att ändra på 

det och fixa det. 
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Ett önskemål som tjejerna kommit med har bland annat varit en speciell tjejdag 

varje vecka, då enbart tjejer får vistas i ungdomslokalen. Det önskemålet har 

blivit verklighet. En dag i veckan är endast tjejer välkomna till lokalen. 

Tjejdagen har lett till att tjejerna upplever lokalen som en trygg plats att samlas 

på, föräldrarna har kännedom om var de är och tjejerna har möjlighet att tuffa 

till sig. När killar är med känner många tjejer sig osäkra att säga ifrån och säga 

vad de tycker och tänker. Ett syfte med tjejdagen är att tjejerna ska våga mer och 

kunna hävda sina röster bland killarna men också kunna förverkliga idéer som 

uppkommer. En tjej, som är ungdomsledare i lokalen, har tagit på sig ansvaret att 

vara ledare och lära ut dans till de tjejer som är intresserade.  

Vissa känner sig osäkra med killar också. Här kan man vara sig själv, man kan 

säga det man tycker och känner. Komma med förslag även om det kan låta som 

dumma förslag men man säger det man har att säga helt enkelt. 

Ledarna känner sig speciella och viktiga som ungdomsledare inom Verdandi. 

Ungdomarna har fått ett ansvar men på vägen dit har de blivit stöttade och fått 

den hjälp de behöver, med bland annat metodutbildningen som ett verktyg. De 

känner för sina arbetsuppgifter som ledare och har en känsla av att vara utvalda 

och bli sedda. Det uppskattas mycket av ungdomarna att få förfrågan om att bli 

ledare: 
Det är ju bra…positivt…att de ser ledaregenskap i en…det känns bra! 

 

Anledningen till att ledarna tackat ja till erbjudandet att bli ledare är att de 

anser det värdefullt att visa de som är yngre genom att vara bra förebilder. De har 

själva haft äldre ledare i Verdandi som förebilder när de var yngre.  

 
…att vara ledare är ett litet steg över en vanlig medlem, men en vanlig 

medlem har en stor roll inom själva driften. Det är som en cirkel hela tiden, 

men det finns alltid en som är störst. Först kommer Stig sen kommer jouren, 

ledarna, medlemmarna. Men bara för att medlemmarna är längst ner betyder 

det inte att de är minst värda. Alla har en viktig roll inom verksamheten. 

 

Styrkan med att unga leder unga 

I Verdandis verksamhet har man tagit tillvara ungdomarnas egen kraft och vilja 

att engagera sig och ta ansvar. Ungdomsledarna har i och med sitt ledarskap 

utvecklats som individer, det tar sitt ansvar och är med och påverkar. 

Fritidsverksamheten har genererat att medlemmarna har stort förtroende för 
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ledarna vilket gett ledarna unika möjligheter att möta dessa ungdomar.  

Ungdomarna får möjlighet att utveckla en egen identitet genom att umgås med 

likasinnade, uppleva gemenskap och prova på olika aktiviteter. 

Trots att ledarskapet innebär ett stort ansvar ser de inte övergången från vanlig 

medlem till ledare som någon större förändring. Ungdomarna som blivit ledare 

och gått utbildning har redan tidigare hjälpt till regelbundet i lokalen och sett det 

som en självklarhet att hjälpa till att städa eller diska och plocka undan efter sig. 

Det är stort och speciellt att vara ledare i Verdandis ungdomsverksamhet, en 

hedersvärd uppgift. Ledarna har blivit utsedda och fått förfrågan från 

verksamhetsledaren Stig. Det innebär att Stig Nilsson ser att det finns 

ledaregenskap i personen, att personen har visat intresse för engagemang i 

verksamheten och förmåga att ta ansvar. 

Ansvarsområden som ungdomsledarna har är bland annat att hämta/lämna 

nyckel, städa lokalen och låsa samt larma lokalen. Ledarna lämnar lokalen i det 

skick de själva vill att lokalen ska vara i när de kommer till den. Man kan heller 

inte komma och gå som man vill den dagen man är ansvarig ledare. Däremot 

finns det en flexibilitet bland ledarna. De är hjälpsamma och ställer alltid upp för 

varandra. De ger och tar. Vill någon byta dag, då de står uppsatta som ansvarig 

ledare på schemat, är det oftast inga problem. Det finns alltid någon som ställer 

upp. 

I en verksamhet som denna krävs att man som utsedd ledare också vågar agera 

som ledare. Det innebär bland annat att våga säga till personer om det händer 

något som inte är acceptabelt i lokalen. Detta gäller oavsett om man är tjej eller 

kille, de har lika stora förväntningar på sig. 

Det största ansvaret ledarna anser sig ha är att vara bra förebilder för de yngre 

ungdomarna i verksamheten. De tycker att det är kul att vara ledare och visa de 

yngre. De tar ansvar för sina medlemmar om de träffar de i t.ex. i centrum genom 

att fråga hur det är och vad de gör. Genom deras engagemang hoppas de på att 

det ska smitta av sig till de yngre medlemmarna så att de i framtiden också vill 

vara ledare och förebilder för deras yngre kompisar i Verdandi.  

De mer erfarna ledarna har inget emot att hjälpa och stötta och fungera som 

mentorer för de nya ledarna. Det finns ingen hierarki mellan nya och erfarna 

ledare. De erfarna ledarna gör ingen stor sak av att de har mer erfarenhet och de 

har inga problem med att dela med sig av sina kunskaper. För ledarna finns också 

stöd i de vuxna som är engagerade. Uppstår det situationer som ledarna själva 

inte kan lösa i lokalen finns alltid bakjouren, med föräldrar, i beredskap. Det är 
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en trygghet och ledarna kan ringa och få hjälp inom en kort tidsperiod.  

Många av ungdomsledarna ser sitt arbete som en investering inför framtiden. 

De skaffar sig erfarenhet och utvecklas även personligt. 

 

Sammanfattande reflektion 

• Utifrån utvärderingen, som gjordes, kan följande framgångsfaktorer anses vara av 

betydelse för denna verksamhet: 

- Tillit till verksamheten 

- Allas lika värde 

- Ungdomarnas inflytande och påverkansmöjlighet 

- Medlemskap 

- Föräldrars vetskap och delaktighet i verksamheten 

- Metodutbildning för ledare 

- Gemensamma regler 

- Ideellt engagemang 

- Lättillgänglig lokal 

- En möjliggörande kraft i form av en demokratisk processledare 
 

• Verdandis ungdomar tycker att verksamheten är mycket bra och de önskar att fler 

kan få vara delaktiga och växa upp med tillgång till en likadan 

ungdomsverksamhet på deras ort/närsamhälle. Därför vill de gärna dela med sig av 

verksamheten till andra och sprida den vidare.  

 

Det skulle vara jättekul om vi kunde sprida ut oss ännu mer! 

 

• En slutsats som kan dras utifrån utvärderingen är att verksamheten är byggd efter 

ungdomarnas villkor, med stor respekt för ungdomars möjlighet att få och ta 

ansvar. Mellanrummet mellan barndom och vuxenlivet är en viktig period i livet 

där socialt förebyggande arbete med ungdomar kan ha stor betydelse (Ander, 

Andersson, Jordevik och Leisti 2005). Den verksamhet som Verdandi i Tensta-

Rinkeby bedriver är ett gott exempel på detta. 

 

• Projektet är avslutat, men verksamheten drivs vidare inom Verdandi 

Stockholmskretsen i Tensta/Rinkeby. Projektet har återrapporterats till 

organisationen i form av en rapport som finns att läsa på forskarteamets hemsida 

www.oru.se – sök på FUFAD.  
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IOGT-NTO:s Juniorförbund: Junis Sisters 

IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis, bildades 1970 och är en organisation för 

barn och ungdomar. Junis har ungefär 16 000 medlemmar i åldern 7–14 år. 

Verksamheten bygger på att skapa en meningsfull fritid för barn i dessa åldrar. 

Junis arrangerar flera aktiviteter, med organisationens profilfrågor (drogfrihet, 

demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö). Det kan vara aktiviteter 

som teater, skapande verksamhet, showkids, moviekids, cirkus med mera. 

Verksamheten finns bland annat för att visa på och vara ett drogfritt alternativ 

samt informera om drogers skador på människan och 

samhället (Junis, 2010).  

År 2006 beviljades medel från Socialstyrelsen för att 

genomföra projektet Junis Sisters som startade januari 

2007. 

 

Projektets innehåll och mål  

Junis Sisters är ett tjejgruppsprojekt som drevs av IOGT-NTO:s Juniorförbund i 

Örebro 2007 till sommaren 2008. Syftet med projektet var att stärka unga tjejers 

självbild och självkänsla och synliggöra deras behov. Genom att utbilda och 

coacha äldre tjejer att fungera som bra förebilder för yngre tjejer var syftet att 

dessa tjejer skulle skapa en stark skyddsfaktor i samhället. Projektet byggde också 

på en kontinuerlig drogfri verksamhet vilket också är en skyddsfaktor som verkar 

vålds- och drogförebyggande. 

Följande mål fanns inom projektet: 

  Stärka tjejers självkänsla och få dem att fungera som förebilder 

 Ge unga tjejer en meningsfull fritid där de känner samhörighet med 

gruppen och ledarna 

  Skjuta upp alkoholdebuten hos unga 

Projektets målgrupp var tjejer i skolår 5 och 6 i Örebro som gick i skolor i 

områden i utkanten av Örebro, där segregationen är stor. För att rekrytera unga 

tjejer arrangerades temadagar på skoltid där tjejerna i dessa åldrar fick prova på 

vad Junis Sisters verksamheten kan innehålla.  

 

Junis Sisters-ledarna 

För att förebyggande arbete i tjejgrupper som beskrivits ovan, ska kunna drivas 

som verksamhet krävs engagerade och drivande ledare. De unga tjejerna behöver 
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bra förebilder att se upp till. Ledarna till denna verksamhet rekryterades genom 

kontakter med projektledaren, annonsering på anslagstavlor på skolor, Örebro 

universitet och information i vissa klasser på gymnasiet. Tanken var att rekrytera 

10-15 kvinnliga ledare i åldern 16-25 år. Första terminen engagerades nio ledare 

ideellt till tjejgrupperna, andra terminen åtta ledare. De fick en grundläggande 

ledarskapsutbildning och utbildning i Junis Sisters materialet som tagits fram 

speciellt till projektet.  

Tabell 5.9. Utdelade medel (tkr) till IOGT-NTO:s Juniorförbund för Junis Sisters.  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 

medel 

(tkr) 

  500 118   

Projektets 

målgrupp 
  

Barn och 

ungdom 

Barn och 

ungdom 
  

Område   Örebro Örebro   

 

Utvärderingens inriktning och mål 

En utvärdering av projektet Junis Sisters genomfördes av forskarteamet under 

2007 och 2008. Socialstyrelsen gav forskarteamet i uppdrag att genomföra en 

fördjupad utvärdering av projektet, bland annat eftersom förebyggande 

verksamhet till unga tjejer, speciellt i segregerade områden, inte tidigare har 

prioriterats. Syftet med fördjupningen av projektet var att undersöka 

tjejgruppsledarnas förväntningar, motivation inför arbetet samt hur de ser på sin 

roll och ansvar som ledare. Utvärderingen syftade också till att undersöka hur 

verksamheten kan förbättras och vilket stöd som kan underlätta arbetet som 

tjejgruppsledare.  

Följande utvärderingsfrågor formulerades: 

• Hur ser ledarna på verksamheten med tjejgrupper? 

• Vad motiverar ledarna? 

• Hur ser de på sin roll/sitt ansvar? 

• Vad vill ledarna förmedla till tjejerna? 

• Vilka uppgifter har man som ledare? 

• Vilken kunskap är bra att ha som tjejgruppsledare? 
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• Vad tror ledarna att det finns för behov av tjejgrupper bland unga tjejer? 

• Vad skulle kunna förbättras inom projektet för att ledarskapet ska fungera 

ännu bättre? 

 

Metod och material 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes med blivande ledare för tjejgrupper inom 

projektet Junis Sisters. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes i samband med 

två förberedande grundläggande ledarskapsutbildningar som ägde rum, i maj och 

december 2007, under en helg, lördag och söndag. Totalt deltog 14 

tjejgruppsledare vid dessa två tillfällen, men varje person har bara deltagit vid en 

fokusgruppsintervju. Tjejerna som medverkade var i ålder 16-34 år. Tiden som 

avsattes till intervjuerna var ungefär 45 minuter. En avslutning för ledarna som 

samtidigt fungerade som uppföljning och utvärdering av projektet, gjordes under 

hösten 2008. 

En enkätundersökning genomfördes på temadagarna som hölls på de aktuella 

skolorna i Örebro augusti 2007. Totalt besvarade 57 tjejer i skolår 6 enkäten. 

Bland annat fick tjejerna svara på vad de tyckte om den temadag de varit med på.  

Tabell 5.10. Tidsplanering av insatser inom fördjupningen. 

År Månad Projektverksamhet Insatser FUFAD Deltagare 

Maj 
Utbildning av ledare Fokusgruppsintervju 

9 blivande 

ledare 

Augusti Temadagar på 

aktuella skolor 

En enkät till deltagare på 

temadagen 

57 tjejer 

skolår 6 

20
07

 

December
Utbildning av ledare Fokusgruppsintervju 

5 blivande 

ledare 

20
08

 

December Uppföljning 

 

Fokusgruppsintervju 

 

Ledare 

 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultat dels från enkäter med tjejer i skolår 5 och 6 som 

genomfördes under temadagarna som arrangerades på skolorna för att rekrytera 
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tjejer till tjejgrupperna. Dels resultat från fokusgrupperna som utfördes med 

tjejgruppsledarna under deras utbildningsdagar samt när projektet avslutats. 

 

Enkät från temadagen 

Den temadag som skulle introducera tjejerna i skolår 5 och 6 i Junis Sisters var 

omtyckts av alla tjejer som deltog. Majoriteten av tjejerna, 91 procent, kunde 

även tänka sig att ha liknande temadagar i framtiden tillsammans med enbart 

tjejer. Att det finns aktiviteter där bara tjejer får vara med ansåg 83 procent var 

bra, ungefär hälften av tjejerna kunde tänka sig att vara med i en tjejgrupp.  

Tjejerna fick även möjlighet att svara på vad de skulle vilja göra för aktiviteter 

om de skulle vara med i en tjejgrupp. Bland annat hade de önskemål om att bada, 

bowla, dansa, gå på bio, baka, sjunga och rida. Det tjejerna ville göra allra mest 

var att laga mat. 

 

Fokusgrupperna 

De tjejer som engagerades som ledare i projektet var mycket positiva till 

verksamheten på den förberedande utbildningen. På frågan om varför tjejerna 

ville bli tjejgruppledare nämnde flera att de ansåg att projektet med tjejgrupper 

lät intressant, spännande och inspirerande. Flera menade att yngre tjejer behöver 

bra förebilder idag.  

 
Jag drogs till det här för att det var just tjejer…det känns som om yngre tjejer 

fått sämre självförtroende än vad jag hade när jag var liten…alltså jag vet 

inte men det är väl nåt med oss tjejer att vi alltid har dåligt självförtroende 

och vi måste byggas om hela tiden. 

 

Jag har småsystrar och man ser ju hur de lever sina liv, på ett annat sätt än 

vad jag gjorde när jag var liten. Det är mer Internet nu, mera snyggast.se och 

sånna grejer som gör att det känns som det är viktigt att prata om just sånna 

saker. 

 

Att vara en ledare och förebild 

Rollen att vara en bra förebild och stöd för tjejerna är viktig att ha som ledare. 

De kommer ha en roll att vägleda dessa unga tjejer. Frågan om hur man är en bra 

förebild tyckte många av ledarna var svår, men flera hade tankar och idéer om 

vad som kan påverka unga tjejer. 
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Jag kommer nog vara en bra förebild genom att jag vågar vara den jag är, jag 

försöker inte vara någon annan… och jag behöver inte göra mig till för 

någon annan.… aktiviteter men också det man säger och gör kommer ju att 

skapa bilder i deras huvuden. 

 

Ledarna är medvetna om att de bör vara neutrala i sina egna utlåtanden och 

synpunkter på saker och inte berätta vad som är rätt och fel. Det är inte 

meningen att tjejerna ska tycka samma sak som ledarna. 

Som ledare bör man vara en person som för de yngre tjejerna i rätt riktning, 

inte tvingar någon till något. Det är bättre att tjejerna själva får lära sig att vara 

sina egna ledare. 

 
Ja man får lära dem att vara sina egna ledare liksom lägga ledarskapet på 

deras axlar istället… det känns som om det är just det vi är ute efter, att de 

ska kunna leda sig själva. Inte att vi ska släpa dem på våra ryggar. 

 

Samtidigt är det av betydelse att man i gruppen vågar vara ledare och ta på sig 

ledarrollen. 

 
Jag tycker att ett bra ledarskap är ett demokratiskt ledarskap där alla får 

vara med…och alla får komma till tals, men att jag tar ansvar för att det är 

jag som tar beslutet och då får jag också ta ansvar för det som blir 

konsekvensen av det. 

 

För att vara en bra ledare gäller det att se till alla, lyssna och se varje enskilt 

barns behov. Det är betydelsefullt att de tar sig an uppgiften att förmedla att alla 

tjejer är helt normala och viktiga. Det gäller också att sätta upp gränser som man 

kan stå för. När det gäller problem som uppstår i gruppen anser ledarna att man 

bör försöka ge sig i kast med dessa hellre än att kolla åt andra sidan. Ett stort 

ansvar som ledarna har är att de bör få allting att fungera och få alla tjejer att 

känna att de tillhör gruppen så att ingen känner sig utanför. 

Första träffen i tjejgrupperna gör alla gemensamt upp regler som ska gälla 

framöver för alla. Detta påpekade ledarna är väldigt viktigt. Alla vet då redan 

från början vad som gäller. Skulle det uppstå några problem i gruppen menar 

ledarna att man alltid kan hänvisa tillbaka till dessa och peka på att nu följer du 

inte reglerna. 

 
Regler är också bra för att man ska kunna visa varandra respekt och det 

behövs ju för att alla ska kunna ta sin plats också. 
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Att vara en hjälp på vägen under tonåren 

Ledarna diskuterade att tonåren, 11-13års ålder, kan vara en jobbig tid för 

många tjejer då det kan gå snett. Med egen erfarenhet diskuterade de att det är 

vanligt att tjejer i tonåren går runt och upplever att det inte är någon som bryr sig 

om dem och även ser ner på sig själva. Flera tjejer i denna ålder kan också känna 

sig ensamma med sina problem och ställa sig frågan om de är normala. Stor del 

av unga tjejers liv handlar om utseende och att vara snygg. I tjejgrupperna hoppas 

ledarna på att man kan prata om andra saker. Förhoppningen är också att skapa 

ett klimat i grupperna med, som en ledare uttryckte det en frizon där man inte 

behöver var tufft, snygg och häftig utan alla kan vara sig själva. I en tjejgrupp får 

de möjlighet att ventilera sina frågor och därmed upptäcka att de inte är själva 

med sina tankar och funderingar. Tjejerna får hjälp att hitta rätt väg och 

samtidigt möjlighet att synas någon annanstans än hemma. I skolan är det enligt 

ledarna killarna som generellt tar mer plats än tjejerna. 

I grupperna vill ledarna att tjejerna ska kunna vara precis som de är och de ska 

få ta den plats som de behöver. Därför är trygghet väldigt viktigt i gruppen samt 

att låta tjejerna i gruppen få uttrycka sina åsikter och bli respekterade för den de 

är. 

 
De ska känna sig trygga med oss. Alltså att de kan säga om de tycker 

någonting och att det inte ska vara så här att hon är vuxen, henne kan vi inte 

säga någonting till. 

 

Är man inte trygg vill man inte gå dit igen. Och går man dit och inte känner 

sig trygg kan man inte ha roligt… om man inte har roligt kan man inte bli 

avslappnad. Det blir ingen bra miljö överhuvudtaget. 

 

Tryggheten ska också innebära att det man säger i gruppen inte ska lämna 

rummet samt att alla bör ha koll på vad som gäller i gruppen.  

 

Erfarenheter om ledare från projektet 

Den svårighet som projektledaren Elisabeth Lindgren kan peka på inom projektet 

har varit ledarna. Det har varit en utmaning att engagera ledare ideellt, svårt att 

få dem att arbeta strukturerat enligt pärmen och framförallt att behålla dem i 

verksamheten. Den största anledningen till att ledarna är svåra att rekrytera till 

grupperna tror Elisabeth beror på att arbetet är ideellt och att det tar tid av deras 

egen fritid. Hon menar på att det är svårt generellt att hitta personer som är 
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eldsjälar och engagerar sig över tid. Förutsättningarna för att engagera sig under 

tonåren kan förändras många gånger under tonåren och uppåt på grund av 

studier på annan ort, jobb, relationer etcetera. Det är mycket som påverkar. De 

ledare som har varit engagerade har hoppat av sitt engagemang efter en termin. 

För att behålla dem anser projektledaren att det är mycket viktigt med ledarvård 

som en nyckel till att få behålla ledarna. Fokusera på en bred ledarutbildning med 

bra innehåll som ger ledarna mycket information om ledarskap och tjejgruppens 

innehåll. Aktiv medverkan i en redan aktiv tjejgrupp ger positiv insikt i vad 

arbetet som ledare innebär. Anordna regelbundna möten där alla ledare träffas 

och får prata om verksamheten, ledarskapet och ev. problem som uppstår i 

grupperna. Det stärker dem som ledare. Rekrytera även gärna fler ledare än vad 

som behövs eftersom det alltid finns ledare som hoppar av efter en tid. En 

ytterligare rekommendation kan vara att skapa ledarteam med fler än två ledare 

som ansvarar för en och samma grupp. Det ger ledarna större chans att vara 

flexibla i sitt åtagande som ledare. Var noga med att tala om att ledarna är 

otroligt viktiga i verksamheten. Finns det inga ledare kan det inte anordnas 

tjejgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande reflektion 
 

• Projekt som Junis Sisters som arbetar med ideella unga ledare kräver god 

ledarvård för att ledarna ska trivas och känna engagemang och meningsfullhet 

i sitt arbete. De tjejer som engagerades som ledare i detta projekt gick inte att 

behålla mer än en termin. Det kan ha berott på brister i kontakt och stöttning 

från projektledaren/na, men också att tjejgrupperna inte innehöll den 

verksamhet som de förväntat sig. 

 

•  Många av ledarna var svåra att fånga upp och få kontakt med efter avslutat 

ledarskap i Junis Sisters projektet. Det gjorde det svårt att få en bild av deras 

åsikter om projektet och deras engagemang som ideella ledare för de unga 

tjejerna. Ledarna borde därför ha följts upp även under projektets 

genomförande, mitt i terminen av oss i forskarteamet.  

 

• Projektet är avslutat, men ambitionen inom Junis är att verksamheten ska 

drivas vidare som en del av Junis ordinarie verksamhetsprogram. Det 

avgörande är att hitta engagerade tjejgruppsledare. Utvärderingen har 

resulterat i en rapport (Larsson, 2009) som finns på forskarteamets hemsida 

www.oru.se – sök på FUFAD.  
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SvFF:s projekt Mål utan alkohol 

Sedan mellankrigstiden i Sverige har tankar om 

idrott och nykterhet bedrivits. Idrottsrörelsen 

och nykterhetsrörelsen, som båda ökade kraftigt 

under denna tid, samarbetade en del under denna tid. Under 

1950-talet bedrev flera av de ledande nykterhetsorganisationerna tillsammans 

med Riksidrottsförbundet bland annat kampanjen Idrott och nykterhet 

(Johansson, 2006, 2006a). Under efterkrigstiden etablerades ett nära samarbete 

mellan idrottsrörelsen och Systembolaget. Den kampanj som rönte störst 

uppmärksamhet var Spola kröken med syfte att minska alkoholkonsumtionen, 

genom att få människor att dricka mer måttligt och få en sundare syn på alkohol. 

Både idrottsrörelsen, musikbranschen och Sveriges försvar deltog i kampanjen, 

som startade och pågick i 17 år (Johansson, 2006a).  

År 2000 var det dags igen för ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och 

nykterhetsrörelsen, i det här fallet IOGT-NTO-rörelsen.  Detta projekt Attityd – 

för en alkoholfri uppväxt hade som huvudmetod var att arbeta med föreningens 

alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan (Nygren, 2004). 

Under 2005 var det återigen dags för Systembolaget med ett nytt initiativ. IQ-

projektet lanserades med syftet att lyfta fram goda exempel, bland annat inom 

idrottsrörelsen, i rampljuset och därigenom skapa nytt fokus i alkoholfrågan. IQ 

drivs som ett dotterbolag till Systembolaget (www.iq.se). 

Vad säger den internationella och nationella forskningen om 

policyinterventioner i idrottsföreningar? I en rapport från Cochrane collaboration 

(ett globalt nätverk som sammanställer ny evidensbaserad kunskap från 

internationella vetenskapliga databaser) menade Jackson et al., (2005) att det inte 

fanns några välgjorda studier av effektiviteten hos policyinterventioner inom 

idrottsorganisationer. Samtidigt framhölls att utvärdering av policyinterventioner 

är svåra genomföra eftersom en policyintervention leder till policyförändring som 

i sin tur leder till beteendeförändringar. Även Rütten (2006) menade att det inte 

fanns många studier av hur idrott och fysisk aktivitet kan bidra till 

självbestämmande, socialt kapital och samhällsutveckling.  

Dock finns i den internationella och nationella forskningen studier av policy 

där bland annat framgångsfaktorer och hinder för intervention belyses.  I en 

brittisk studie var en nyckelfaktor för att lyckas med ett sådant projekt 

samordnarens eller projektledarens personlighet (Smith & Waddington, 2005). 

Ledaren behöver ses som en auktoritet i de ungas ögon, men ändå inte uppträda 

auktoritärt. Auktoriteten skall ligga i att personen/personerna har kunskap om 
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ämnet samt kompetens inom huvudaktiviteten. Projektverksamma i det här fallet 

kände att det var svårt att förmedla budskap om droger till unga, då de kände att 

de ofta saknade kunskaper. Man menade att det var bättre att ta in specialister 

för att förmedla dessa budskap än att snabbutbilda projektarbetare. 

I en australiensisk studie av hälsofrämjande idrottsmiljöer fann man att de som 

implementerar förändringarna på klubbnivå ofta var ideella med sin 

huvuduppgift som tränare, ledare, aktiv, och att detta kan begränsa (Crisp & 

Swerissen, 2003). Vidare var inte storlek på bidraget, organisationsstruktur samt 

förekomsten av anställd personal förknippat med hur man lyckades med sin 

förändring. För att lyckas krävdes dock tydliga förväntningar, realistiska 

tidsramar, starkt stöd, fokus på implementering snarare än policyutveckling och 

realistisk kontroll samt utvärdering av resultatet. I Australien handlar dock 

forskningen till stor del om hur hälsobudskap kan spridas via idrottsevenemang 

exempelvis ansvarfull alkoholservering i samband med evenemang (Dobbinson et 

al., 2006, Crisp & Swerissen, 2003). 

I Sven Nygrens (2004) utvärdering av Attityd-projektet framhålls att för att 

alkoholpolicyn inte ska leva sitt eget liv måste den integreras i det dagliga arbetet, 

idrottsutövandet och föreningsverksamheten. 

 

Projektets innehåll och mål  

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade 2004 att starta en treårig satsning för 

att förbättra kunskapen och öka medvetenheten i sina föreningar om fotbollens 

sociala ansvar och alkoholförebyggande möjligheter. Arbetet initierades av 

statliga Alkoholkommittén och i samarbete mellan SvFF, IOGT-NTO och 

Alkoholkommittén skapades projektet Mål utan alkohol. Alla barn och 

ungdomar skulle ges en trygg och säker idrottsmiljö genom en satsning vars syfte 

var att senarelägga alkoholdebuten för de fotbollsspelande ungdomarna. 

 

Att arbeta med policys och i det här fallet alkohol- och drogpolicys i 

idrottsföreningar är ett relativt nytt och spännande område nationellt, men även 

internationellt. Idrottsföreningar är en viktig arena för att möta barn och 

ungdomar, men även deras föräldrar och unga vuxna. Även i internationell 

litteratur har idrottsföreningen börjat ses som en viktig hälsofrämjande arena. I 

handslagets forskningsrapport om Kampen mot droger dras slutsatsen att det är 

viktigt att idrottsrörelsen arbetar vidare med att skapa ett strategiskt långsiktigt 

drogförebyggande arbete. Man menar även att det behöver byggas upp tydliga 
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strukturer inom föreningar och förbund för hur det drogförebyggande arbetet 

skall bedrivas.  

 

Under de tre åren, med start 2005, har totalt 13 föreningar och ett 

distriktsfotbollsförbund medverkat i projektet. I utvärderingsrapporten 

medverkade föreningarna från projektets två första år. Projektets medverkande 

föreningar var: 

 
Tabell 5.11. Förteckning över medverkande föreningar i projektet. 

 Herrelit Damelit Bredd 

År 1 
Landskrona 

BoIS 
Umeå IK 

Kvarnby IK, Morön BK och 

Skiljebo SK 

År 2 IFK Norrköping Bälinge IF 
Byttorps IF, Matfors IF och 

Skattkärrs IF 

År 3 AIK 
Djurgårdens IF 

DFF 
Torslanda IK och Hallands FF 

 

Föreningarna åtog sig att arbeta med projektet i ett år och sedan verka som 

modellförening för projektet. Föreningarna skulle arbeta aktivt med 

alkoholfrågor i föreningen bland annat genom att utveckla en alkoholpolicy och 

handlingsplan som når ut till samtliga medlemmar och genom detta få alla att 

arbeta mot samma mål.   

 

Utvärderingens inriktning och mål 

Projektet höll på 2005-2008. Utvärderingen påbörjades i början av 2007 och 

avslutades 2009. 

Forskarteamet gavs av dåvarande Alkoholkommittén och SvFF uppdraget att 

utvärdera projektet Mål utan alkohol. I utvärderingen läggs fokus på hur 

policyarbetet ser ut i föreningarna samt hur projektet har fortlöpt utifrån 

föreningarnas och SvFF: perspektiv. 
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Metod och material 

 

Verksamhetsrapportering 

Samtliga 10 föreningar fick utsänt en mall för rapportering av verksamheten både 

ur projektledarens perspektiv och ur styrelsens perspektiv. Åtta föreningar sände 

in verksamhetsrapporteringen; de som saknades var Umeå IK och Byttorps IF. 

 

Intervjuer 

Under intervjuundersökningen besöktes åtta av föreningarna. Besöken ägde rum 

mellan juni 2007 och januari 2008. Umeå IK samt Matfors IF försöktes nås på 

olika sätt vid ett flertal tillfällen utan resultat. För att få ett brett 

föreningsperspektiv intervjuades i samtliga fall projektledaren, någon 

styrelsemedlem (ofta ordföranden) samt någon ledare. I fem föreningar 

intervjuades även någon ungdomsspelare och/eller någon seniorspelare. 

Sammanlagt hölls 30 intervjuer, som varade mellan 5 minuter och drygt 1 timme. 

För att få ett projektledningsperspektiv på projektet hölls intervjuer med SvFF:s 

projektledare samt chefen för utvecklingsavdelningen (då medlemsavdelningen). 

 

E-postenkät 

För att få ett yttre perspektiv på projektet sändes en kort e-postenkät ut till de 

berörda distriktsfotbollsförbunden och SISU-avdelningarna. Åtta av de 16 

kontaktade svarade.  

 

Resultat 

Detta uppdrag har resulterat i en rapport med en tillhörande sammanfattning till 

Svenska Fotbollsförbundet (Geidne 2009, 2009a). En vetenskaplig artikel om 

vilka faktorer som påverkar implementeringen av en alkoholpolicy i 

idrottsföreningar kommer att ingå i Susanna Geidnes doktorsavhandling.  

Det som kännetecknar samtliga föreningars tankar om en alkohol- och 

drogpolicys innehåll är ord som sunt förnuft, möjlig att följa samt 

efterlevnadsbar. Att ungdomar inte skall dricka alkohol och använda tobak är 

självklart, men föreningarna skiljer sig åt när det gäller hanteringen av vuxnas 

alkoholbruk, t.ex. hur fester med vuxna medlemmar ska hanteras. Att alkohol 
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inte ska förekomma i samband med träningar, cuper och läger är man eniga om, 

däremot huruvida alkohol i samband med aktiviteter med sponsorer får 

förekomma eller inte finns det olika uppfattningar kring.  

Det finns vissa skillnader mellan föreningarnas syn på policyarbetet beroende 

på om man är en elitförening eller en breddförening. Att ha en alkohol- och 

drogpolicy för en elitförening kan ge föreningen ett gott rykte och göra att 

människor får förtroende för dem.  Elitföreningarna pratar också mycket mer om 

föreningsnamnet som varumärke. Det breddföreningarna ser som en av de större 

vinsterna med att ha en alkohol- och drogpolicy, men även övriga policyer, är att 

de är ett stöd för föreningens ledare. 

Att arbeta med en policy, oavsett om det är en alkohol- och drogpolicy eller 

om den har en annan inriktning är tidskrävande. Det är viktigt att policyer inte 

bara hamnar i en bokhylla utan att de integreras i den dagliga verksamheten. 

Nedan följer några goda råd om hur föreningar kan arbeta med policyer utifrån 

de erfarenheter som kommit fram från de medverkande föreningarna i detta 

projekt. 
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Sammanfattande reflektion 

Goda råd om policyarbete: 

 

• Få med ledarna i arbetet. 
 

• Ta hand om föreningens ledare, de är föreningens viktigaste personer. 
 

• Det behövs någon som kan/vill lägga mer tid på policyarbetet under en period. 
Det behöver inte vara en anställd men det behöver vara någon som inte har så 
många andra uppgifter i föreningen.  

 
• Riskera ej att en massa oskriven kunskap finns hos enstaka personer. Skriv ned 

och tydliggör vad man tror är allmän kunskap. 
 

• Ha små foldrar för att lätt kunna sprida budskapet. 
 

• Ha regelbundna träffar/uppstartsmöten som forum för spridning.  
 

• Policyn blir aldrig klar för alltid. Samhället och föreningen förändras och 
personer byts ut. Policyn måste regelbundet revideras. 

 
• Ta hjälp av andra föreningar både lokalt och inom sin idrott. SISU m.fl. hjälper 

gärna till. Mycket finns på Internet. Uppfinn inte hjulet igen. 
 

• Policyarbete tar tid. Sätt upp rimliga delmål. 
 

• Integrera arbetet i den ordinarie verksamheten 
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Avslutande eftertanke  

Inom det stora område barn och ungdom vill vi lyfta fram tre typer av 

reflektioner.  

  

Om alkohol- och drogförebyggande  

Det allra flesta lyfter fram barn och ungdomar som viktiga målgrupper i det 

förebyggande arbetet. Samtidigt säger kunskapsöversikter att vi har mycket lite 

evidens för att program i skolan har effekt (se till exempel Babor et al., 2004), 

vilket motiverar en kombination av metoder att minska alkoholrelaterade skador 

(WHO 2009). Här finns det stort behov av innovativa metoder.  

I detta kapitel har några olika vägar prövats. En är kontraktsmetoden som 

Riksförbundet SMART sedan många år tillämpar. En annan är Hasselas metod 

att arbeta med kamratstöd i skolan som metod att förbättra skolmiljön och 

praktiskt vara förebyggande. IOGT-NTO har importerat metoden Våga 

(D.A.R.E.), som sedan vidareutvecklats för att fungera i den svenska kontexten. 

Svenska Ishockeyförbundet använde elitspelare som förebilder genom uppdrag 

som skolambassadörer. Dessa fyra program kunde av olika skäl inte utvärderas 

på ett optimalt sätt. Dock kunde vi se positiva värden med metoderna, men en 

omfattande vetenskaplig effektutvärdering gick inte att fullfölja av olika skäl. 

För att kunna göra effektutvärderingar, som behövs, måste metoderna i sig 

vara möjliga att genomföra i en sådan skala och varaktighet att det är möjligt att 

göra studierna. För detta behövs en långsiktighet i arbetet och välutvecklad 

metodik, vilket under senare år kommit fram i den internationella forskningen. 

En nyckelfråga är också implementeringen. Det handlar om att genomföra 

insatserna med systematiskt och med god kvalitet. Där behöver de som genomför 

verksamheten stöd och uppmuntran. I detta har de idéburna organisationerna en 

fördel, man strävar åt samma håll. Detta för in oss på den andra eftertanken. 

 

Om ledarskap och policy 

De flesta ungdomsverksamheter som finns för unga idag innebär att det finns 

ledare som på ett eller annat sätt leder verksamheten. Det kan vara jämnåriga 

kompisar som turas om att ansvara för till exempel en ungdomslokal eller äldre 

vuxna som till exempel tränar ungdomslag i fotboll. Ledarna kan arbeta i 

verksamheten ideellt eller ha det som sitt avlönade arbete. Oavsett vem som 

möter ungdomarna påverkar denna person ungdomarna på ett eller annat sätt. 
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Som ledare gäller det därför att ha kunskap om hur ledarskap kan utföras och 

vad det är för värderingar som ska förmedlas till dem som är engagerade i 

verksamheten. Men för att vara en bra ledare gäller det också att trivas i 

verksamheten och känna att engagemanget är givande både för ledaren själv och 

för barnen och ungdomarna.  

Utifrån de två projekten, som bedrivits av Verdandi och Junis, är det positivt 

för ledare att oavsett ålder ha en eller flera mer erfarna personer att prata med till 

exempel diskutera problem och lösningar. Detta gör att ledarna känner sig trygga 

i sin roll, de blir stöttade på vägen och kan utbyta erfarenheter. Detta är också 

något som Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut, FHI (2003) 

enligt erfarenheter rekommenderar verksamheter. Ungdomsledare, bör gå igenom 

en inledande utbildning för att stärkas i sin roll, bli trygga i gruppen och få tid att 

reflektera över sina värderingar. I Verdandis projekt finns detta som ett naturligt 

och självklart inslag i verksamheten. Alla ledare finns tillgängliga och hjälper 

varandra och möten arrangeras regelbundet. Verdandis ungdomsledare har även 

äldre personer som stöd i verksamheten som alltid kan kontaktas vid problem. 

Junis Sisters-projektet hade en projektledare som tjejgruppsledarna kunde 

kontakta vid problem. Däremot ansåg projektledaren i efterhand att ett större 

arbete skulle ha ägnats åt de unga ledarna för att behålla dem i verksamheten. Nu 

försvann nästan alla efter endast en termins engagemang vilket projektledaren 

anser kan bero på bland annat för dålig ledarvård. 

Som utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (Regeringskansliet, 

2006) visar så behöver ungdomar kontakter med vuxna utanför familjen. De 

behöver ha möjlighet att komma till en verksamhet där det finns vuxna förebilder 

att umgås med, prata om livet och framtiden. Idag är det många ungdomar som 

står utanför denna fritidsverksamhet. Det finns fortfarande ett relativt stort utbud 

för de ungdomar som är intresserade av idrott men för många ungdomar är inte 

det ett intresse. Med anledning av det behöver utbudet av fritidsverksamheter 

anpassas till barn och ungdomars intressen. Projekten som beskrivits ovan är 

riktade till ungdomarna så att de får en fritidssysselsättning, kontakt med äldre, 

något att göra och någonstans att vara, vilket många ungdomar efterfrågar. En 

anledning till att många ungdomar börjar dricka alkohol är att de inte har något 

att göra på sin fritid efter skolan. De upplever brister i en meningsfull 

sysselsättning (Poikolainen et al. 2008). 

Ett ledarskap där barn och ungdomarna får vara med och påverka gör det 

möjligt för ungdomarna att få ett ökat värde, handlingsutrymme, ansvar och 

makt. Resultatet av detta är att ungdomarna har fått ökad självkänsla, ökat 
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egenvärde, ökad vilja, tro, ansvar och förmåga att påverka deras omvärld. Det 

kan också leda till att ungdomarnas värderingar, normbildning och sociala 

förmåga påverkas i en positiv riktning. Det är sådana verksamheter som måste 

finnas tillgängliga för dagens barn och ungdomar.  

Den stora betydelsen av ledarskap kommer också fram i projektet som Svenska 

fotbollsförbundet bedrivit. Här var arbetet inriktat på att utveckla en policy för 

alkohol- och drogområdet. I detta arbete var ledarnas engagemang och 

delaktighet av stor betydelse. För att policyarbetet skall vara framgångsrikt krävs 

också tid och att arbetet integreras i den ordinarie verksamheten. 

 

Om behov av kunskapsutveckling 

Avslutningsvis kan vi konstatera att barn och ungdomar behöver kunskap om 

alkohol och andra droger för att kunna har en motståndskraft mot påverkan att 

använda olika medel för att påverka känslor och tankar. Detta är en uppgift för 

skolan. Att utveckla en livskompetens av värde på både kort och lång sikt är ett 

vidare uppdrag och där metodutveckling pågår idag. I detta är det angeläget att 

avancerad utvärdering och forskning ingår. Frivilligorganisationerna kan här vara 

en viktig aktör i samverkan med andra parter.   
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6. Föräldrar – viktiga i det alkohol- och drogförebyggande arbetet 

I detta kapitel beskrivs kort betydelsen av föräldrar och familjen för ungdomars 

alkoholkonsumtion. Vidare ges en översikt av framgångsrika 

föräldrastödsprogram som syftar till att minska ungdomars alkohol- och 

drogkonsumtion. Slutligen presenteras de föräldrastödjande projekt som fått 

medel inom ramen för Socialstyrelsens satsning och som forskarteamet fått i 

uppdrag att djupare dokumentera och utvärdera.   

 

Inledning 

Det finns ingen enkel förklaring till varför ungdomar dricker alkohol (Hawkins et 

al., 1992; Swadi, 1999; Andréasson, 2002; Lilja & Larsson, 2003). Forskning 

kring risk- och skyddsfaktorer visar snarare att orsakerna kan vara på flera 

nivåer. Det finns samhälleliga och kulturella riskfaktorer såsom lagar, 

tillgänglighet av alkohol och kulturella normer. Det finns också individuella och 

interpersonella riskfaktorer. De individuella faktorerna kan till exempel vara 

psykologiska och biologiska faktorer medan de interpersonella faktorerna kan 

handla om kamratrelationer, relationen mellan barn och förälder och föräldrars 

attityd till ungdomar och alkohol (Hawkins et al., 1992). I en översiktsartikel om 

individuella riskfaktorer för ungdomars alkohol- och droganvändande 

framkommer det att det är ett komplext samspel mellan riskfaktorer (Swadi, 

1999). Både kamrater och föräldrar spelar en viktig roll när det gäller ungdomars 

alkohol- och droganvändande (Hawkins et al., 1992; Swadi, 1999; Kumpfer & 

Kaftarian, 2000). Det finns forskare som menar att föräldrar blivit vilseledda att 

tro att kamrater har den största inverkan på deras barns vanor, men föräldrar 

kan ha ett minst lika stort inflytande som kamrater (Kumpfer & Kaftarian, 

2000). Familjens normer, attityder och regler kring ungdomar och alkohol har i 

en rad studier visat sig vara associerade med ungdomars alkoholkonsumtion (Aas 

& Klepp, 1992; Jackson, 2002; Ferrer-Wreder et al., 2002, Callas et a.,, 2004; 

Stafström et al., 2005; van der Vorst et al., 2006). Ungdomar vars föräldrar har 

en tillåtande attityd till alkohol dricker mer än de med restriktiva föräldrar 

(Ferrer-Wreder et al., 2002). Det är dock viktigt att poängtera att även om 

forskning visat att ungdomarnas beteenden är associerat med föräldrarnas, är 

orsakssambanden inte lika väl dokumenterad. Föräldrarnas attityder och 

beteenden kan vara en reaktion på hur ungdomarna har agerat (Stattin & Kerr, 

2003).  
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Att ha föräldrar som kan tänka sig att köpa ut alkohol är en annan väl känd 

riskfaktor för alkoholkonsumtion (Lundborg, 2002; Stafström et al. 2005; 

Komro et al., 2007). I CAN:s undersökning av ungdomars drogvanor från 2009 

framkommer att 10 procent av ungdomarna i skolår 9 får starköl, stark cider 

eller alkoholläsk av sina föräldrar medan andelen som får starksprit av sina 

föräldrar är 4 procent (Hvitfeldt & Gripe, 2009). Andelen ungdomar som angett 

att deras föräldrar köpt starksprit har halverats sedan början av 2000-talet 

medan andelen som fått starköl, cider eller alkoholläsk av sina föräldrar snarare 

har ökat något under samma tidsperiod (Fender & Hvitfeldt, 2008). Att 

föräldrarna bjuder sina barn på alkohol hemma är mer vanligt än att föräldrarna 

köper ut alkohol åt sina barn. Det var ungefär 45 procent av eleverna i skolår 9 

som angav att de blivit bjudna på alkohol hemma. Motsvarande siffra för elever i 

år 2 på gymnasiet var 60 procent (Hvitfeldt & Gripe, 2009).  

Sociodemografiska faktorer kan också ha en betydelse för ungdomars 

alkoholkonsumtion. Till exempel har antalet vuxna i hushållet visat sig ha ett 

samband med alkoholkonsumtion (Hellandsjø Bu et al., 2002; Ringbäck Weitoft 

et al., 2003; Duncan et al., 2006). Barn som lever i hem med bara en vuxen har i 

vissa studier en ökad risk för alkoholberoende (Ringbäck et al., 2003).  

Riskfaktorer för ungdomars alkoholkonsumtion och andra normbrytande 

beteenden är relativt väl dokumenterade, men eftersom vissa riskfaktorer inte går 

att påverka är det viktigt att också uppmärksamma skyddande faktorer (Hawkins 

et al., 1992). En god familjerelation verkar både förebyggande mot ungdomars 

alkoholdrickande och har en hälsofrämjande effekt (Edward & Schor, 1996). 

Studier visar också att föräldrars kontroll över sina barn är en skyddsfaktor för 

att minska risken att barnen använder alkohol eller andra droger (Bry et al., 

1998). Flera studier har visat ett samband mellan låg kontroll hos föräldrarna och 

ungdomars normbrytande beteenden (Kumpfer & Kaftarian, 2000; DiClemente 

et al., 2001; Hill et al., 2005). Resultaten har dock ifrågasatts, då de mått som 

använts för att mäta föräldrarnas kontroll snarare mäter föräldrarnas kunskap 

om barnets dagliga liv. Hur föräldrarna fått denna kunskap har sällan studerats. 

Att barnen frivilligt berättar om sitt liv för sina föräldrar förklarar relationen 

mellan föräldrars kunskap och barnens normbrytande beteende i större 

utsträckning än föräldrars aktiva handlingar att kontrollera sina barn (Stattin & 

Kerr, 2000; Kerr & Stattin, 2000). Trots oenighet i forskningen kring betydelsen 

av föräldrars kontroll finns en samstämmighet i synen på familjerelationers 

inverkan på barns hälsovanor. Goda relationer främjar ungdomars hälsa och 

minskar risken för alkoholkonsumtion.  
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Föräldrastöd 

De senaste årtiondena har det pågått en intensiv forskning kring hur man kan 

förebygga problem och främja utvecklingen bland ungdomar. Framgångsrika 

interventioner inom det alkohol- och drogförebyggande området har inte sällan 

varit inriktade på familjeorienterade program där insatser har erbjudits både 

föräldrar och ungdomar. Forskning kring föräldrastödjande insatser visar att de 

interventioner som varit effektiva i det alkohol- och drogförebyggande arbetet 

innehåller information till föräldrarna om alkohol och droger samtidigt som 

föräldrar uppmuntras till att klargöra sina åsikter om ungdomar och alkohol och 

droger. Föräldrarna stöttas också till att skapa en familjepolicy om alkohol- och 

droganvändning. Dessutom utbildas föräldrar och ungdomar i att motstå sociala 

påtryckningar (Ferrer-Wreder et al., 2004). En intervention som har som 

målsättning att förbättra samspelet mellan föräldrar och barn och som arbetar 

utifrån att klargöra föräldrarnas attityder till ungdomar och alkohol har stor 

potential att lyckas (Ferrer-Wreder et al. 2002). 

Internationellt finns flera föräldrastödsprogram som bland annat syftar att 

minska ungdomars alkoholkonsumtion. Exempel på framgångsrika universella 

föräldrastödsprogram är Preparing for the Drug Free Years (Park et al., 2000) 

och Iowa Strengthening Families Program (Kumpfer et al., 1996). Det senare har 

översatts och anpassats till 17 länder varav Sverige är ett av dem (Kumpfer et al., 

2008).   

I Sverige gav regeringen 2001 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att samla in, 

analysera och sprida kunskap om hur föräldrastöd av olika slag kan utformas för 

att göra verklig nytta. Under 2004 kom Folkhälsoinstitutet ut med 

kunskapsöversikten Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av 

föräldrastöd. I denna poängteras att den viktigaste formen av föräldrastöd är de 

informella kontakter föräldrarna har med släkt och vänner. För att öka föräldrars 

tillgång till informella kontakter kan särskilda mötesplatser, såsom öppna caféer, 

arrangeras. En vanlig form av föräldrastöd är annars särskilda föräldragrupper. 

För yngre barn är det vanligt att dessa erbjuds inom mödra- och 

barnhälsovården. Efter spädbarnstiden finns inte den breda förebyggande 

verksamhet som erbjudits under graviditeten och barnets första levnadsår. Stöd 

till föräldrar med barn från 10 år och uppåt är ofta inriktade på att förebygga 

problem som alkohol- och droganvändande och andra normbrytande beteenden 

(Bremberg, 2004). 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar tre föräldrastödprogram till 

kommuner som vill arbeta förebyggande med föräldrar som har barn i åldern 10-
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15 år. Programmen som bland annat syftar till att minska ungdomars 

användande av tobak, alkohol och narkotika är Aktivt föräldraskap, 

Föräldrakraft och Örebro Preventionsprogram (ÖPP) (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). Programmet Aktivt föräldraskap finns för föräldrar med barn i olika 

åldrar, men det är versionen som är riktad till yngre barn (2-12 år) som har 

utvärderats. Programmet som riktas till tonårsföräldrar har inte varit föremål för 

någon utvärdering i Sverige (Berne & Jones, 2006). Föräldrakraft bygger på det 

amerikanska programmet Iowa Strengthening Families Program och utvärdering 

av programmet pågår (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Örebro 

Preventionsprogram bygger på information till föräldrar om ungdomar och 

alkohol under ordinarie föräldramöten inom skolan. Programmet har visat effekt 

på ungdomars berusningsdrickande och föräldrars attityder till ungdomar och 

alkohol (Koutakis et al., 2008). För att fortsätta utvecklandet av relevant 

föräldrastöd i Sverige beslutade regeringen under våren 2008 att en särskild 

utredning skulle genomföras. Den syftade till att ta fram en långsiktig strategi för 

stödet till kvinnor och män i deras föräldraskap (Regeringens dir. 2008:67). 

Utredningen, som presenterades i december 2008, föreslår bland annat att 

forskningen kring föräldrastöd ska förstärkas. Vidare framkommer vikten av att 

utveckla en lokal strategi där offentliga, ideella och privata aktörer ingår (SOU, 

2008:131). Utifrån föräldrastödsutredningen har en nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd presenterats av regeringen med det övergripande målet att 

alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år 

(Regeringskansliet, 2009). Sammanfattningsvis kan man konstatera att staten på 

olika sätt betonar vikten av föräldrar i det förebyggande arbetet och att 

föräldrastödsinsatser bör prioriteras.      

 Trots att föräldrastödsprogram har visat sig vara ett effektivt sätt att 

förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar är det få föräldrar som deltar när 

de erbjuds ett föräldrastödsprogram (Dusenbury, 2000). I en svensk studie om 

föräldrars intresse av föräldrastöd framkom att många föräldrar hade en positiv 

attityd till strukturerade föräldragrupper, men bara 20 procent hade en intention 

att delta om det skulle bli inbjudna (Olsson et al., 2004). Det är en stor utmaning 

för både praktiken och forskningen att öka deltagandet i föräldrastödsprogram 

(Dusenbury, 2000).   

Inom Socialstyrelsens satsning finns flera projekt som arbetar med föräldrar 

som målgrupp i syfte att minska ungdomars alkoholkonsumtion. Forskarteamet 

har genom åren utvärderat och genomfört fördjupad dokumentation kring flera 

projekt som haft föräldrar som målgrupp. Ett av de tidiga projekten som riktade 
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sig till föräldrar var organisationen Sveriges Makalösa Föräldrars projekt 

Makalösa Enastående Tonårsföräldrar. Organisationen som riktar sig till 

ensamstående föräldrar fick medel 2003-2004 för att bland annat genomföra en 

kartläggning av ensamstående föräldrars livssituation på Södermalm i Stockholm 

och för att anordna föräldrautbildning. Sveriges Makalösa Föräldrar fick sedan 

medel 2005 för att genomföra en jämförande studie i Västerås och för att även 

där starta föräldrastödjande verksamhet.  Sedan 2006 har organisationen också 

beviljats medel för det liknande projektet Föräldrastödsutveckling i Malmö. Ett 

annat projekt som riktade sig till föräldrar och som fick medel under 2005-2006 

var IOGT Centro:s föräldrastödsprojekt. IOGT Centro riktade sig till föräldrar 

som levt med eller i närheten av kemiskt beroende eller som suttit i fängelse. 

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har beviljats medel för att implementera 

två föräldrastödsprogram. Det ena är föräldrastödsprogrammet Stark och klar 

som organisationen fick medel för att driva under åren 2003-2006. För 2007 fick 

organisationen medel för att sprida erfarenheter kring arbetet med projektet 

genom en konferens. Det andra föräldrastödsprogrammet som IOGT-NTO har 

fått medel för att driva sedan 2006 är Föräldrar Tillsammans. I de kommande 

avsnitten ges en beskrivning av dessa projekt och en redovisning av den 

utvärdering och fördjupad dokumentation som har gjorts av projekten.  

 

IOGT-NTO: Stark och klar  

Stark och klar är ett föräldrastödsprogram som bedrivs av 

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet syftar till att 

stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar, vilket i förlängningen 

kan leda till att tonåringarna kan stå emot trycket att dricka 

alkohol och prova narkotika. Metoden bygger på samtal mellan de vuxna och 

tonåringen och innehåller återkommande aktiviteter under hela högstadietiden. 

Föräldrarna inbjuds till programmet under höstterminen i skolår 7. Under de 

följande tre åren genomför föräldrarna olika aktiviteter som bygger på: 

Föräldrasamtal hemma mellan föräldern/föräldrarna och tonåringen. 

Föräldraträffar där alla föräldrar som är med i projektet på skolan 

träffas och diskuterar aktuella frågor. 

Gemensamma träffar med föräldrarna och tonåringarna. 

Kompisträffar där föräldern/föräldrarna gör något tillsammans med 

tonåringen och någon/några av hans/hennes kompisar (IOGT-NTO, 

2004).  
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Programmet har sitt ursprung i Norge och drivs där av IOGT-Norge. I Norge 

har programmet visat goda effekter när det gäller ungdomarnas 

alkoholkonsumtion, föräldrarnas attityder till ungdomar och alkohol och 

föräldrarnas bjudvanor av alkohol i hemmet. Föräldrar som deltagit i 

programmet hade också oftare än icke deltagande föräldrar haft samtal med sina 

barn om viktiga frågor såsom alkohol (Bolstad et al., 2008).   

Stark och klar genomfördes för första gången med föräldrar i Sverige hösten 

2002 på olika platser i landet. 

 

Projektets innehåll och mål 

Under 2003 beviljades IOGT-NTO medel från Socialstyrelsen för att genomföra 

Stark och klar i sex regioner i Sverige; Halland, Värmland, Östergötland, 

Dalarna, Västernorrland och Västerbotten.  

Antalet aktiviteter i programmet har förändrats under projekttiden efter de 

synpunkter som kommit in från deltagande föräldrar. Från början bestod 

programmet av 17 aktiviteter. I Tabell 6.1 visas det reviderade upplägget med 13 

aktiviteter från 2006.  
 

Tabell 6.1. Aktiviteterna i programmet. 

Skolår 7 Skolår 8   Skolår 9 

1. Föräldramöte 
- Viktiga vuxna 

1. Föräldramöte 
- Tonåringar och droger 

1. Föräldramöte 
- Om något händer 

 

2. Familjesamtal 
- Överenskommelse hemma 
vid köksbordet 

2. Familjesamtal 
- Familjens 
överenskommelse 

2. Familjesamtal 
- Ny överenskommelse 

 

3. Gemensam träff 
- Valet är ditt! Om val mod 
och motiv 

3. Gemensam träff 
- Café UNG. Om positiv 
ungdomskultur 

3. Gemensam träff 
- Framtidscafé 
 

 

4. Kompisträff 
-  Vardagskväll 

4. Kompisträff 
- Helgkväll 

4. Kompisträff 
- Festen 

 

5. Familjesamtal 
- Om styrkor och positiva 
sidor 
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Målet med projektet var att: 

 höja debutåldern och höja åldern för regelbundet bruk av alkohol, 

 få lägre alkoholkonsumtion bland 20-åringar,  

påverka föräldrarnas attityder till alkohol och deras bjudvanor i en 

restriktiv riktning. 

 

IOGT-NTO har beviljats medel för projektet Stark och klar under åren 2003-

2007. Pengarna för det sista året gick till en konferens där erfarenheterna från 

arbetet med programmet och utvärderingen presenterades.  
 

Tabell 6.2. Utdelade medel till IOGT-NTO för projektet Stark och klar.  

 
 

2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 
medel  (tkr) 

2 500* 1 200 700 60   

Projektets 
målgrupp 

Barn och 
föräldrar 

Barn och 
föräldrar 

Barn och 
föräldrar 

Konferens   

Område 
Halland, Värmland, Östergötland, 

Dalarna, Västernorrland, Västerbotten 
   

* IOGT-NTO beviljades medel för tre föräldraprojekt. Förutom projektet Stark och klar 
skulle dessa pengar användas till projekten Föräldarkraft och Föräldrar som resurs.  

 

Utvärderingens inriktning och mål  

Utvärderingen av Stark och klar består av flera delar. För det första syftar 

utvärderingen till att undersöka programmets effekter på ungdomars 

alkoholkonsumtion och på föräldrarnas inställning till och beteenden kring 

ungdomar och alkohol. En annan del av utvärderingen handlar om att förstå vad 

som påverkar föräldrars val att inte delta i programmet. Utvärderingen syftar 

också till att undersöka föräldrars inställning till programmet och också hur 

deltagande föräldrar upplever att programmet har påverkat deras föräldraskap. 

Utvärderingsfrågorna är följande:  

• Vilka faktorer påverkar föräldrarnas val att delta eller inte delta i programmet?  

• Påverkas föräldrarnas attityder till ungdomar och alkohol av deltagandet i 

Stark och klar?  

• Påverkas föräldrarnas bjudvanor av alkohol i restriktiv riktning av Stark och 

klar? 
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• Leder föräldrastödsinsatsen Stark och klar till minskad alkoholkonsumtion 

bland de ungdomar vars föräldrar har deltagit i programmet? 

• Finns det något samband mellan föräldrars attityder till ungdomars 

alkoholanvändande och ungdomarnas konsumtion?  

• Har deltagande i programmet underlättat för föräldrarna att dra gränser för 

sina barn? 

• Har deltagande i programmet underlättat samtal med tonåringen om alkohol 

och andra droger? 

• Hur uppfattar föräldrarna Stark och klar? 

 

Metod och material 

Utvärderingen av Stark och klar baseras på en longitudinell undersökning med 

ungdomar och deras föräldrar på sex utvalda skolor i Värmland. Syftet med den 

longitudinella undersökningen var dels att öka kunskapen om utvecklingen hos 

tonåringar och deras föräldrar med avseende på bland annat familjeliv, 

kommunikation och levnadsvanor med särskild inriktning på alkohol och dels att 

utvärdera föräldrastödsprogrammet Stark och klar. Ungdomarna och deras 

föräldrar har följts under tre år, från skolår 7 till skolår 9 med årliga enkäter. En 

telefonintervju har också genomförts med ett urval av föräldrarna med barn på de 

aktuella skolorna.   

 

Valet av skolor  

IOGT-NTO arbetade under projekttiden med Star och klar i sex regioner. 

Utvärderingen koncentrerades till Värmland då de hade flest skolor som var 

intresserade av programmet samtidigt som de hade en lokal organisation som 

bedömdes kunna utföra projektet i sådan skala att utvärdering var möjlig. Valet 

av skolor skedde i samarbete med IOGT-NTO. Då implementeringen av en 

förebyggande insats kan vara tidskrävande valdes de skolor ut som tidigare varit 

intresserade av programmet och som haft föräldrar som deltagit tidigare år. Tolv 

skolor var möjliga för utvärderingen. Av dessa tillfrågades sju skolor, spridda 

över fyra kommuner (Karlstad, Hammarö, Säffle och Forshaga). En av de sju 

utvalda skolorna avböjde dock deltagande i utvärderingen vilket innebar att ingen 

skola i Forshaga deltog. Skolorna var olika till sin karaktär, vilket eftersträvades i 

valet. En jämförelse gjordes mellan skolornas meritvärde, vilket varierade från 

207 till 231 (jämförelsen är gjort med data från 2002). Det fanns också en 
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skillnad mellan skolornas storlek (från 60 till 184 elever i skolår 7, läsåret 

2004/2005) och både landsort och stad var representerade.  

 

Genomförande  

En enkät har årligen genomförts med ungdomar som hösten 2004 började i 

skolår 7 och deras föräldrar på de sex utvalda skolorna. Den första 

enkätundersökningen var en baslinjemätning vilket innebär att den genomfördes 

innan Stark och klar hade presenterats för föräldrarna. Sedan genomfördes två 

uppföljande enkäter, en i skolår 8 och en i skolår 9. Det var totalt 795 elever som 

börjande skolår 7 hösten 2004.  

Under hösten 2004 skickades den första enkäten hem till samtliga föräldrar 

med barn i skolår 7 som fanns i skolornas adressregister. Det innebar att i de fall 

vårdnadshavarna bodde på olika adresser skickades enkäten i vissa fall ut till en 

vårdnadshavare och i vissa fall till båda, beroende på skolornas rutiner. En 

påminnelse skickades också ut efter två till tre veckor. Under våren 2006 och 

våren 2007 skickades uppföljande enkäter ut på samma sätt till föräldrarna. I 

enkäterna fanns bland annat frågor om vad föräldrarna vet om sitt barns vardag, 

kommunikationen i familjen, familjeregler, föräldrarnas inställning till ungdomar 

och alkohol samt föräldrarnas uppfattning om sina barns alkoholkonsumtion. 

Dessutom tillfrågades föräldrarna om sin sociodemografiska situation. 

Enkäter med liknade innehåll som föräldraenkäterna genomfördes också med 

eleverna på de utvalda skolorna några veckor efter att föräldraundersökningarna 

var genomförda. Anledningen till detta var att föräldrarna skulle ges möjlighet att 

avsäga deltagande för sitt barn. I samband med föräldraenkäternas genomförande 

fick föräldrarna en förfrågan om de ville att deras barn skulle delta i studien. 

Föräldrarna ombads att returnera en bifogad blankett till forskarteamet om de 

ville avsäga deltagande för sitt barn. Även om föräldrarna gett sitt passiva 

godkännande till att barnet fick delta i studien hade eleven själv möjlighet att 

avstå från deltagande. Både elever och föräldrar fick information om syftet med 

studien och om att deltagandet var frivilligt. Både föräldraenkäterna och 

elevenkäterna var kodade för att kunna följa utvecklingen över tid. Föräldrar och 

barn inom samma familj hade också samma kod för att kunna förstå samspelet i 

familjen.  

Elevenkäten i skolår 7 genomfördes helt av skolorna själva. Enkäter och 

instruktioner för genomförandet skickades till rektorerna som sedan ansvarade 

för att dela ut dessa till ansvariga lärare och sedan skicka tillbaka dem till 

forskarteamet. De följande två mätningarna genomfördes av forskarteamet, då 
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det visade sig vara svårt att få in alla enkäter från skolorna. Enkäterna 

genomfördes i klassrummen under en ordinarie lektionstimma. Alla elever fick ett 

kuvert med sitt namn utanpå. I kuvertet låg följebrev och enkät. De elever vars 

föräldrar inte ville att de skulle delta i undersökningen hade ett extra 

informationsblad i sitt kuvert där de informerades om detta. Dessa elever hade 

också en okodad enkät i sitt kuvert som de fick fylla i anonymt om de ville. Dessa 

enkäter har dock inte använts i undersökningen. Alla elever la sedan ner sin enkät 

i ett tomt kuvert (oavsett om de fyllt i den eller ej) och gav detta till sin lärare 

(skolår 7) eller till representanten från forskarteamet (skolår 8 och 9). 

Anledningen till denna procedur var för att skydda elevens svar från att läraren 

eller annan obehörig skulle se vad de svarat. De elever vars föräldrar inte ville att 

de skulle delta i studien blev på så sätt heller inte utpekade inför de andra 

eleverna i klassen.   

  

Material  

Den första föräldraenkäten, som genomfördes när eleverna gick i skolår 7, 

skickades ut till 895 föräldrar. I de två följande skolåren skickades enkäten ut till 

889 respektive 901 föräldrar. Svarsfrekvensen sjönk drastiskt under 

högstadietiden. I baslinjemätningen var svarsfrekvensen 69 procent, vid 

uppföljningen i skolår 8, 54 procent och vid uppföljningen i skolår 9, 46 procent.   

I skolår 7 hade enkäten i 74 procent av fallen besvarats av barnets mamma, 14 

procent av barnets pappa och 12 procent av föräldrarna gemensamt. Mindre än 1 

procent hade besvarats av någon annan vårdnadshavare. I skolår 8 hade 71 

procent av enkäterna besvarats av mamman, 14 procent av pappan och 16 

procent av mamman och pappan tillsammans. Fördelningen i skolår 9 var 74 

procent mammor, 14 procent pappor och 16 procent mammor och pappor 

tillsammans.   

År 2004 gick det totalt 795 elever i skolår 7 på de utvalda skolorna. När dessa 

elever sedan gick i skolår 8 var det totala antalet elever i årskursen 789 elever och 

när de gick i skolår 9, 798 elever. Det var 39 föräldrar som avsade deltagande för 

sitt barn i skolår 7. Motsvarande siffror för skolår 8 och skolår 9 var 30 

respektive 50 föräldrar. Svarsfrekvensen bland eleverna sjunker liksom 

föräldrarnas från skolår 7 till skolår 9, men var totalt betydligt högre än 

föräldrarnas. I skolår 7 var svarsfrekvensen 94 procent, i skolår 8, 84 procent och 

i skolår 9, 79 procent.  
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Delstudie om deltagande i Stark och klar 

I en första delstudie i utvärderingen av Stark och klar undersöktes orsaker till 

varför föräldrar väljer att inte delta i programmet. En vetenskaplig artikel är 

publicerad i tidskriften BMC Public Health (Pettersson et al., 2009).  

 

Metod och material 

Deltagare i studien är de föräldrar som ingår i den longitudinella undersökningen. 

Skillnader mellan de föräldrar som sedan kommer att delta i programmet och de 

föräldrar som inte kommer att delta i programmet studeras utifrån 

baslinjemätningen (skolår 7). Föräldrarnas egna uppfattningar om varför de inte 

deltagit i programmet studeras också utifrån en öppen fråga från den sista 

uppföljningen (skolår 9).  

För att ingå i denna studie måste föräldrarna ha svarat på enkäten i skolår 7, 

vilket 613 av 895 gjorde (69 procent). Eftersom detta var en baslinjemätning som 

genomfördes innan programmet presenterats var föräldrarna också tvungna att 

ha svarat på enkäten i skolår 8 och/eller skolår 9 för att kunna klassificeras som 

deltagare eller inte deltagare. Totalt var det 455 föräldrar som uppfyllde dessa 

kriterier. För att undersöka bortfallet är en logistisk regressionsanalys genomförd 

där de 455 föräldrarna som är inkluderade i denna studie jämförs med de 

föräldrar som endast besvarat enkäten i skolår 7 (n=158). Analysen inkluderade 

åtta faktorer; skola, vem som besvarat enkäten, barnets kön, förälderns ålder, 

utbildningsnivå, familjestruktur, antal barn i hushållet samt föräldrarnas 

sysselsättning. Analysen visade att högutbildade föräldrar, föräldrar med två barn 

i hushållet och föräldrar som arbetade heltid var mer benägna att delta i den 

longitudinella undersökningen. En kontroll gjordes också för föräldrarnas 

inställning till ungdomar och alkohol vid baslinjen samt föräldrarna intresse för 

att delta i en gemensam föräldrastödsinsats i skolår 7. Inga skillnader mellan den 

grupp som kom att delta i Stark och klar och den grupp som inte kom att delta 

framkom vad gällde dessa faktorer.      

Tre nivåer av deltagande har använts i studien. Den första gruppen inkluderar 

föräldrar som deltagit i minst en aktivitet under programmets tre år, utöver det 

första informationsmötet i skolår 7 (n=124). Den andra nivån är de föräldrar som 

har gjort någon av de aktiviteter som programmet innehåller, men som själva inte 

definierar sig som deltagare (n=82). Den tredje nivån är de som inte deltagit i 

någon av aktiviteterna inom Stark och klar (n=249). De kan dock ha varit på det 

första informationsmötet i skolår 7.    
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Som ett redskap för att förstå icke-deltagande har The Health Belief Model 

använts. Komponenterna i modellen, Perceived susceptibility, Perceived severity, 

Perceived benefits, Perceived barriers och Cue to action har mätts med tio frågor 

från enkäterna (Tabell 6.3). Fasta svarsalternativ har getts förutom på frågan som 

handlade om barriärer för deltagande, vilken var en öppen fråga. Ett antal 

sociodemografiska faktorer ingår också i analyserna; vem som besvarat enkäten, 

barnets kön, förälderns ålder, utbildningsnivå, familjestruktur, antal barn i 

hushållet, föräldrarnas sysselsättning samt barnets skola.   

 
Tabell 6.3. Operationalisering av de sex komponenterna i The Health Belief Model. 

Perceived susceptibility Enkätår

Har din son/dotter druckit alkohol utanför hemmet? Skolår 7

Är du orolig för att barnet ska dricka alkohol utanför hemmet? Skolår 7

Perceived severity 

Vid vilken ålder tycker du att det är okej för ungdomar att dricka alkohol? Skolår 7

Har det hänt att ditt barn har blivit bjuden på alkohol hemma? Skolår 7

Vilket av följande påståenden ligger närmast ditt sätt att se på hur 

ungdomar bör förhålla sig till alkohol? 

- Ungdomar i mitt barns ålder är tillräckligt mogna för att lära sig hantera 

alkohol på ett ansvarsfullt sätt. 

- Jag gillar inte att ungdomar i mitt barns ålder använder alkohol, men jag 

tror inte att vuxna kan göra något åt det. 

- För mig är det självklart att ungdomar under 18 år inte ska befatta sig med 

alkohol. 

Skolår 7

Perceived benefits 

Skulle du vilja delta i en gemensam föräldrastödsinsats för att främja ditt 

barns utveckling och hälsa? 

Skolår 7

Vad tror du kan förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar? 

- Att ha gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen? 

Skolår 7

Perceived barriers 

Varför har du inte deltagit i Stark och klar? Skolår 9

Cue to action 

Har du tagit del av någon information om Stark och klar? Skolår 8 & 9

Har du deltagit i informationsmötet om Stark och klar i skolår 7? Skolår 8 & 9

 

En mixed-method design är använd då både kvalitativ och kvantitativ data 

ingår. Den kvantitativa analysen är gjord med hjälp av multinomial logistisk 

regressionsanalys, där graden av deltagande är den beroende variabeln. De 
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oberoende variablerna tas in i tre steg (Figur 6.1). Först inkluderas de 

sociodemografiska faktorerna i analysen, eftersom dessa faktorer, i alla fall delvis, 

förväntas att ha en indirekt påverkan på valet om deltagande. I nästa modell 

läggs de faktorer som handlar om föräldrars uppfattning om ungdomars 

alkoholkonsumtion till (Perceived susceptibility och Perceived severity). I den 

slutgiltiga modellen ingår också programrelaterade faktorer (Perceived benefits, 

Perceived barriers och Cue to action). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1. Analysens tre steg.  

 

Analysen av de öppna svaren är genomförd med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. De öppna svaren (176 st) har grupperades inom olika 

subkategorier som bildat åtta färdiga kategorier. Kategorierna har slutligen 

indelats under två huvudteman. De två största kategorierna har inkluderats i den 

kvantitativa analysen genom att ingå som variabler i den sista modellen i 

regressionsanalysen.  

 

Resultat 

I den första modellen, som innehöll de sociodemografiska faktorerna, framkom 

att pappor som besvarat enkäten var mer benägna än föräldrar som besvarat 

enkäten tillsammans, att hamna i gruppen som inte deltagit i programmet (OR 

2.8, CI 1.0-7.7). Föräldrars utbildningsnivå hade betydelse för nivå av 

Modell 1

Sociodemografiska 
faktorer

- Respondent

- Barnets kön

- Ålder

- Utbildningsnivå

- Familjestruktur

- Antal barn i hemmet

- Sysselsättning

- Skola

Modell  2
Sociodemografiska 
faktorer

+
Faktorer associerade med 
ungdomar och alkohol

- Uppfattning om barnets 
alkoholkonsumtion

- Oro över barnets 
alkoholkonsumtion

- Okej ålder för 
alkoholkonsumtion

- Bjudvanor av alkohol 
hemma

- Föräldrarnas attityder till 
ungdomars 
alkoholkonsumtion

Modell  3

Sociodemografiska faktorer
+
Faktorer associerade med 
ungdomar och alkohol

+
Programfaktorer

- Intresse för 
föräldrastödsinsatser

- Gemensamma värderingar i 
klassen 

- Informationen kring 
programmet

- Varit på informationsmötet i 
skolår 7

- Inget behov

- Praktiska barriärer
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deltagande. Föräldrar som högst genomfört en gymnasieutbildning var mer 

benägna att bli icke-deltagare (OR 3.3, CI 2.0-5.6) och hamna i gruppen som 

gjort aktiviteter inom programmet men som inte definierade sig som deltagare 

(OR 3.3, CI 1.7-6.3) än de med universitets- eller högskoleutbildning. Det fanns 

också vissa skillnader mellan skolorna.  

I nästa modell, som utöver sociodemografiska faktorer också tog hänsyn till 

föräldrars uppfattning om ungdomar och alkohol (Perceived susceptibility och 

Perceived severity), bestod betydelsen av föräldrars utbildningsnivå. Av de 

faktorer som mätte föräldrarnas uppfattning om ungdomar och alkohol var det 

endast föräldrars oro som hade viss betydelse. 

I den tredje och sista modellen, lades också programrelaterade faktorer till 

(Perceived benefits, Perceived barriers och Cue to action). Det visade sig att 

betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå kvarstod även i denna modell (OR 3.0 

CI 1.3-6.9 respektive OR 2.6, CI 1.3-5.0) liksom betydelsen av föräldrars oro. 

Utöver detta visade sig föräldrars intresse för denna typ av intervention ha en viss 

betydelse, men framförallt framkom att informationen kring programmet var 

viktig. De föräldrar som inte fått någon information om programmet var mer 

benägna att bli icke-deltagare (OR 8.9, CI 2.5-31.5), vilket i och för sig är logiskt. 

Stark och klar består ju av 13 aktiviteter under 3 år, så det är ett intressant 

resultat i sig att det fanns föräldrar som inte nåtts av information kring 

programmet. De föräldrar som inte varit på det första informationsmötet om 

programmet i skolår 7 var både mer benägna att hamna i gruppen icke-deltagare 

som gjort aktiviteter inom programmet (OR 2.9, CI 1.1-7.4) och gruppen icke-

deltagare (OR 7.1, CI 3.2-15.6). Vissa skillnader fanns mellan skolorna.   

Orsaker till varför föräldrarna valt att inte delta i föräldrastödsprogrammet har 

analyserats in under två huvudteman; familjerelaterade faktorer och 

programrelaterade faktorer. Familjerelaterade faktorer innehöll sex 

huvudkategorier; Inget upplevt behov av interventionen, Praktiska barriärer, 

Tidigare erfarenheter av programmet eller av liknande insatser, Deltar i andra 

förebyggande aktiviteter, Barnet ville inte att föräldrarna skulle delta samt 

Bristande motivation. Att uppleva att man inte har något behov av insatsen och 

praktiska barriärer, framförallt tidsrelaterade barriärer, var de två absolut största 

kategorierna. Dessa två kategorier har inkluderats i den kvantitativa analysen och 

resultatet visar att de föräldrar som angett att de inte upplevt något behov av 

insatsen var mer benägna att inte delta i programmet (OR 3.4, CI 1.3-8.7). De 

var också mer benägna att ha gjort aktiviteter i programmet utan att definiera sig 

själva som deltagare (OR 6.2, CI 2.1-18.0). Föräldrar som hade angett praktiska 
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barriärer för deltagande var också mer benägna att hamna i gruppen som själva 

inte definierat sig som deltagare (OR 24.7, CI 5.7-106.3).   

Det andra huvudtemat, programrelaterade faktorer, innehöll bland annat 

kommentarer om formatet på programmet. Någon förälder ansåg att 

programmet var upplagt för yngre barn, medan andra inte tyckte att skolan var 

rätt forum. Några föräldrar angav orsaker som var relaterade till IOGT-NTO. 

Antingen att man redan var medlem i organisationen eller att man inte tyckte 

organisationen var rätt avsändare av programmet.  

 

Sammanfattningsvis  

• Föräldrars utbildningsnivå verkar ha betydelse för föräldrarnas val att delta 

eller inte delta i programmet.  

• Information är viktigt! Av resultaten framkommer vikten av att föräldrarna nås 

av informationen samtidigt som studien visar på vikten av att få föräldrar att 

komma till det första föräldramötet.  

• Föräldrarna själva anger bristen på behov av insatsen och tidsbrist som de två 

vanligaste orsakerna till att inte delta.  

• Det är en stor utmaning att locka föräldrar till föräldrastödsprogram och mer 

forskning behövs för att förstå varför föräldrar väljer att delta eller inte delta i 

denna typ av interventioner.   

 

Delstudie om effekter av Stark och klar 

En viktig del av utvärderingen av Stark och klar är att analysera effekterna av 

programmet. Forskningsfrågorna handlar bland annat om huruvida programmet 

har påverkat föräldrars attityder till ungdomar och alkohol, föräldrarnas 

bjudvanor av alkohol och ungdomarnas alkoholkonsumtion. Analysarbetet kring 

effekterna av föräldrastödsprogrammet Stark och klar är påbörjat och nedan 

presenteras några preliminära resultat.  

 

Metod och material 

I denna delstudie ingår data från den longitudinella undersökningen med både 

föräldrarna och ungdomarna. Det var totalt 814 elever som besvarat en eller flera 

elevenkäter under högstadietiden. Av dessa hade 665 elever föräldrar som 

besvarat en eller flera föräldraenkäter. För att kunna veta om eleven hade 

föräldrar som deltagit i Stark och klar krävdes att föräldrarna besvarat någon av 
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enkäterna i skolår 8 eller 9. Det var totalt 528 föräldrar som gjort detta, vilket 

ger det analytiska samplet för denna delstudie. 

 

En bortfallsanalys med logistisk regressionsanalys är genomförd för att förstå vad 

det är som påverkar att föräldrar och ungdomar stannar kvar i undersökningen 

över tid. När det gäller föräldrarna har en rad sociodemografiska faktorer ingått i 

analysen; kön, ålder, mammans sysselsättning, pappas sysselsättning, mammas 

utbildningsnivå, pappas utbildningsnivå, familjestruktur samt etnicitet samtidigt 

som föräldrarnas uppfattning om ungdomar och alkohol inkluderades 

(föräldrarnas attityd till ungdomar och alkohol, ålder för alkoholkonsumtion, oro 

för barnets alkoholkonsumtion, tro om barnets alkoholkonsumtion samt 

bjudvanor). Resultaten visar att högutbildade mammor tenderar att stanna kvar i 

undersökningen i högre utsträckning än de med högst gymnasieutbildning (OR 

1.4, CI 1.0-2.0). När det gällde elevernas benägenhet att stanna kvar i 

undersökningen över tid ingick förutom några sociodemografiska faktorer (kön, 

boendesituation och etnicitet) också några frågor om ungdomar och alkohol 

(alkoholkonsumtion, berusningsdrickande, föräldrarna vetskap om drickande och 

kamraters berusningsdrickande). Den enda sociodemografiska faktorn som hade 

betydelse för om ungdomarna stannade kvar i undersökningen över tid var deras 

boendesituation. Ungdomar som bodde tillsammans med en förälder eller hade 

växelvist boende var mindre benägna att stanna kvar i undersökningen än de som 

bodde tillsammans med båda föräldrarna (OR 0.8, CI 0.7-1.0). Den egna 

alkoholkonsumtionen hade också betydelse. De elever som druckit alkohol i 

skolår 7 var mindre benägna att vara kvar i undersökningen än de som inte 

druckit vid baslinjen (OR 0.6, CI 0.4-0.9). Sammanfattningsvis var kvinnors 

utbildningsnivå den enda undersökta faktorn som tenderade ha betydelse för om 

föräldrarna stannade kvar i undersökningen över tid. När det gällde ungdomarna 

var det deras boendesituation och alkoholkonsumtion som påverkade.   

Då denna studie inte innehåller några kontrollskolor utan ungdomar till de 

deltagande föräldrarna jämförs med ungdomar till de icke deltagande föräldrarna 

gjordes en analys av skillnader mellan dessa grupper vid baslinjen. Analysen 

gjordes med hjälp av multinomial logistisk regression. Föräldrarnas 

sociodemografiska bakgrund och deras inställning till ungdomar och alkohol 

inkluderades i analysen (samma faktorer som i bortfallsanalysen). Tre nivåer av 

deltagande användes också i denna delstudie; en grupp med deltagande föräldrar 

som gjort minst en aktivitet förutom föräldramöte, en grupp med föräldrar som 

gjort aktiviteter i programmet men som inte själva definierade sig som deltagare 

och en grupp med icke-delatagare.  Det är viktigt att poängtera att det vid 
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baslinjemätningen inte fanns några skillnader mellan de tre grupperna när det 

gällde föräldrars attityder till ungdomar och alkohol. Föräldrarna hade generellt 

en restriktiv attityd till ungdomar och alkohol, var inte särskilt oroliga för sitt 

barns alkoholkonsumtion och trodde inte att deras barn druckit alkohol utanför 

hemmet. När det gäller sociodemografiska faktorer hade mammans 

utbildningsnivå betydelse för graden av deltagande. Högutbildade mammor var i 

större utsträckning deltagare än mammor med högst gymnasieutbildning. 

Etnicitet visade sig också ha viss betydelse, men resultaten var svårtolkade på 

grund av att det ingick få föräldrar från andra länder i undersökningsgruppen. 

Sammanfattningsvis var det få skillnader mellan föräldrarna vid baslinjen, vilket 

ger en god förutsättning för att utvärdera effekterna av programmet.  

Analysarbetet har bara påbörjats för att förstå effekterna av Stark och klar. 

Det innebär att endast några få utfallsmått har undersökts. Från föräldraenkäten 

har två frågor används. Den ena handlar om föräldrars attityder till ungdomar 

och alkohol. Föräldrarna fick välja mellan tre påståenden om ungdomar och 

alkohol, varav två av påståendena definierades som tillåtande attityd och ett som 

restriktivt attityd. Den andra handlade om huruvida barnet hade blivit bjuden på 

alkohol hemma. Svarsalternativen slogs samman, de vars barn som blivit bjudna 

(även de som fått smutta ur någon annans glas) och de vars barn som inte blivit 

bjudna på alkohol hemma.    

Från elevenkäten användes tre frågor. Den första frågan handlade om huruvida 

ungdomarna druckit alkohol eller inte, den andra frågan handlade om huruvida 

de varit berusade eller inte och den tredje handlade om intensivkonsumtion, det 

vill säga om de druckit sex glas eller fler vid samma tillfälle.  

Multinomial logistisk regressionsanalys är använd med de tre nivåerna av 

deltagande som beroende variabel. Alla analyser är kontrollerade för föräldrarnas 

och ungdomarnas svar i skolår 7 samt för föräldrarnas sociodemografiska 

bakgrund.   

 

Preliminära resultat 

Föräldrars attityder till ungdomar och alkohol verkar ha påverkats av deltagandet 

i programmet. Föräldrar som deltagit i programmet hade restriktivare attityder 

till ungdomar och alkohol i skolår 9 än de föräldrar som inte deltagit i 

programmet (OR 3.0, CI 1.4-6.4) (Figur 6.2). Inga signifikanta resultat framkom 

när det gällde programmets effekt på föräldrarnas bjudvanor.  
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Samtalet mellan vuxna och ungdomar och att istället för att komma med 

pekpinnar uppmana till diskussion och ge information. 

 

Ett förhållningssätt till alkohol. 

 

Några föräldrar förknippade programmet med IOGT-NTO och 

nykterhetsrörelsen. De flesta föräldrarna var positiva till programmet men det 

fanns också de som inte tilltalades av det.  
 

Kändes lite flåshurtigt, anslaget tilltalade inte mig. 

 

Alla föräldrar utom tre var också positiva till att skolan arrangerat Stark och 

klar. Föräldrarna tillfrågades också om det spelar någon roll vem som arrangerar 

ett program som detta. Många menade att skolan var en bra avsändare av 

programmet samtidigt som flera föräldrar poängterade vikten av att det var 

någon som var uppdaterad inom ämnen som höll i programmet.  

 
Att skolan är medarrangör är viktigt, men samtidigt att någon utomstående 

part som är uppdaterad i ämnet håller i det. Sådana parter kan ta upp frågor 

som skolan kanske inte alltid kan. Men att skolan är medarrangör skapar 

legitimitet då skolan berör alla ungdomar. 

 

Arrangören måste ha erfarenhet av sådana program. 

 

Skolan är rätt instans som en naturlig knytpunkt mellan vuxna och barn. 

 

Fler föräldrar tyckte att det var viktigt att det var en politiskt och religiös 

obunden organisation som var avsändare av programmet. Föräldrarna 

poängterade vikten av att arrangörerna hade god kunskap i ämnet och att det 

fanns ett förtroende för den organisation som skulle bedriva programmet.    

 
Materialet bör inte vara för starkt färgat, alltså om det förknippas med till 

exempel politiska organisationer eller kyrklig rörelse, då kanske man drar sig 

för att delta. 

  
Bra att någon som IOGT är arrangör då budskapet därför blir klart och 

tydligt. 

 

Av nödvändighet måste det vara någon som vet vad de pratar om. 
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Flera föräldrar tycker att det är bra att IOGT-NTO var avsändare av 

programmet medan en förälder anser att arrangören skulle vara helt neutral i 

frågan.  

 
Arrangörer bör vara staten, skolan eller kommunen, alltså helt neutrala.   

 

Intervjuerna innehöll också några frågor kring det familjesamtal som skickats 

hem till föräldrarna. De allra flesta av de föräldrar som kände till Stark och klar 

hade fått materialet hemskickat till sig. Däremot hade en majoritet av de 

föräldrar som fått familjesamtalet inte genomfört det.  Den vanligaste orsaken 

som föräldrarna angav var att familjen inte känt behov av att använda sig av 

materialet. En del hade diskuterat dessa frågor ändå medan andra tyckte att det 

fungerade bra utan stöd.  

 
Det blev aldrig av. Men vi har säkert diskuterat frågorna ändå fast inte 

utifrån upplägget i materialet. 

 

Det fungerar bra ändå, behov finns inte. 

 
Han vet redan vad jag som förälder tycker. Ämnet ingår i våra samtal redan. 

 

En del föräldrar angav att materialet inte tilltalade dem.  

 
Det kändes lite krystat men det är säkert bra frågor.  

Var inte imponerad av upplägget vilket kändes något beskäftigt och 

förmyndande. Det skulle inte ha fungerat för vår familj. 

 

Bland de föräldrar som använt sig av familjesamtalet framkom bland annat att 

materialet hade hjälp dem att prioritera dessa frågor.   

 
Att vi har satt oss ned och tagit oss tid för att diskutera detta. 

 

En förälder angav också att familjesamtalet hade bidragit till en ökad trygghet 

mellan förälder och barn och att ämnet hade blivit mer lättpratat. 

 

I familjesamtalen uppmuntras föräldrarna att göra en gemensam 

överenskommelse. Det var bara fyra föräldrar som angett att de gjort den 
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föreslagna överenskommelsen. Föräldrarna menade att de inte hade något behov 

av denna typ av överenskommelse.     

 
Med sunt förnuft behövs inga överenskommelser. 

 

Men frågorna har diskuterats och det är bra frågor. Mitt barn var inte där 

vid tillfället vilket gjorde att det kändes som att uppmana till något som inte 

var aktuellt. 

   

Flera föräldrar svarade också att de redan hade regler eller överenskommelser.   

 
Det har fallit sig helt naturligt. Har en slags outtalad överenskommelse. 

 

Vi har bara uttalat att han måste vara 18 år innan han får prova alkohol. 

 

Intervjuerna avslutades med att föräldrarna tillfrågades om det var något mer 

som de ville tillägga. Många föräldrar poängterade att de tyckte att det var bra 

att programmet genomfördes och bara någon enstaka negativ kommentar om 

Stark och klar kom fram. Flera föräldrar menade dock att det hade varit bättre 

om programmet arrangerades i samband med ordinarie föräldramöten. Ett annat 

förslag vara att klassföräldrarna skulle engageras mer i arbetet med Stark och 

klar. Vissa föräldrar såg det som ett problem att de med störst behov inte kom på 

föräldramötena medan några andra tyckte att programmet kom vid fel tidpunkt 

för deras egen del. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en övervägande 

del av föräldrarna var positiva till att programmet genomförts. De ansåg också 

att skolan har varit en bra arena för programmet.   
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IOGT-NTO: Föräldrar Tillsammans 

Projektets innehåll och mål 

Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som 

bedrivs av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Till en 

början hette programmet Spela Tillsammans men bytte sedan 

namn till Föräldrar Tillsammans. Programmet syftar till att 

stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar. Detta ska i sin tur minska 

alkoholkonsumtionen bland högstadieelever och därmed minska riskerna för att 

de ska råka illa ut. Programmet vänder sig till föräldrar med barn i skolår 7-9. 

Materialet bygger på att föräldrar tillsammans kommer överens om regler och 

förhållningssätt kring alkohol och att vuxna håller på 18-årsgränsen.  

Programmet Föräldrar Tillsammans består av tre delar, en manualbaserad 

föreläsning för föräldrarna samt två manualbaserade uppföljningskvartar, en per 

läsår som genomförs bäst på ordinarie föräldramöte. Tidsåtgången för 

Sammanfattande reflektion 
 

• Det är en stor utmaning att få föräldrar att delta i ett föräldrastödsprogram. 

Delstudien om varför föräldrar väljer att inte delta visade att föräldrars 

utbildningsnivå hade betydelse. Högutbildade föräldrar deltog i större 

utsträckning än lågutbildade. Föräldrarna angav bristen på behov och tid som de 

två vanligaste orsakerna till att inte delta.  

 

• Preliminära resultat från effektstudien av Stark och klar visar att programmet 

påverkar föräldrars att bibehålla en restriktiv attityd till ungdomar och alkohol. 

Stark och klar har också haft en effekt på ungdomars intensivkonsumtion av 

alkohol. Fördjupade analyser pågår och en vetenskaplig artikel kommer att 

färdigställas under 2010.  

 

• Bland de föräldrar som deltagit i Stark och klar var det 44 procent i skolår 9 som 

ansåg att programmet hade underlättat gränssättningen för deras barn.  

 

• Många föräldrar var i telefonintervjuerna positiva till att skolan anordnade Stark 

och klar. Föräldrarna förknippade programmet framförallt med frågor kring 

föräldraskap och alkohol.  
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föreläsningen är en kväll, 1,5–2 timmar. Informationsdelen är 45 minuter och 

handlar om att göra val, vad som påverkar ungdomarnas val, lagarbete i 

föräldragruppen, fakta kring ungdomar och alkohol samt vad man konkret som 

förälder kan göra för att minska risken för att ens barn dricker alkohol. Därefter 

är det samtal i varje klass i 30 minuter, då föräldrarna pratar om gemensamma 

förhållningssätt kring deras barn och alkohol. Under den tiden skriver de även en 

gemensam överenskommelse för vad som ska gälla deras barn. Detta görs 

vanligtvis på föräldramöte i skolår 7. Efter föreläsningarna ska den gemensamma 

överenskommelsen skickas hem till alla i pappersform, oavsett om föräldern 

deltog eller inte. Utskick ska ske på det sätt skolan brukar skicka hem 

information i pappersform till föräldrarna på, antingen via post eller med elev. 

Tillsammans med överenskommelsen följer även en kort summering av kvällen 

samt gärna en klasslista med föräldrarnas namn. Klassens överenskommelse har 

skolan ansvar för och skolan bör följa upp överenskommelsen på kommande års 

föräldramöten. Detta görs med hjälp av föreläsare från IOGT-NTO med 

uppföljningskvartarna 1 och 2. 

Målsättningen för föräldrastödsprogrammet är att i en flerårig process stödja 

de vuxna i deras föräldraroll i syfte att:  

Minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar på högstadiet. 

Minska andelen som intensivkonsumerar alkohol en gång i månaden 

eller oftare samt minska berusningsdrickandet . 

Öka andelen ungdomar som inte dricker alls. 

Få fler föräldrar att aktivt hålla på 18-årsgränsen. 

Mer information om programmet finns att läsa på www.iogt.se 

 

Tabell 6.4. Utdelade medel (tkr) till IOGT-NTO för Föräldrar Tillsammans.  

 
 

2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

Beviljade 
medel  (tkr) 

  500 420 300  

Projektets 
målgrupp 

  Föräldrar Föräldrar Föräldrar  

Område  
 
 

Nationellt Nationellt Nationellt  

 

169



Utvärderingens inriktning och mål 

Huvudinriktningen på utvärderingen är att försöka identifiera effekter av 

programmet. Forskningsprogrammet avser att i en longitudinell studie följa 

utvecklingen hos tonåringar och deras föräldrar. Detta ska ske med avseende på 

familjeliv, kommunikation och levnadsvanor med särskild inriktning på alkohol 

som en utvärdering av föräldrastödsprogrammet. Planering och genomförande av 

den treåriga effektutvärderingen har skett sedan våren 2007. 

Forskningsprogrammet genomgick under våren 2008 etisk granskning av den 

forskningsetiska nämnden i Uppsala (Dnr 2007/318) och blev där godkänt. 

Studien påbörjades våren 2008 och fortlöper till och med 2010. 

IOGT-NTO vill undersöka om programmet ger samma effekt om det 

genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. Därför har metoden 

testats i utvärderingen med start för föräldrar med barn i skolår 7 och 8. 

Centrala frågeställningar för utvärderingen:  

• Förändras föräldrarnas attityder/förhållningssätt till ungdomars drickande efter 

föreläsningen och överenskommelsen? 

• Upplever deltagarna att föreläsningen och överenskommelsen är ett stöd för 

dem i deras föräldraskap, när det gäller att sätta gränser för sina barn?  

• Hur sprids överenskommelsen till de föräldrar som inte deltagit och hur har 

deras reaktion varit? 

• Förändras ungdomarnas alkoholkonsumtion? 

Huvudhypotesen är att programmet Föräldrar Tillsammans påverkar 

ungdomarnas alkoholvanor i en restriktiv riktning, med hänsyn tagen till 

inflytande av andra bestämningsfaktorer. Denna effekt uppnås genom att 

föräldrarnas inställning och beteende påverkas av insatser inom programmet. 

 

Metod och material 

IOGT-NTO arbetar med programmet Föräldrar Tillsammans på flera orter i 

landet. Dock har vissa geografiska områden valts ut för att ingå i utvärderingen 

där organisationen har goda resurser till arbetet. Innan sommaren 2007 skickades 

intresseanmälningar ut till totalt 270 skolor i landet via e-post.  

Totalt anmälde 16 skolor intresse och en slumpning gjordes mellan dessa 

skolor. Åtta slumpades till interventionsskolor och åtta till kontrollskolor. 

170



besvarat enkäten. För att försöka höja svarsfrekvensen fick föräldrarna 

information om att 1000 kr skulle delas ut till de tre klasser där störst 

svarsfrekvens uppnåddes bland föräldrarna. Totalt besvarade 1336 föräldrar 

enkäten, en svarsfrevens på 61 procent.   

Elevenkäten genomfördes under vecka 9 till vecka 14. Representanter från 

forskarteamet besökte deltagande skolor och delade ut enkäterna till elever i 

skolår 7 och 8. Totalt besvarade 1761 elever enkäten, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 91 procent.  

 

Datainsamling våren 2009 

Våren 2009 skickades föräldraenkäten till alla föräldrar med barn i skolår 9, 

totalt 1073 enkäter. Det var 561 föräldrar som besvarade enkäten, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 52 procent. Detta efter att tre utskick gjorts till 

föräldrarna. Först skickades enkäten, två veckor efter detta skickades ett vykort 

med påminnelse och efter ytterligare två veckor skickades enkäten på nytt. För att 

locka fler föräldrar att svara fick föräldrarna information om att de tre klasser, av 

totalt 46, där störst andel föräldrar besvarade enkäten skulle vinna 1.000 kr till 

klassens klasskassa.  

Elevenkäten genomfördes i maj 2009 i både skolår 8 och 9. Representanter 

från forskarteamet åkte till alla medverkande skolor och genomförde 

datainsamlingen. Antalet elever som var möjliga deltagare i undersökningen var 

1976 personer (962 skolår 8 och 1014 skolår 9). Svarsfrekvensen i skolår 8 blev 

86 procent (n=826) och skolår 9 81 procent (n=821). Total svarsfrekvens för 

elevenkäten blev 83 procent.  

Efter denna datainsamling kan analyser av materialet genomföras för att 

försöka besvara frågan Vad uppnår vi med att starta programmet i skolår 8? 

 

Datainsamling våren 2010 

Våren 2010 genomförs den sista datainsamlingen inom utvärderingen. Då deltar 

elever i skolår 9 och deras föräldrar. Denna datainsamling innebär att deltagande 

elever går att följa från skolår 7 till skolår 9. Föräldrarna har besvarat enkäten 

när deras elever gick i skolår 7 och 9. 

För att försöka höja svarsfrekvensen kommer även föräldrarna 2010 att få 

information om att 1000 kr delas ut till de tre klasser där störst svarsfrekvens 

uppnås bland föräldrarna.  
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Tabell 6.5. Svarsfrekvens på datainsamling med föräldrar och elever 2008 & 2009. 

Besvarade 

enkäter 

 

 Interventions-

skolor 

%           

(antal 

svarande) 

Kontroll-     

skolor 

%          

(antal 

svarande) 

Svars-

frekvens 

%          

(antal 

svarande) 

Total 

under-

söknings-

grupp 

 

Våren 

2008 

Föräldrar 

Skolår 7+8 

59 

(773) 

64 

(872) 

61 

(1332) 

 

(2185) 

 Elever 

Skolår 7+8 

83 

(969) 

85 

(716) 

84 

(1685) 

 

(2010) 

Våren 

2009 

Föräldrar 

Skolår 9 

51 

(324) 

54 

(237) 

52 

(561) 

 

(1073) 

 Elever 

Skolår 8+9 

83 

(937) 

83 

(710) 

83 

(1647) 

 

(1976) 

 

Resultat  

I resultatdelen presenteras först föräldrarnas syn på interventionen och därefter 

ges en presentation av vad vi uppnår med att starta programmet Föräldrar 

Tillsammans i skolår 8.  

 

Hur ser föräldrarna på interventionen?  

Föräldrarna på interventionsskolorna fick våren 2009 bland annat besvara frågor 

om deltagande i interventionen, överenskommelsens betydelse samt vad de anser 

är viktigt med ett föräldrastödsprogram som Föräldrar Tillsammans. Totalt 

besvarade 324 föräldrar på interventionsskolorna enkäten (51 procent). Det fanns 

dock ett internt bortfall då alla dessa föräldrar inte besvarade alla frågor som 

handlade om programmet. Av föräldrarna svarade 176 (56 procent) att de tagit 

del av information om Föräldrar Tillsammans. Av dessa 176 har 173 besvarat 

frågan om de deltagit på föräldramöte, vilket 121 föräldrar gjort (70 procent).  

Av de föräldrar i interventionsskolorna som svarar att de tagit del av 

information om Föräldrar Tillsammans (n=176) svarar 171 på frågan om de sett 

överenskommelsen. Det har 140 föräldrar av dessa gjort (82 procent). Detta trots 

att överenskommelsen ska ha skickats per post till alla föräldrar i deltagande 

klasser.  
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Tabell 6.6. Interventions- och kontrollskolors elever som i skolår 8 inte druckit 

alkohol och som besvarat frågan i skolår 9 Har du någon gång druckit alkohol? 

Har du någon gång 

druckit alkohol i ? 

(Sign 0,047) 

Interventionsskolor 

% 

(antal svarande) 

Kontrollskolor 

% 

(antal svarande) 

Nej 60 (140) 50 (90) 

Ja 40  (93) 50 (89) 

 

När jämförelser på samma fråga gjordes med könsuppdelning visade det sig att 

skillnaden fanns bland flickorna i gruppen (Tabell 6.7). 

 

Tabell 6.7. Interventions- och kontrollskolors elever som i skolår 8 inte druckit alkohol 

och som besvarat frågan i skolår 9 Har du någon gång druckit alkohol?, uppdelat på 

kön. 

Har du någon gång 

druckit alkohol? 

(*Sign 0,023) 

 Interventionsskolor

%  

(antal svarande) 

Kontrollskolor 

%  

(antal svarande) 

Pojkar Ja 41 (43) 44 (40) 

 Nej 59 (63) 56 (50) 

Flickor Ja 39 (50) 55 (49) 

 Nej     61 (77) *   45 (40)* 

 

Föräldrar 

De skillnader som hittades mellan kontroll- och interventionsskolornas föräldrar 

handlade bland annat om skillnader i vad föräldrar kan anse förebygger 

alkoholbruk bland unga. Större andel av föräldrarna i interventionsskolorna än 

kontrollskolorna ansåg att uppmuntra till aktiviteter som är alkoholfria samt att 

ha gemensamma värderingar med andra föräldrar förebygger alkoholbruk bland 

unga. Det visade sig också att föräldrarna i interventionsskolorna år 2009 hade 

en restriktivare inställning till ungdomar och alkohol (Tabell 6.8). Denna skillnad 

fanns ej vid baslinjemätningen.  
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Tabell 6.8. Föräldrarnas inställning till ungdomar och alkohol i skolår 9. Jämförelsen är 

gjord mellan föräldrar i interventions- och kontrollskolorna.  

Hur ser du på ungdomar och alkohol? 

(*Sign 0,024) 

Interventionsskolor 

% 

(antal svarande) 

Kontrollskolor 

% 

(antal svarande) 

Ungdomar i mitt barns ålder är tillräckligt 

mogna för att lära sig hantera alkohol på ett 

ansvarsfullt sätt 

2 (7) 

 

2 (5) 

 

Jag gillar inte att ungdomar i mitt barns ålder 

använder alkohol men jag tror inte att vuxna 

kan göra så mycket åt det 

20 (62) 

 

31 (70) 

 

För mig är det självklart att ungdomar under 

18 år inte skall befatta sig med alkohol 

78 (244)* 

 

67 (152)* 

 

 

Slutsats- Vad uppnår vi med att starta programmet i skolår 8? 

De första analyserna som genomförts av data från elever och föräldrar i skolår 8 

samt 9 visar på att programmet kan påverka och förskjuta debuten av alkohol. 

Detta bland de elever i skolår 8 som ännu inte börjat dricka alkohol när 

programmet introduceras hos föräldrarna. Det kan också vara möjligt att med 

programmet påverka föräldrarnas attityder gentemot ungdomar och alkohol. 

Framförallt att behålla föräldrarnas restriktiva attityd.  

 

Presentationer 

Förutom flera interna möten och presentationer av studien och dess resultat för 

IOGT-NTO:s projektledning samt konsulenter har även studien av Föräldrar 

Tillsammans presenterats på externa arrangemang. Bland annat presenterades 

resultat från baslinjemätningen samt erfarenheter utifrån studiens implementering 

och etiska aspekter på den internationella konferensen The 6th Nordic Health 

Promotion Research Conference The Role of Health Promotion in the Transition 

of the Nordic Welfare States i augusti 2009 i Göteborg.  
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IOGT Centro: Föräldrastöd 

IOGT Centro i Göteborg fick under perioden 2005-2006 medel för projektet 

Föräldrastöd. Syftet var att ge barn som växt upp med en anhörig med kemiskt 

beroende eller med en förälder som suttit i fängelse rätt till adekvat föräldrastöd. 

Projektets primära målgrupp var föräldrar som levt med eller i närheten av 

kemiskt beroende och föräldrar som suttit i fängelse. Den sekundära målgruppen 

var målgruppens barn och anhöriga, medlemmar i IOGT Centro och i övriga 

IOGT-NTO: rörelsen. De metoder som skulle användas var De otroliga åren för 

föräldrar med barn i åldern 3-9 år och Föräldrastegen för föräldrar med 

tonårsbarn. 

Projektets mål var att ge barn som växt upp med en anhörig med kemiskt 

beroende eller med en förälder som suttit i fängelse rätt till adekvat föräldrastöd. 

Specifika mål var att 

 erbjuda föräldrar från målgruppen möjlighet till 

föräldrastödsutbildning.  

fortsätta utveckla öppna verksamhetsformer för målgruppen. 

sprida kunskaper och erfarenhet till fler organisationer, myndigheter 

och individer. 

delta i en forskningsstudie för De Otroliga Åren med vår specifika 

målgrupp som en del av studien. 

Avslutande reflektioner 
 
• De första analyserna av programmet utifrån frågan Vad uppnår vi med att starta 

programmet i skolår 8? tyder på att flickor som ännu inte i skolår 8 har 

konsumerat alkohol kan skjuta upp sin alkoholdebut genom föräldrars 

medverkan i programmet.  

 

• Föräldrarna i interventionsgruppen kan genom medverkan i programmet 

påverkas till att behålla sin restriktiva attityd gentemot ungdomar och alkohol. 

 
• Efter sista datainsamlingen våren 2010 kommer fördjupade analyser att 

genomföras på hela materialet som samlats in 2008-2010. En slutrapport på 

utvärderingen beräknas bli klar under 2011. 
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Tabell 6.9. Utdelade medel till IOGT Centro för projektet Föräldrastöd.  
 
 

2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 
medel  (tkr) 

 200  400    

Projektets 
målgrupp 

 Föräldrar Föräldrar    

Område  Göteborg Göteborg 
 
 

  

 
 

Utvärderingens innehåll och mål  

Under projektperioden 2005-2006 fördes diskussioner med IOGT Centro om en 

utvärderingsstudie kring projektet Föräldrastöd. Frågeställningarna för 

utvärderingen skulle vara:  

• Upplever föräldrarna att deltagandet i föräldrastödsprojektet har underlättat 

för gränssättning gentemot deras barn/ungdomar?   

• Upplever föräldrarna att deltagandet i föräldrastödsprojektet har underlättat 

för samtal om alkohol och andra droger med deras barn/ungdomar? 

• Hur uppfattar föräldrarna föräldrastödsprojektet? Vilka är respektive 

programs styrkor och svagheter? 

 

Tillsammans med IOGT Centro utformades en enkät som delades ut till de 

föräldrar som medverkade i verksamheten. Totalt svarade 11 föräldrar på 

enkäten. Enkäten var tänkt att tjäna som en bas för vidare studier av 

verksamheten. Tyvärr har ingen sådan uppföljning kunnat genomföras, eftersom 

organisationer hade svårigheter med att rekrytera föräldrar till 

föräldragrupperna.  

 

 
 

Sammanfattande reflektion: 
 
• IOGT Centro riktade sig till en mycket viktig grupp föräldrar, men att rekrytera 

föräldrar för deltagande i föräldragrupper var svårare än organisationen hade 

väntat sig.  

  
• Utvärdering av projektet var inte möjlig, då för få föräldragrupper kom till stånd. 
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Makalösa föräldrars projekt: Ensamstående tonårsföräldrar 

Sveriges Makalösa föräldrar är en organisation som arbetar för att förbättra 

situationen för ensamstående föräldrar och deras barn. Organisationen arbetar 

aktivt för att synliggöra denna målgrupp och för att stärka ensamstående 

föräldrar och deras barn. Organisationen som bildades 1996 är partipolitiskt och 

religiöst oberoende. Organisationen har åtta lokalföreningar och verksamhet på 

ytterligare ett antal orter i Sverige.   

Kriterierna för ensamstående föräldrar är enligt Sveriges Makalösa Föräldrar 

att föräldern är ensamstående i relation till sitt barn. Det innebär att man som 

förälder inte lever med barnets andra biologiska förälder. De vänder sig med 

andra ord till föräldrar som lever i nya relationer, föräldrar som separerat, 

änkor/änklingar, ogifta föräldrar samt föräldrar som av andra skäl, exempelvis 

missbruk, psykisk sjukdom eller långvarit fängelsestraff saknar stöd av den andra 

föräldern. 

Hur familjen har sett ut är något som under det senaste seklet förändrats på 

många sätt. För hundra år sedan var det inte ovanligt att flera generationer levde 

tillsammans i samma hushåll. Det som sedan blev den vanligaste familjeformen 

var den traditionella kärnfamiljen, ofta med mannen som huvudförsörjare och 

kvinnan som ansvarig för hem och barn. Denna familjekonstellation var den 

vanligaste i Sverige så sent som under 1960-talet. Den förändring som skedde då 

var kanske inte så mycket förändring av familjens sammansättning utan 

förändring av det inbördes förhållandet mellan mannen och kvinnan, då kvinnor i 

högre utsträckning gick ut i arbetslivet. Grunden för denna förändrade form av 

kärnfamilj som än idag ofta ses som norm är det heterosexuella parförhållandet 

där paret förväntas leda familjen gemensamt, leva i monogami och uppfostra 

gemensamma barn (Hydén & Hydén, 2002). Idag är två tredjedelar av de drygt 1 

miljon familjer med barn mellan 0-17 år som finns i Sverige av denna typ (SCB, 

2005a). Nyman (1998) visade i en undersökning på 90-talet att den 

genomsnittliga tiden som ensamstående mödrar tillbringade själva med sina barn 

var drygt tre år. Franséhn (2004) menar att ensamstående ofta är ett stadium man 

passerar, ett transittillstånd. 

Idag är ensamståendefamiljen en vanlig familjeform och den övervägande delen 

av dem består av ensamstående mödrar med barn. Vad kännetecknar då dessa 

familjer? 

Franséhn (2004) menar i sin avhandling om ensamstående mödrar att 

ensamståendefamiljer är en heterogen grupp, där familjerna kan leva under olika 
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levnadsförhållanden. I nämnda avhandling framgår även att resultaten från ett 

flertal studier under 80-90-talen visade att familjeformen som sådan hade ganska 

lite påverkan på barnets utveckling. Andra faktorer såsom exempelvis familjens 

sociala nätverk ansågs i dessa studier ha större betydelse. Trots detta finns det 

anledningar som kan göra ensamståendefamiljer till en riskgrupp. Dessa 

anledningar kan vara att kvinnor (som utger större delen av 

ensamståendefamiljerna) generellt har en lägre inkomst än män. Dessa kvinnor 

arbetar i högre utsträckning deltid och har ett större försörjningskrav än kvinnor 

i traditionella familjer.  

Studier har visat att ensamstående mödrar lever under mindre gynnsamma 

förhållanden än ensamstående fäder (Gähler, 2001). I Lagerberg & Sundelin 

(2000) redovisas ytterligare riskfaktorer, dels ur perspektivet 

skilsmässa/separation men även ur perspektivet ensamföräldraskap. Som 

riskfaktorer för barnet vid skilsmässor/separationer tas bland annat den andre 

förälderns frånvaro, konflikt mellan föräldrarna, ekonomiska problem och 

stressfyllda livsförändringar upp. Som riskfaktorer för barnet vid 

ensamföräldraskap kommer författarna fram till att effekterna av 

ensamföräldraskap inte är särskilt stora, det som dock måste beaktas är 

ensamföräldrarnas mer stressfyllda vardagstillvaro. 

Enligt organisationens hemsida www.makalosa.org var nedanstående 

sammanfattning det organisationen arbetar för vid tidpunkten för 

fördjupningsstudien:  

Sveriges Makalösa föräldrar vill arbeta utåtriktat och synliggöra ensamstående 

föräldrar och deras barn genom att: 

• Driva opinionsarbete i press, radio och tv.  

• Öka kunskapen om ensamstående föräldrar och deras barn i andra 

organisationer och yrkeskårer.  

• Föreläsa och presentera organisationen på högskolan och andra relevanta 

sammanhang.  

• Fungera som kunskaps- och resurscentrum för alla som vill veta mer om 

gruppen ensamstående föräldrar och deras barn.  

• Ge ut en pigg, vass och aktiv tidning av hög kvalitet.  

• Använda organisationens hemsida som ett ständigt aktuellt informationsforum.  
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Sveriges Makalösa föräldrar vill arbeta inom organisationen och stärka 

ensamstående föräldrar och deras barn genom att: 

• Främja lokalt nätverksarbete och bygga system för att stödja det lokala arbetet 

i både gamla, nya och blivande lokalföreningar. 

• Stödja organisationens medlemmar genom att ge dem råd och vägledning i det 

lokala opinions- och föreningsarbetet, samt förmedla kontakter med andra 

aktiva, inom och utom organisationen. 

• Initiera olika slags fortbildning för medlemmarna, framför allt i 

föreningskunskap och organisationsutveckling men också i till exempel 

juridiska, ekonomiska och sociala frågor av relevans för medlemsgruppen. 

• Organisera bra och billiga helg- och semesteraktiviteter för medlemmarna. 

• Försöka få till stånd olika former av välfungerande självhjälpsverksamhet, 

närmast en barnvaktspool.  

Sveriges Makalösa föräldrar vill sammanfattningsvis förbättra situationen för 

ensamstående föräldrar och deras barn genom att: 

• Arbeta politiskt i frågor som rör gruppen ensamstående föräldrar och deras 

barn. 

• Fungera som remissinstans för offentliga utredningar som rör gruppen 

ensamstående föräldrar och deras barn. 

• Initiera och stödja forskning om gruppen ensamstående föräldrar och deras 

barn. 

• Driva juridiska, ekonomiska och sociala frågor av betydelse för gruppen 

ensamstående föräldrar och deras barn. 

 

Projektets innehåll och mål 

Sveriges Makalösa föräldrars projekt har bestått av många olika aktiviteter där 

kartläggning av ensamstående föräldrar samt föräldrastöd har varit de två 

huvudsakliga inriktningarna. 

Sveriges Makalösa föräldrar hade medel för projektet under perioden 2003-

2004 avsåg verksamhet på Södermalm i Stockholm och 2005 i Västerås. 

Organisationen fick också medel för liknande arbete i stadsdelen Fosie i Malmö 

under perioden 2006-2009. Utvärderingen rör enbart den första projektperiodens 

verksamhet på Södermalm i Stockholm.   
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Projektets mål för 2003-2004 var  

en kartläggning och analys av ensamstående föräldrars situation på 

Södermalm via enkät och djupintervjuer. Ensamstående föräldrar blir 

synliggjord som en föräldragrupp bland andra att rikta sig till och ta 

hänsyn till när det gäller information och aktiviteter när det gäller 

alkohol/droger och ungdomar.  

att producera en faktabroschyr utifrån ovanstående resultat, där 

kunskaper och erfarenheter kan föras ut till politiker, myndigheter och 

andra berörda. 

att söka samarbete med andra organisationer för att sprida 

information om ensamföräldrar som grupp. 

att starta föräldrautbildning/kurser 

att ordna sommarkollon för Makalösas tonåringar. 

Projektets mål för 2005 var att genomföra en motsvarande jämförande studie i 

Västerås samt att starta upp en föräldrastödsverksamhet som passar invånarna i 

Västerås. Detta har sedan fortsatt i Malmö. Dessa delar beaktades inte i 

utvärderingen.  

  

Tabell 6.10. Utdelade medel till Makalösa föräldrar för projektet Ensamstående 

föräldrar.  

 
 

2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Beviljade 
medel  (tkr) 

1 300 800 650 300 200 520 

Projektets 
målgrupp 

Ensamstående föräldrar 

Område Stockholm Västerås Malmö Malmö Malmö Malmö 

 

 

Utvärderingens inriktning och mål  

Utvärderingsfrågorna var följande: 

• Hur har resultatet från rapporten spridits, tagits emot och vad har den nya 

kunskapen använts till? 

• Hur uppfattas deltagandet i självhjälpsgrupperna av föräldrarna? 
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Kunskapsspridningen 

Makalösa föräldrar spred rapporten (Broms 2005) eller i de flesta fall 

sammanfattningen av rapporten (Sveriges Makalösa föräldrar 2005) till 146 för 

dem relevanta nyckelpersoner innan sommaren 2005. Bland dessa nyckelpersoner 

fanns medlemmarna i stadsdelsnämnderna och stadsdelsförvaltningarna i de två 

stadsdelarna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia samt personer som arbetar 

inom exempelvis socialtjänst, skola, fritid, kyrkan och polisen främst på 

Södermalm, men även några på kommunnivå. 

Uppföljningen av rapporten genomfördes med en e-postenkät den 21 

september 2005. Av de 146 personerna i undersökningsgruppen hade 130 

personer kända e-postadresser. Detta resulterade i att 130 personer fick enkäten 

via e-post och 16 personer fick enkäten med vanlig post. 18 personer gick av 

olika anledningar inte att få tag på (tjänstlediga/slutat(föräldralediga etc.). Då 

svarsfrekvensen var mycket låg gjordes ett slumpmässigt urval på 20 procent (19 

personer) av de som fått påminnelse, men ändå inte svarat. Dessa personer blev 

uppringda och tillfrågade om de fått e-postenkäten respektive rapporten och om 

orsaken till att de inte svarat på enkäten. Telefonuppföljningen resulterade i fyra 

ytterligare ifyllda enkäter, slutligen en sammanlagd svarsfrekvens på 17 procent. 

Resultatet av uppföljningen av rapporten är att det är svårt att nå denna 

målgrupp med enkäter. Det verkar även vara svårt att nå dem med rapporter av 

denna typ då de flesta av dem som svarade på enkäten inte uppgav att de hade 

sett rapporten. 

 

Självhjälpsgrupper 

En enkätundersökning riktades till deltagare i Makalösa föräldrars 

självhjälpsgrupper. Urvalsgruppen var föräldrar med tonårsbarn som deltagit 

minst fem gånger i en självhjälpsgrupp. Enkäten som användes hade samma 

basfrågor som enkäter till andra föräldrastödsprogram inom denna satsning. 

Enkätundersökningen till föräldrarna genomfördes i februari 2005. Av de 47 

föräldrar som fick enkäten svarade 33 personer (70 procent).  

Föräldrarna som deltagit i självhjälpsgrupper angav som det som 

självhjälpsgrupperna i högst utsträckning hade bidragit till var att de oftare talade 

med sina barn om var familjerelationer. Mer än hälften av föräldrarna menade 

också att de oftare talade med sina barn om barnets kamrater och om alkohol. 

Av de föräldrar som deltagit i en självhjälpsgrupp angav 77 procent av att 
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interventionen underlättat gränssättning något eller mycket. Föräldrarna menade 

även att deras förväntningar om att få prata med föräldrar i liknande situationer 

och att få kunskap genom delade erfarenheter var något som i hög utsträckning 

hade uppfyllts helt eller delvis. 

 

Fortsatt arbete 

Fördjupningsstudien är avslutat och slutrapporterat projekt (FUFAD 2005, 

2005a). Projektet är spritt till stadsdelen Fosie i Malmö med hjälp av nya 

projektmedel från Socialstyrelsen. Föreningen har tagit initiativ till en utmärkt 

bok med och om ensamstående föräldrar (Salmson, 2007). 

 

 

 

Föräldrars inställning till ungdomar och alkohol – en sociodemografisk 

analys 

Att föräldrar är viktiga i arbetet med att förebygga alkohol- och droganvändande 

bland ungdomar råder stor enighet om. Inom ramen för Socialstyrelsen satsning 

har en rad projekt genomförts för att stärka föräldrar i sin föräldraroll i syfte att 

förbättra samspelet i familjen och för att stärka föräldrars restriktiva attityd till 

ungdomar och alkohol. Genom att forskarteamet fått möjligheten att samla 

kunskap och erfarenheter från föräldrar inom ramen för flera föräldrainriktade 

Sammanfattande reflektion 

 

• Lokala undersökningar ger viktig kunskap. 

 

• Det är svårt att nå politiker/tjänstemän med information från en 

frivilligorganisation trots fin utformning av resultaten i form av en liten tidning. 

 

• Verksamhet för ensamstående föräldrar behövs, men behoven i olika 

stadsdelar/städer kan se olika ut. 

 

• Föräldrarna har positiva erfarenheter av deltagande i självhjälpsgruppen. 
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projekt har analyser om föräldrar och föräldraskap generellt också kunnat 

genomföras, utöver de projektspecifika analyserna.  

En fråga som forskarteamet ställts sig är om det finns grupper i samhället som 

skulle vara särskilt viktiga att rekrytera till föräldrastödjande insatser. Tidigare 

forskning har visat att föräldrars inställning till (Kumpfer et al., 2000; Aas & 

Klepp, 1992; Callas et al., 2004; Van der Vorst et al., 2006) och beteenden kring 

(Lundborg, 2002; Stafström et al., 2005; Komro et al., 2007) ungdomar och 

alkohol är betydelsefull för ungdomars konsumtion. Många 

föräldrastödsprogram syftar just till att stärka föräldrars restriktiva hållning till 

ungdomar och alkohol.  Föräldrar som har en tillåtande attityd till ungdomar och 

alkohol är därför en grupp som är viktig att nå med föräldrastödjande insatser. 

En viktig följdfråga är om det går att identifiera grupper i samhället som har en 

tillåtande attityd till ungdomar och alkohol? Flera studier har visat att 

sociodemografiska faktorer är associerade med ungdomar och alkohol. Till 

exempel finns forsknings om visar att det är en riskfaktor att växa upp med en 

ensamstående förälder (Ringbäck et al., 2003). Ingen, så vitt forskarteamet 

känner till, har tidigare studerat om föräldrars sociodemografiska bakgrund är 

associerad med deras inställning till och beteenden kring ungdomar och alkohol. 

Därför har en studie genomförts för att undersöka betydelsen av 

sociodemografiska faktorer för föräldrarnas inställning till och beteende kring 

ungdomar och alkohol. Specifika forskningsfrågor var: 

• Är föräldrars attityder till ungdomar och alkohol associerade med 

sociodemografiska faktorer? 

• Är föräldrars beteenden kring ungdomar och alkohol associerade med 

sociodemografiska faktorer? 

 

Metod och material 

Under 2003 var det flera organisationer som fick medel från Socialstyrelsen för 

att bedriva alkohol- och drogförebyggande insatser där föräldrar var involverade. 

Ett av dessa projekt var Riksförbundet SMART:s projekt SMART 

Västernorrland. Detta var egentligen i första hand ett ungdomsinriktat projekt, 

men innehöll en liten föräldrakomponent. Därför skickades enkäter ut till 

föräldrar med barn i skolår 6 och 9 på tre skolor i Kramfors och Härnösand. Ett 

annat projekt som både innehöll insatser riktade till ungdomar och föräldrar var 

IOGT-NTO:s projekt Våga & Ung och Kung. Föräldrar som deltagit i 

studiecirkeln Ung och Kung minst tre gånger fick en enkät hemskickat till sig. 
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Ytterligare ett projekt som riktade sig till föräldrar var IOGT-NTO:s projekt 

Stark och klar.  

Under hösten 2004 och våren 2005 skickades enkäter ut till totalt 1215 

föräldrar med barn i åldern 12-19 år, inom ramen för utvärderingarna av dessa 

tre projekt. Det var cirka 66 procent av föräldrarna som valde att besvara 

enkäten. Enkäterna innehöll en rad frågor om familjerelationer, attityder till och 

beteenden kring ungdomar och alkohol och sociodemografisk bakgrund.     

I studien ingick sju sociodemografiska faktorer; förälderns kön, förälderns 

ålder, barnets ålder, förälderns utbildningsnivå, familjestruktur, antal barn i 

hushållet, förälderns sysselsättning. Två frågor från föräldraenkäterna som 

handlade om föräldrars inställning till ungdomar och alkohol och två frågor som 

handlade om deras beteenden kring ungdomar och alkohol ingick. Den första 

frågan för att belysa föräldrars attityder var Vid vilken ålder tycker du att det är 

okej att ungdomar dricker alkohol? Svarsalternativen gick från 13 år eller yngre 

till aldrig. De föräldrar som angav att det var okej att ungdomar mellan <13-17 

år drack alkohol klassificerades som föräldrar med tillåtande attityd och föräldrar 

som ansåg att ungdomar bör vara minst 18 år eller aldrig bör dricka 

klassificerades som föräldrar med en restriktiv attityd. För att ytterligare belysa 

föräldrars attityder fick föräldrarna svara på vilket av tre påståenden om 

ungdomar och alkohol som bäst passade in på deras förhållningssätt. Ett av 

påståendena hade en tydlig restriktiv inriktning där det tydlig framgick att man 

inte accepterade att ungdomar under 18 drack alkohol. De andra två påståendena 

var av mer tillåtande karaktär. För att mäta föräldrars beteenden användes först 

frågan Har ditt barn blivit bjuden på alkohol hemma? Föräldrar som låtit barnen 

smaka alkohol hemma definierades ha ett tillåtande beteende medan de som inte 

låtit barnen smaka ett restriktivt beteende. Slutligen användes frågan Vet din 

son/dotter hur du ser på ungdomar och alkohol? Föräldrar som svarade att de 

varit tydliga med detta betraktades ha tydliga normer. Föräldrar som var osäkra 

på om deras barn visste vilken ståndpunkt de hade eller som angav att de aldrig 

pratat med barnet om det betraktades ha otydliga normer kring ungdomar och 

alkohol.  

Logistisk regression har används i analyserna för att beräkna oddskvoter och 

konfidensintervall. Först beräknades de raka oddskvoterna och sedan användes 

en multivariat modell.  

 

 

188



Resultat 

Huvudresultatet från den multivariata analysen var att pappor som besvarat 

enkäten hade en mer tillåtande attityd till ungdomar och alkohol (OR 1.9, CI 1.1-

3.2) än mammor och att de var mer benägna än mammor att ha barn som blivit 

bjudna på alkohol i hemmet (OR 1.7, CI 1.1-2.7). Pappor skiljde sig inte från 

mammor när det gällde attityd till ålder för alkoholkonsumtion eller om de varit 

tydliga med sina åsikter om ungdomar och alkohol gentemot sina barn. Föräldrar 

som besvarat enkäten tillsammans var också mer benägna än mammor att ha 

barn som i hemmet blivit bjudna på alkohol (OR 2.0, CI 1.2-3.4). Däremot var 

föräldrar som svarat tillsammans mindre benägna än mammor att ha varit 

otydliga med sina åsikter kring ungdomar och alkohol (OR 0.3, CI 0.1-0.9).  

Föräldrar som levde som ensam vuxen i hushållet hade en mer tillåtande attityd 

till ungdomar och alkohol än de föräldrar som levde tillsammans med någon 

annan vuxen (OR 1.9, CI 1.2-3.1). Föräldrar med barn i åldersgruppen 15-16 år 

hade också en mer tillåtande attityd än de med barn i åldersgruppen 12-14 år 

(OR 2.6, CI 1.5-4.7).  

För övrigt hade föräldrarnas sociodemografiska bakgrund inte någon betydelse 

för deras attityder till och beteende kring ungdomar och alkohol.  

Resultaten från denna studie finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften 

Scandinavian Journal of Public Health (Pettersson, Lindén-Boström, & Eriksson, 

2009).  

 

Sammanfattande reflektion 

 

• En viktig folkhälsofråga är utjämna ojämlikheter i hälsa mellan olika grupper i 

samhället. Därför bör man vid planering och genomförande av 

föräldrastödsinsatser noga överväga om det finns grupper som är extra viktiga 

att nå.  

 

• Genom att Socialstyrelsen gett samma forskarteam i uppdrag att utvärdera flera 

projekt kan data användas för att besvara viktiga, generella frågor kring alkohol- 

och drogförebyggande arbete som inte bara är projektspecifika.  

 

• Resultaten från denna studie visar på vikten av att involvera pappor i arbetet 

med att förebygga alkoholkonsumtion bland ungdomar.  
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Avslutande eftertanke 

Det pågår mycket utvecklingsarbete som omfattar stöd till föräldrar. Regeringen 

har lagt fram en plan för arbetet och Statens folkhälsoinstitut har gett ut stora 

anslag. Socialstyrelsen finansierar en rad effektstudier av sådana program. I 

denna eftertanke vill vi lyfta fram två typer av reflektioner.  

 

Om att nå och engagera föräldrar 

En viktig lärdom är svårigheten i att rekrytera föräldrar. Det gäller för i princip 

alla program. IOGT Centro försökte nå en mycket marginaliserad grupp och 

lyckades inte få igång den planerade verksamheten. IOGT-NTO, som bedrivit 

programmen Stark och klar samt Föräldrar Tillsammans, har under denna period 

en positiv utveckling av medlemsantalet. Dock har deltagandet i 

föräldraprogrammet Stark och klar på de sex skolorna i Värmland varit relativt 

lågt. Deltagandet i föräldramötena inom programmet Föräldrar Tillsammans har 

också ibland varit lågt. 

Sveriges Makalösa föräldrar har under dessa år utvidgat sin verksamhet från 

Stockholm till att etableras även i Västerås och Malmö. En del av medlemmarna 

har deltagit själhjälpsgrupperna. De lokala undersökningarna har också haft 

problem med bortfall genom att ensamstående föräldrar inte velat besvara 

enkäterna. Vår uppföljning av kunskapsspridningen var av svag kvalitet på grund 

av låg svarsbenägenhet på enkäten som distribuerades som e-post. 

Föräldrar är idag en grupp med mycket stora krav på sig från olika håll. Som 

forskare önskar vi att alla som ges möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet 

och sina synpunkter skulle göra det. Det blir för oss som forskare ett utmanande 

problem att med ett bortfall i datainsamlingen dra riktiga slutsatser från våra 

data. Med dagens metodutveckling kan vi göra detta med allt större säkerhet. Vi 

arbetar också med kombinerade metoder av både kvantitativ och kvalitativ natur. 

Detta gör att den samlade analysen kan bli bättre, vilket bland annat 

framkommer i avsnittet om föräldrars deltagande i Stark och klar.  

Det är en central utmaning som ligger i att utveckla så attraktiva, tillgängliga och 

bra program att de flesta föräldrar väljer att delta. För detta krävs också att de 

praktiska omständigheterna gör det möjligt att delta och tillämpa kunskaperna i 

familjens vardagsliv. De föräldrar som deltar är positiva till programmen i våra 

studier. 
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Om studier av effekter av insatser 

Behovet är stort av att få kunskap om hur olika program riktade till föräldrar 

fungerar i en vanlig svensk verksamhet utan stora extra resurser. Det är först då 

vi har kunskap som kan generaliseras på ett brett sätt. Inom ramen för 

Socialstyrelsens projektportfölj har möjligheter skapats för utvärdering av sådana 

program. Det två programmen, som nu effektutvärderas av forskarteamet, 

genomförs under högstadieperioden. En förutsättning för detta är det stora 

engagemanget från IOGT-NTO i genomförandet av insatserna. Vår arbetsmodell 

har vidareutvecklats så att vi nu sluter avtal om rollerna i arbetet mellan IOGT-

NTO, de aktuella skolorna och forskarteamet vid Örebro universitet. 

Forskarteamet har därigenom kunnat genomföra omfattande datainsamlingar, 

som skett med postenkäter till föräldrarna och elevenkäter besvarade i 

klassrummen. Flera avancerade analyser av effekterna av Stark och klar och 

Föräldrar tillsammans pågår, men preliminära resultat visar både positiva effekter 

på föräldrars attityder till ungdomar och alkohol och på ungdomars 

alkoholkonsumtion.  

Genom att SoS har gett medel till ett och samma forskarteam så har 

kunskapsutvecklingen främjats på en rad olika sätt. Den utveckling i metodik 

som skett har kunnat berika nya projekt på ett direkt sätt. Det skapar också 

förutsättningar för att tematiska analyser som annars inte var möjliga. Vi 

återkommer till detta tema i det avslutande kapitlet.  
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7. Tillgänglighet 
 
Inledning 

Detta kapitel inleds med en kort översikt av metoder som används för att 

begränsa den fysiska tillgången på droger, främst alkohol. Inom detta område 

ingår ett projekt, som följer upp förbudet att sälja folköl till minderåriga samt ett 

externfinansierat projekt som genom en myndighetsgemensam satsning vill 

minska tillgängligheten av illegal alkohol för ungdomar.  

 

Att finna effektiva strategier 

I de internationella kunskapsöversikterna ges en sammanfattning av olika 

strategiers för- och nackdelar. Vid bedömning av effektiva strategier används en 

rad olika kriterier (Babor et al. 2003, 2004). En fråga är belägg för effektivitet, 

det vill säga kvaliteten på den vetenskapliga informationen om en viss 

interventions effektivitet. En andra fråga är bredden på det vetenskapliga stödet. 

En tredje aspekt gäller omfattning av testning i olika länder och kulturer, det vill 

säga en tvärkulturell bedömning, som inte redovisas i denna rapport då de främst 

är jämförelser mellan olika länder. En fjärde fråga handlar om den relativa 

kostnaden för interventionen i tid, resurser och pengar. Den internationella 

expertgruppen genomförde denna typ av bedömning när det gäller olika former 

av insatser. I Tabell 7.1 redovisas expertbedömningarna i sammandrag. Det finns 

starkt stöd för reglering av fysisk tillgång, beskattning och prissättning, medan 

läget är sämre när det gäller utbildning och opinionsbildning där studierna visar 

låg genomslagskraft. Kunskaper och attityder kan påverkas medan det saknas 

varaktig effekt på drickandet. Här ligger en stor utmaning. De traditionella 

alkoholpolitiska instrumenten för den svenska alkoholpolitiken håller på att 

försvagas och något genombrott i strategier för information, utbildning och 

kommunikation har ännu inte skett.  

De starka strategierna är restriktioner av tillgänglighet, beskattning och 

övervakning. En tio i topp lista presenterades på basen av bedömning av 

effektivitet, bredd på stöd och tvärkulturella test och låg kostnad (utan inbördes 

rangordning): 

 

• Minimiålder för alkoholinköp. 

• Statligt monopol för detaljhandeln. 
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• Tider och dagar med försäljningsrestriktioner. 

• Alkoholskatter. 

• Nykterhetskontroller. 

• Sänkta blodalkoholgränser. 

• Administrativ körkortsindragning. 

• Graderade körkort för oerfarna förare. 

• Enkla interventioner för alkoholkonsumenter i riskzonen. 

 
Tabell 7.1. Bedömning av olika alkoholpolitiska alternativ (efter Babor et al. 2004). 

 

 

    Effektivitet 

Bredden på 

vetenskapligt 

stöd 

 

Implementerings-

kostnad 

Reglering av 

fysisk tillgång 

++ - +++ + - +++ Låg – hög 

Beskattning och 

prissättning 

+++ +++ Låg 

Att förändra 

dryckesmiljön 

0 - ++ + - +++ Låg – hög 

Utbildning och 

opinionsbildning 

0 - (+) + - +++ Låg – hög 

Reglering av 

alkoholreklam 

? - + 0 - ++ Låg - måttlig 

Åtgärder mot 

rattfylleri 

0 - +++ + - +++ Låg – måttlig 

Behandling och 

tidiga 

interventioner 

+ -+++ + - +++ Låg – hög 

Starkare belägg ju fler + som anges, 0 anger saknas belägg och ? innebär att studier 

saknas 

 

I detta kapitel ligger fokus på olika metoder att påverka den fysiska tillgången 

eller tillgängligheten. Inom denna grupp finns en rad olika metoder, som den 

internationella expertgruppen bedömt i sin senaste rapport (Tabell 7.2). 

Totalförbud anses ha avsevärda ogynnsamma sidoeffekter som t.ex. 

svartabörshandel och den är ineffektiv utan övervakning. Åldersgräns minskar 

riskkonsumtion, men eliminerar inte drickandet. Den bedöms effektiv vid 
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minimal övervakning men övervakning ökar effektiviteten avsevärt. Ransonering 

påverkar särskilt storkonsumenter men är svår att genomföra. Statligt monopol 

bedöms enbart effektiv om den drivs med folkhälsan och den allmänna ordningen 

som målsättning. Tider och dagar med försäljningsrestriktioner kan i vissa fall 

vara effektiv. Restriktioner för antalet butiker och serveringar används men här 

finns konflikt med etablering på grund av ekonomiska skäl. Skadeståndsansvar 

för restauratörer kräver juridisk definition av ansvaret och metoden är främst 

begränsad till Nordamerika. De flesta försöken med varierad tillgång beroende på 

alkoholstyrka har gjorts med öl. Effektiviteten hos alkoholskatter beror på den 

statliga översynen och kontrollen av alkoholproduktion och distribution.  

 
Tabell 7.2. Olika strategier för reglering av fysisk tillgång på alkohol. 

 

 

   Effektivitet 

Bredden på 

vetenskapligt 

stöd 

 

Implementerings-

kostnad 

Totalförbud +++ +++ Hög 

Åldersgräns +++ +++ Låg 

Ransonering ++ ++ Låg 

Monopol +++ +++ Låg 

Öppettider ++ ++ Låg 

Försäljningsplats ++ +++ Låg 

Serveringsansvar +++ + Låg 

Alkoholstyrka ++ ++ Låg 

Alkoholskatter +++ +++ Låg 

  

 

Det har i Sverige bedrivits vetenskapliga analyser av möjliga effekter av 

förändringar av Systembolagets roll inom alkoholpolitiken (Holder, 2008). Ett 

annat område där svensk forskning pågår gäller ansvarsfull alkoholhantering på 

restauranger (Wallin, 2004; Månsdotter et al., 2007; Gripenberg et al., 2007). I 

denna rapport analyseras särskilt insatser för att följa upp förbudet att sälja 

folköl till minderåriga i butiker.  

 

194



Folköl och folkölskontroller 

Forskning inom förebyggande arbete kan sägas ha två olika huvudinriktningar, 

där den ena är utbud och den andra efterfrågan. Till utbud hör inslag i den 

nationella alkoholpolitiken som skatter, åldersgränser samt tillstånd. Det finns 

enligt Andréasson (2002) övertygande stöd för effekter av 

tillgänglighetsbegränsande insatser såsom beskattning och åldersgränser.  

I och med inträdet i EU 1995 har Sverige tvingats till ett antal ändringar i 

alkoholpolitiken. Mycket av Sveriges traditionella restriktiva alkoholpolitik 

syftade till att just begränsa alkoholens tillgänglighet. Huvudstrategin från 

regeringens sida är dock densamma som tidigare, nämligen att tillgängligheten 

skall begränsas. Redskapen att begränsa tillgängligheten har i och med detta 

delvis förändrats. Andréasson (2002) menar att tillgänglighet också kan påverkas 

av lokala förhållanden.  

I alkohollagen (1994: 1738) definieras öl som en jäst, odestillerad dryck som är 

framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne 

och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. I dagligt tal 

kallas öl med volymprocent inom detta intervall för folköl. Folköl som begrepp 

har funnits sedan 1977 då mellanölet slutade säljas i livsmedelsbutikerna. Fram 

till 1984 fick folköl inte säljas på helgerna och inte efter klockan 20:00 på 

vardagarna. Detaljhandel med folköl får bedrivas i en lokal som är godkänd som 

livsmedelslokal och där försäljning av matvaror bedrivs. Den som bedriver 

detaljhandel med folköl skall anmäla verksamheten hos den kommun där 

försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den 

som bedriver detaljhandel med folköl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över 

försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program 

(Alkohollagen, 1994). Den del som beskriver kommunens ansvar och butikens 

egentillsyn är en ändring av alkohollagen som trädde i kraft 1 juli 2001 (Prop. 

2000/01:97). Kommunerna har dessutom möjlighet att ta ut en tillsynsavgift av 

dem som bedriver detaljhandel med folköl. Frånvaron av egentillsyn kan utgöra 

grund för varning eller försäljningsförbud i upp till 12 månader (Prop. 

2000/01:97).   

År 2007 fanns enligt kommunernas egna inrapporterade uppgifter ca 7900 

försäljningsställen i landet (FHI, 2010). För att köpa folköl måste personen i 

fråga vara minst 18 år och butikerna ansvarar själva för att denna gräns efterlevs. 

De flesta varningar och försäljningsförbud tillkommer dock på grund av att 

försäljning har skett till underåriga. År 2003 utdelades 10 förbud och 56 

varningar och av dem var samtliga av förbuden och 53 av varningarna utfärdade 
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på grund av att försäljning skett till underåriga. Den totala folkölsförsäljningen 

har minskat med 15 procent sedan 2001. I stort sett all folköl som konsumerades 

under 2002 var köpt i livsmedelsbutiker. Drygt hälften av folkölskonsumtionen 

bestod av folköl med en styrka på 3,5 volymprocent (Statens folkhälsoinstitut 

2004). 

År 2003 svarade 47 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna i skolår 

nio att de var konsumenter av folköl, det vill säga att de minst en gång om året 

eller mer sällan dricker minst ett glas folköl. Av elever i skolår sex var folköl den 

näst vanligaste alkoholen, 25 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna 

var konsumenter av folköl under 2003 (Hvitfeldt, 2003). 

Flera tidigare studier visar på att det är relativt lätt för ungdomar under 18 år 

att själva få köpa folköl i affärerna. I STAD-projektets tre undersökningar av 

affärer i två stadsdelar i Stockholm under åren 1998-2000 visar resultatet på att 

mellan 44 procent och 86 procent av ungdomarna - i det här fallet ungdomar som 

har fyllt 18 år, men som ser yngre ut - fick köpa alkohol utan att legitimation 

krävdes. Dock sågs en minskning av andelen som fick köpa folköl under den sista 

av dessa undersökningar (Rehnman & Larsson, 2000). I liknande studier gjorda i 

Australien och Storbritannien framkommer liknande resultat, det vill säga det är 

relativt lätt för ungdomar under 18 år att få köpa öl/alkohol i affärer (Schofield et 

al., 1994; Willner et al., 2000). 

Det finns även studier som visar på sambandet mellan tillgänglighet och 

konsumtion. En longitudinell studie från Nya Zeeland bekräftar att 

konsumtionen stiger med ökad tillgänglighet. Studien fann att tillgängligheten till 

alkohol mellan 15-18 års ålder var en signifikant prediktor för hur stora mängder 

alkohol ungdomarna drack vid ett och samma konsumtionstillfälle, både i den 

nämnda åldern och under de efterföljande åren (Caswell & Zhang, 1997). 

STAD-projektet är ett exempel på metoder för att minska tillgängligheten av 

folköl för ungdomar under 18 år i affärerna, där har man i samband med 

undersökningarna även genomfört informationsmöten med handlare, information 

till föräldrar, övervakning av affärerna, mediabevakning samt rundvandringar till 

samtliga affärer i stadsdelen.  

Informationsmötena med handlare hade i detta projekt mycket dålig 

uppslutning, medan rundvandringarna till affärerna och direkt kontakt med 

handlarna upplevdes som mer positivt och resultatbringande. 
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Provköp som kontrollmetod 

Provköp har använts inom forskningen under de senaste årtiondena. Det gäller 

såväl kontroll av efterlevnad av lagen om begränsning av försäljning av tobak 

(Sundh & Hagquist, 2004) som alkohol (Forster et al., 1994, 1995; Huckle et al., 

2005; Schofild et al., 1994; Vaucher et al., 1995; Willner et al., 2000; Willner & 

Rowe, 2001). De flesta studier av provköp har genomförts av ungdomar med 

legal ålder att köpa alkohol eller tobak, men som ser yngre ut. Skälet för detta 

har varit att Sveriges lagstiftning inte tillåter metoder som är brottsprovocerande 

för åtal. Två tidigare studier har använt yngre personer än vad åldersgränsen för 

inköp kräver (Vaucher et al., 1995; Willner et al., 2000). Den ena studien visade 

att alkoholdrycker såldes till 80 procent av ungdomars försök på barer och i 

restauranger i Schweiz (Vaucher et al., 1995). En engelsk studie visade att 80 

procent av 16-åringar och var fjärde 13-åring kunde köpa alkohol. En signifikant 

högre andel av flickorna kunde köpa alkohol särskilt bland 13-åringarna.     

Statens folkhälsoinstitut har granskat 30 studier av provköp, som genomförts 

under perioden 1996-2004. Ingen förbättring av lagens efterlevnad noterades 

under denna tidsperiod. Mellan 60 och 80 procent kunde köpa folköl. I en studie 

från 2004 var det endast hälften som tillfrågades om legitimation.  

 
Folkölskontroller som okonventionell metod vid tillsyn 

Inom kommuner i landet har provköp av folköl förekommit och genomförts med 

hjälp av ungdomar som fyllt 18 år. Eftersom ungdomar över 218 år använts kan 

inte metoden påvisa otillåten försäljning utan endast ge visst stöd för att inte 

noggrann ålderskontroll vid försäljning sker. Däremot anser 

justitieombudsmannen, JO, att provköpen strider mot principen att dold 

myndighetsutövning inte bör förekomma. Beslut togs därför december 2009 om 

att metoden inte bör användas för tillsyn så länge den inte har stöd enligt den 

gällande alkohollagstiftningen (JO, 2009).  

Detta beslut påverkar dock inte de idéburna organisationernas insatser i 

butikerna med provköp eftersom de inte är någon myndighet. De har dessutom 

rätt att använda ungdomar under 18 år för dessa provköp. 

 

UNF:s folkölskontroller 

UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) har under tjugo års tid genomfört 

folkölskontroller i Sverige. Folkölskontrollerna har genomförts av ungdomar 

mellan 14-17 år. Skillnaden mellan exempelvis STAD-projektets folkölskontroller 

och UNF:s folkölskontroller är att ungdomarna som gör UNF:s kontroller är 
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under 18 år. Under åren 2000-2003 var UNF-kontroller den tillsynsinsats som 

föranledde flest (71 procent) beslut om varning eller förbud (Statens 

folkhälsoinstitut 2004). 

Hur går kontrollerna till? UNF tillhandahåller tydliga instruktioner för hur en 

folkölskontroll bör gå till. Dessa instruktioner finns lätt tillgängliga på projektets 

egen hemsida. De riktlinjer som gäller för samtliga folkölskontroller är att: 

• Kontrollanten ska vara medlem i UNF. 

• Det bör finnas med ett vittne över 18 år vid en kontroll. 

• Kontrollanten ska vara väl införstådd i varför kontrollerna sker. 

• Kontrollanten ska vara mellan 14-17 år. 

• Kontrollanten är realistisk ungdom i uppträdandet. Exempelvis så kan 

kontrollanten efter ha blivit nekad hävda att legitimationen är kvarglömd i 

bilen. Detta krävs för att kontrollerna ska vara likvärdiga med verkligheten 

(http://folköl.unf.se). 

 
 
UNF:s Folkölsprojekt 

Nedan presenteras UNF:s Folkölsprojektet och den utvärdering som genomförts. 

 

Juridisk granskning 

Efter att Socialstyrelsen tilldelade medel till UNF:s folkölsprojekt år 2003 

uppkom frågan om huruvida det var lämpligt att Socialstyrelsen beviljade medel 

till ett projekt med inslag av något som kan betraktas som brottsprovokation. 

Socialstyrelsens jurist utredde frågan och kom fram till att agerandet påminner 

om brottsprovokation, men att anslaget får betraktas som ett så kallat gynnande 

beslut. Ett gynnande beslut innebär att det endast kan återkallas om det finns 

förbehåll om detta i beslutet, om den enskilde utverkat beslutet genom 

vilseledande uppgifter eller om det föreligger tvingande säkerhetsskäl. Av 

juridiska skäl bad Socialstyrelsen UNF att själva finansiera inköpen av folköl i 

samband med kontrollerna. 
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Projektets innehåll och mål  

UNF har sedan 70-talet arbetat med folkölskontroller, det vill säga att ungdomar 

under 18 år försöker köpa folköl i livsmedelsbutiker, bensinstationer etcetera. Det 

som skiljer folkölsprojektet från UNF:s tidigare arbete med folkölskontroller är 

en jämförelse mellan de två modellerna konfrontation och samarbete som 

komplement till folkölskontrollerna. I konfrontationsmodellen arbetar den lokala 

föreningen med att konfrontera butiker, ägare och kommun med resultat från 

folkölskontrollerna genom media eller på andra sätt. Samarbetsmodellen bygger 

på att UNF för en dialog med handlarna och att kontrollresultaten endast lämnas 

till handlarna själva. Ett avtal knyts och de butiker som sköter sig lyfts fram i 

media. En ytterligare ny företeelse i samband med att folkölsprojektet startades är 

den databas som byggdes upp bestående av genomförda folkölskontroller. 

Projektets mål var: 

Att pröva två modeller för att begränsa tillgängligheten av folköl 

Arbeta strukturerat med modellerna på sju orter/områden. 

Genomföra folkölskontroll vid 1200 tillfällen. 

Genomföra fyra utbildningstillfällen kring folköl för UNF-medlemmar. 

Genomföra utbildning/seminarium för anställda i butikerna. 

 

Deltagande orter 

Sju orter (Södermalm, Göteborg, Umeå, Söderhamn, Falun, Motala och Växjö) 

plockades ut av UNF för att delta i projektet och två ytterligare orter (Karlstad 

och Norrköping) anslöt på eget initiativ under projektets första år, 2003.  

Under det första projektåret valde Falun och Växjö att utgå ur projektet av 

olika anledningar. Efter halva projekttiden gjorde UNF en avstämning av målen. 

Detta ledde till en förändring av några av de tidigare uppsatta målen. Den stora 

förändringen var att ingen av de medverkande orterna hade valt att arbeta med 

den oordnade modellen, den ströks därför ur projektplanen.  

 

Samarbete eller konfrontation 

I Söderhamn, Umeå, Stockholm och Karlstad har de lokala föreningarna arbetat 

med konfrontationsmodellen. I Motala och Norrköping har man arbetat med 

samarbetsmodellen. I Göteborg började man arbeta med samarbetsmodellen, men 
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efter ett svalt intresse från handlarna bytte man till konfrontationsmodellen i 

början av 2004. Göteborg finns därför inte medräknad vare sig som samarbetsort 

eller konfrontationsort. 

Tabell 7.3. Utdelade medel (tkr) till UNF och Folkölsprojektet.  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

Beviljade  

medel (tkr) 
1140 600     

Projektets 

målgrupp 
Butikspersonal Butikspersonal     

Område Nationellt Nationellt     

 

Utvärderingens inriktning och mål 

Följande utvärderingsfrågor formulerades: 

• Vilka resultat uppnås med de två olika modellerna när det gäller butikernas 

följande av åldersgränsen för folkölsförsäljning? 

• Finns skillnader i folkölsförsäljning till ungdomar med avseende på till exempel 

ort, kön, typ av butik? 

• Hur har folkölskontrollerna och den specifika modell de blivit utsatta för 

uppfattats av butikerna?  

 

Metod och material 

Utvärderingens två första frågeställningar bygger på en analys av uppgifter från 

UNF:s databas. Databasen har byggts upp med hjälp av de blanketter som fyllts i 

vid varje folkölskontroll. Databasen innehöll vid analystillfället 1475 

folkölskontroller. Dessa kontroller är genomförda under perioden mars 2003 till 

mars 2006. Det har sammanlagt gjorts kontroller i 25 olika städer/orter över hela 

Sverige. I en del av analysen jämförs det första respektive sista provköpet för 

respektive butik; fler än två provköp utfördes i 287 butiker. Av dessa butiker 

fanns 155 butiker i någon av modellorterna. 

Utvärderingens tredje fråga om hur butikerna har uppfattat folkölskontrollerna 

och den specifika modell de blivit utsatta för har besvarats genom en 
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genomföra, däremot kan det vara tråkigt och jobbigt att fylla i blanketterna 

efteråt. Då det i enstaka fall har förekommit hot mot de vittnen som personligen 

har informerat butikerna, har man istället börjat informera med hjälp av brev i 

efterhand. Medlemmarna har ibland upplevt att UNF har framstått på ett 

felaktigt sätt i media. De som har deltagit i projektet tycker att 

konfrontationsmodellen fungerar för att begränsa tillgängligheten av folköl i de 

mindre orterna 

 

Figur 7.2. Frekvensfördelning för förändring mellan första och sista provköp per  

butik. 

 

Samarbetsmodellen kändes som en ny, spännande och annorlunda metod, dock 

något otydlig i inledningsskedet. När media har gjort reportage har UNF lyfts 

fram på ett positivt sätt. Samarbetsmodellen kräver mycket arbete och många 

moment tar mycket tid att genomföra. Båda föreningarna som har arbetat med 

samarbetsmodellen tycker att den har gett resultat och att resultaten är 

långsiktiga för de butiker som är med. Det har dock varit svårt att nå butikerna 

och det är fortfarande för få butiker på orterna som deltar i projektet. 
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7.3 MAIA – inte komplett 

 

 

 
Maia-projektet – Myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol 
 

Länsstyrelsen i Örebro län har, efter ansökan hos Statens folkhälsoinstitut, 

tilldelats medel för att bedriva ett samverkansprojekt som syftar till att begränsa 

ungdomars tillgång till illegal alkohol. En projektledare från polismyndigheten är 

utsedd för att leda projektet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra aktörer 

som Tullverket och Skattemyndigheten. Projektets verksamhet skall noggrant och 

fortlöpande dokumenteras i syfte att utveckla operativa metoder och detta 

uppdrag har tilldelats forskarteamet vid Örebro universitet.  

 

Projektets innehåll och mål 

Det är tre operativa metoder som ingår i projektet. Det första handlar om en 

underrättelseledd verksamhet (PUMA). Den andra är en erfarenhetsbaserad 

verksamhet: Metod att avbryta föräldrafria fester. Den tredje är en 

evidensbaserad verksamhet. Här är planen att i hela Örebro län implementera 

Sammanfattande reflektion 

 

• Att arbeta med en strukturerad metod gav signifikant bättre resultat än att 

arbeta utan en. 

• Konfrontationsmetoden visade sig var mer lyckosam än 

samarbetsmetoden. 

• Det tar tid att utveckla en väl fungerande strategi, kanske till och med mer 

tid med samarbetsmetoden än med konfrontationsmetoden. 

• Vikten av att bygga nätverk med olika aktörer i kommunerna var en viktig 

lärdom. 

• Ytterligare beskrivning av UNF:s folkölsprojekt och utvärderingen av 

projektet finns publicerat i forskarteamets tidigare rapporter (Eriksson et 

al. 2006; Eriksson et al. 2007; Eriksson et al. 2008). 

• UNF har i en rapport Hej då folkölsprojektet sammanfattat det 

omfattande arbete som föreningarna lagt ner på de åtta projektorterna 

(Elveberg, 2006). Folkölsprojektet avslutades i årsskiftet 2005/2006 men 

UNF arbetar vidare med frågan. 
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Kronobergsmodellen, som syftar till att minska ungdomar drickande i offentliga 

miljöer och i förlängningen bidra till att minska ungdomsvåldet i dessa miljöer. 

Modellen har nyligen utvärderats av BRÅ (2009).  

 

Mål 

Projektet syftar till att minska ungdomars tillgång till illegal alkohol genom 

preventiva och repressiva åtgärder. 

Projektets övergripande syfte är att genom etablerade metoder 

(Kronobergsmodellen) och nyutvecklade metoder (den av Örebro 

polismyndighets ungdomsgrupp utvecklade metod att hindra eller upplösa 

föräldrafria fester) arbeta förebyggande samt att arbeta repressivt genom 

myndighetsövergripande samverkan angripa grova alkoholbrott och lokalt med 

alkoholbrott av normalgraden. 

 

Utvärderingens inriktning och mål 

En nyckelfråga är om det är målinriktade och effektiva metoder som används. 

För att kunna besvara detta behövs en kombination av insikter i genomförandet 

av de olika insatserna och en bedömning av de effekter som insatserna kan få. 

 

Uppläggning av utvärderingen 

Projektet kan indelas i fem komponenter:  

Samverkansprocessen: För att dokumentera denna görs intervjuer med centrala 

aktörer inledningsvis och vid slutet av projektperioden. 

Underrättelseledd verksamhet – minska tillgången på illegal alkohol: Denna 

verksamhet dokumenteras internt inom polismyndigheten, som har ett väl 

uppbyggt system för detta. Denna verksamhet kan belysas genom intervjuer av 

närpolischeferna för de fyra distrikten samt med de samarbetsparter som avses 

ingå i denna verksamhet. En värdefull ansats skulle vara att följa hela kedjan från 

underrättelse till utslag i domstol.  

Erfarenhetsbaserad - Metod att avbryta föräldrafria fester: Denna metod har 

utvecklats av ungdomsgruppen. Här skulle några fallstudier av insatserna kunna 

dokumenteras och insatserna följas upp. Detta skulle kunna ske genom intervjuer 

med ungdomar, föräldrar och personal inom polisen, socialtjänsten och andra 

inblandade aktörer. 
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 Evidensbaserad - Kronobergsmodellen: Denna del innehåller en rad moment 

som skulle kunna vara värdefulla att följa. Inledningsvis har utbildningsinsats 

kring modellen följts upp. Genomförande av Kronobergsmodellen studeras på 

likartat sätt som inom BRÅ:s utvärdering. Ett nyckelmoment är föräldrarnas 

delaktighet när insatsen görs och vid de informationsmöten som genomförs. 

Vilken betydelse har dessa aktiviteter? Hur fungerar det från olika parters sida? 

Effektvärdering: En effektvärdering är givetvis svår att genomföra, men i detta 

fall finns några olika moment som kan belysas. Ungdomars tillgång på illegal 

alkohol kan belysas genom analys av data insamlade av Samhällsmedicinska 

enheten, Örebro läns landsting genom den återkommandestudien Liv & Hälsa 

Ung, som genomförs vartannat år med enkäter till elever i skolår 7 och 9 samt år 

2 på gymnasiet i hela Örebro län. Utvecklingen när det gäller de preciserade 

målen för den underrättelsestyrda verksamheten kan analyseras genom 

polismyndighetens datasystem. Vidare planeras analys av bland annat akuta 

alkoholförgiftningar genom uppgifter inom hälso- och sjukvården och statistik 

över misshandel och vandalisering.  

 
 
Avslutande eftertanke 

Att begränsa tillgänglighet är ett viktigt område inom preventionen av alkohol- 

och drogskador. Det har inom Socialstyrelsens projektportfölj endast funnits med 

UNF:s folkölsprojekt, som på ett framgångsrikt sätt genomförts. Metoden har 

använts som en del i organisationens ordinarie verksamhet. Under projektåren 

prövades en samarbetsmodell och en konfrontationsmodell i detta arbete. 

Forskarteamets uppföljning av verksamheten visade att den görs med hög kvalitet 

och genomförs med systematik och målinriktning. Genom intervjuer har 

butiksansvariga fått komma till tals och berättelser från provköp gav information 

om hur ungdomar trots allt i många fall får köpa alkohol. Uppföljning av lagen 

som förbjuder försäljning av folköl till unga behövs även fortsättningsvis och i 

den kommande alkohollagen skall det lagliga utrymmet för kommunernas 

uppföljningar finnas med. Men trots detta behövs insatser för att skapa opinion i 

frågan – något som de idéburna organisationerna är bra på. 

 Med finansiering från Statens folkhälsoinstitut bedrivs Maia-projektet där 

samverkan mellan myndigheter mot illegal alkohol pågår. Forskarteamet gör en 

insats för att dokumentera och analysera arbetets utveckling och resultat. Detta 

innehåller också en uppföljning bland föräldrar vars ungdomar under 18 år varit 

med vid olämpliga tillfällen till exempel där illegal alkohol förekommit eller där 
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ungdomsfester urartat. Det är viktigt att metoder följs upp för att arbetet skall 

kunna vidareutvecklas. 

Avslutningsvis en stilla eftertanke om att i arbetet med att begränsa 

tillgängligheten på alkohol och andra droger behöver alla goda krafter samverka. 

Här finns ett gemensamt intresse av att skapa goda och utvecklande miljöer för 

barn och ungdomar. I detta behövs de idéburna organisationerna tillsammans 

med de personella och andra resurser som kommun, landsting och stat har att 

bidra med. Inom detta område har också näringslivet sina viktiga bidrag att ge 

såsom när det gäller ansvarsfull alkoholservering på restauranger och krogar. 

Den goda vilja är bra men den behöver stöd från kunskap om vilka metoder 

som ger resultat och forskning kring nya arbetssätt att nå de uppsatta målen. 
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8. Områdesbaserat alkohol- och drogförebyggande arbete 

I förebyggande arbete har områdesbaserad verksamhet lyfts fram som en viktig 

ansats. Detta motiveras bland annat av att samtidiga insatser på flera nivåer 

förstärker insatsernas värde. Detta är en utmaning för forskare som vill fånga 

kunskap om strategier och metoder eftersom det då blir svårt att avgränsa 

enskilda insatsers betydelse för nå verksamheternas mål. Det här kapitlet 

behandlar de projekt inom Socialstyrelsens satsning som är placerade i gruppen 

”områdesbaserade projekt”. Dessa projekt bedrevs under satsningens tre första 

år. De var från början inte utvalda till fördjupade studier eftersom utvärdering av 

sådana insatser kräver stora resurser och är förenade med avsevärda 

metodproblem. Under den första perioden av satsningen ökade dock intresset för 

de områdesbaserade projekten och för områdesbaserat förebyggande arbete i 

stort, vilket föranledde en särskild studie som genomfördes under 2005/06.  

 

Inledning 

Under den första projektperioden, mellan 2003-2004, ingick fem projekt som 

betraktades som områdesbaserade projekt (Tabell 8.1): 

Tabell 8.1. Utdelade medel (tkr) till områdesbaserade projekt  

 
 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IOGT: 
Leva 
Göteborg 

1 400      

Motgift 
Gotland 1 500 800     

Söder mot 
narkotika, 
Stockholm 

1 600 800     

Urkraft, 
Skellefteå 1 400      

Verdandi 
Tensta 
Rinkeby 

450 500   450  

 

• IOGT-NTO Göteborg och Bohuslän: LEVA 

Ett projekt som genomfördes i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Hörnstenarna 

för projektet var verksamhet i skolor bestående av SANT-läger, samarbete och 
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kunskapsbaserad dialog med föräldrar, och aktiv och innehållsrik 

fritidsverksamhet för eleverna. 

• Urkraft: Preventionscentrum i Skellefteå 

Projektets mål var att mobilisera de lokala förebyggande resurserna, med 

huvudsaklig inriktning att inspirera och utveckla Skellefteås goda krafter. Man 

planerade att anordna utbildningar, seminarier och att sammanställa en 

kunskaps- och utvecklingsbank. 

• Verdandi Tensta – drogpreventivt arbete bland ungdomar  

Projektet som hade sitt nav i ungdomsverksamhet i stadsdelen Spånga-Tensta i 

Stockholm, tillhörde under den första projektperioden satsningens gruppindelning 

”Ungdomar”. Inför perioden 2005 fick Verdandi förlängda projektmedel för sitt 

projekt i Tensta/Rinkeby, men flyttades över områdesbaserade projekt eftersom 

deras verksamhet breddats och nu ansågs passa bättre inom denna grupp. 

Projektet presenteras ingående i detta kapitel.  

• MOTGIFT Gotland  

På Gotland utvecklades ett nätverksinriktat områdesprojekt, med stort fokus 

på opinionsbildande. Projektet ingick i den fördjupningsstudie som genomfördes 

av forskarteamet. 

• Söder mot narkotika  

På Södermalm i Stockholm utvecklades också en områdesbaserad verksamhet 

för att bidra till en kraftsamling mot narkotika. Denna verksamhet ingick också i 

fördjupningsstudien.  

 

Syfte, metod och material 

Syftet med detta kapitel är att beskriva de tre projekten Söder mot narkotika, 

MOTGIFT Gotland och Verdandi Tensta/Rinkeby. Projekten beskrivs i tre 

separata avsnitt, där varje avsnitt har en inledning som beskriver projektets 

kontext; kommunen/stadsdelen som projektet verkar inom, drogsituationen i 

området och vilka resurser som finns för förebyggande arbete inom den 

kommunala verksamheten. Sedan ges en kort överblick över projektets innehåll 

och mål. Efter detta redogörs inre och yttre perspektiv på projektet, vilka utgörs 

av resultat från intervjuer gjorda med personer inom projektet och med 

nyckelpersoner från kommunen/stadsdelen. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om områdesbaserat arbete mer generellt. 
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Inre och yttre perspektiv 

För att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt av de tre projekten inom 

gruppen områdesbaserade projekt användes olika källor för information. Dels 

användes projektens egna återrapporteringar, egna hemsidor och annat material 

framtaget av projekten. Dels genomfördes projektbesök och intervjuer. I den mån 

det funnits tillgängligt har även andra källor använts, som t.ex. tidningsartiklar 

eller rapporter där de aktuella projektens finns omnämnda.      

    För att få ett inre perspektiv på projektens arbete utfördes intervjuer med 

personer inom projekten; med projektledaren, styrelsemedlemmar och eventuella 

andra medverkande. Vid samtliga intervjuer användes en frågeguide, en för 

projektledaren och en för styrelsemedlemmarna. 

 Telefonintervjuer genomfördes med personer som bedömdes utgöra 

nyckelpersoner i projektens närområden. Detta för att erhålla ett yttre perspektiv 

på projekten. I de flesta fall inleddes kontakten med nyckelpersonerna med ett 

brev via E-post med information om utvärderingsinsatsen och att kontakt skulle 

tas per telefon. I en del fall hänvisade de kontaktade personerna vidare till andra 

som de upplevde kunde ge en bättre bild av projektet än de själva. Under själva 

telefonintervjun tillfrågades personerna om tillåtelse att spela in samtalet. Som 

grund för samtalet användes en öppen frågeguide.  

Samtliga intervjuer spelades in med MP3-spelare och skrevs sedan ned 

ordagrant. De frågeguider som använts finns att tillgå. En fullständig översikt 

över vilka personer som intervjuats för de yttre perspektiven inom respektive 

projekt anges i Tabell 8.2.  

 

Styrelse och operativ nivå 

För att tydliggöra hur arbetsfördelningen ser ut inom de olika projekten har en 

indelning gjorts efter styrelse och operativ nivå. Med operativ nivå menas de 

personer som arbetar handfast i projektet, som utför aktiviteter och driver 

verksamheten framåt.  
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Tabell 8.2: Översikt av deltagare i intervjuer med nyckelpersoner. 

Söder mot narkotika 

Katarina-Sofia stadsdel Maria-Gamla Stan 

Befattning  

Preventionssamordnare  Preventionssamordnare 

Chef för verksamhetsområdet  

Individ och familj  
Avdelningschef Barn & Ungdom  

Tjänsteman inom Individ och familj Enhetschef för familjeenheten 

Enheten för missbruksfrågor Enhetschef, Vuxenstödsenhenheten 

Stadsdelsnämndens ordförande, Gruppledare 
för v  

Ungdomspolisen  

Ledamot i Stadsdelsnämnden (m) Stadsdelsnämndens ordförande, (s)  

Ledamot i Stadsdelsnämnden (v), Ordförande i 
sociala delegationen  

MOTGIFT Gotland 

Gotlands kommun  

Befattning  

Folkhälsostrateg, Folkhälsoteamet  
Ordförande Social- och omsorgsnämnden  
Chef för individ- och familjeomsorgen  
Beroendeenheten  
Sociala omsorgsförvaltningen, chef 
ungdomsenheten  

Länsstyrelsen, Tillsyn socialtjänst, Individ- och 
familjeomsorg, alkoholfrågor, enskild vård  

Verdandi Tensta/Rinkeby 

Spånga Tensta  

Befattning  

Brotts- och drogförebyggande samordnare  
Avdelningschef Avd. för barn och ungdom   
Ledningsfunktionen för öppna 
fritidsverksamheten, 

Avd. för barn och ungdom 
 

Stadsdelsnämndens ordförande (s)   
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Söder mot narkotika 

Söder mot narkotika bedrev sin verksamhet på Södermalm i Stockholm. Området 

omfattar två stadsdelar, Katarina-Sofia och Maria-Gamla Stan. Katarina-Sofia är 

den mindre av de två med drygt 40 000 av Söders cirka 100 000 invånare (siffror 

från tiden för studien). Katarina-Sofia stadsdel innefattar området öster om 

Götgatan, inklusive Danviksklippan, Lugnet, Sickla Udde och Sickla Kaj, 

Henriksdalshamnen och Södra Hammarbyhamnen. Inom den andra stadsdelen, 

Maria-Gamla Stan, bor ungefär 64 000 invånare. Området omfattar Gamla Stan 

samt området väster om Götgatan som sträcker sig ned mot Hornstull, 

Långholmen och Reimersholme. Söder mot narkotikas kontor låg på 

Tjärhovsgatan, inom stadsdelen Katarina-Sofia. 

 

Drogvanesituationen i stadsdelarna Katarina-Sofia och Maria-Gamla Stan  

Enligt uppgifter i Stockholmsenkäten 2004 såg drogvanesituationen bland unga i 

de båda stadsdelarna på Södermalm ungefär likadan ut (El-Khori, 2004). 

Procentuellt sett följer siffrorna samma mönster. Andelen elever i nian och i tvåan 

på gymnasiet som någon gång varit berusade var hög, ungefär 60 procent i skolår 

nio och runt 80 procent i gymnasiet. Av de elever som dricker alkohol var det 

ungefär 10 procent av niondeklassarna och 20 procent av dem i tvåan på 

gymnasiet som uppgav att de får alkohol från sina föräldrar med lov. Ungefär 17 

procent av eleverna i nian uppgav att de kan köpa folköl på egen hand i butik, 

motsvarande andel hos gymnasieeleverna är cirka 30 procent.  

 När det gäller bruk av narkotika var skillnaderna från skolår nio och tvåan på 

gymnasiet relativt stor, ungefär 10 procent av niondeklassarna har någon gång 

använt narkotika medan andelen på gymnasiet var så hög som 30 procent. 

Andelen elever (av dem som inte provat narkotika) som uppgav att de haft 

möjlighet att prova narkotika låg på runt 30 procent för såväl nior som elever i 

tvåan på gymnasiet (El-Khori, 2004). 

 

Stadsdelarnas alkohol- och drogförebyggande arbete  

Stadsdelarna Katarina-Sofia och Maria-Gamla Stan omfattar ett stort område, 

mitt i Stockholm. Här bor 100 000 människor, men läget gör också att det är en 

hög genomströmning på folk som rör sig i och genom området. Söder har länge 

utgjort en plats där människor av olika bakgrund samlas, tyvärr gäller det även 

missbrukare och langare. Inom stadsdelarna Katarina-Sofia och Maria-Gamla 
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Stan finns därför mycket resurser till stöd och hjälp för människor i eller i 

kontakt med missbruk. Som exempel kan nämnas Behandlingsenheten för 

alkohol- och narkotikaberoende och Checkpoint Söder som erbjuder vuxna med 

missbruksproblem och deras anhöriga samtalsbehandling, konsultation och 

rådgivning. Till dessa enheter kan man vända sig direkt utan att först kontakta 

stadsdelsförvaltningen. Maria Ungdom tar emot ungdomar under 20 år som 

missbrukar droger eller riskerar att hamna i missbruk. 

Ungdomsuppsökarna/Ungdomsjouren tillhör Maria Ungdomsenhet och ansvarar 

för frågor gällande ungdomar som vistas i Stockholms city. De samarbetar med 

stadsdelsförvaltningar, socialjour, polis, frivilligorganisationer, föräldrar och 

kommuner med syfte att åstadkomma goda levnadsförhållanden för ungdomar 

(www.stockholm.se). 

 Söderandan kallades stadsdelarnas lokala brottsförebyggande råd. Rådet 

omfattade ett nätverk av nära 400 organisationer, lokala föreningar, affärer, 

restauranger och myndigheter på Södermalm. Under devisen SÖDERANDAN – 

vi bryr oss ville man verka för en attitydförändring i området. 

 Enligt den alkohol- och drogförebyggande samordnaren i Katarina-Sofia 

stadsdel hade det då genomförts en stor satsning på preventionsutbildning för 

hela stadsdelen. Detta innebar en 2,5 dagars utbildning i prevention och 

samsyn/samverkan för samtliga personer som på något sätt arbetar med alkohol- 

och drogförebyggande uppgifter; representanter från landstingspersonal, personal 

på MVC och BVC, skolor, socialtjänst, polis, fritidspersonal etcetera Under 

utbildningen gavs föreläsningar om prevention och samverkan, man hade 

gemensamma samverkansdiskussioner och under en halvdag arbetade man i sitt 

eget verksamhetsspecifika område (det vill säga skolan för sig, socialtjänsten, 

myndighetsutövare för sig och så vidare).  

 

Söder mot narkotikas tillkomst1 

Under 1990-talet fanns en grupp på Södermalm som kallades Måndagsgruppen, 

vilken bestod av personer från olika myndigheter som var intresserade av 

narkotikafrågor. Gruppen träffades några gånger om året för att diskutera 

narkotikasituationen i söders två stadsdelar. Här föddes en idé om att man skulle 

starta ett gemensamt arbete med de frivilligorganisationer som fanns i området. 

                                            
1 Berättat av närpolischefen i Katarina-Sofia stadsdel, samt av samordnaren för Söder mot 

narkotika. 
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En första testgrupp bildades, i vilken KRIS var den frivilligorganisation som till 

en början var mest aktiv. Polisen var den mest aktiva parten från 

myndighetssidan. En slags modell som kallades Söder mot narkotika utformades, 

där olika parter skulle samarbeta kring narkotikafrågorna. Tanken var att lyfta 

fram de olika hjälpinstanser som fanns på Södermalm, inklusive det som 

frivilligorganisationerna kunde erbjuda. Söder mot narkotika skulle utgöra en 

part som kunde vara en slags brygga till alla resurser som finns, som kunde föra 

samtal med såväl myndigheter som frivilligorganisationer. Det skulle bli en 

instans dit folk skulle kunna gå för att få hjälp och tips och bli hänvisad vidare. 

Tankarna kring Söder mot narkotika föddes under sent 90-tal, men det mest 

konkreta som gjordes till en början var att sammanställa en lista över de aktörer 

som fanns och ge ut en informationsfolder om samarbetet. Då Socialstyrelsen 

utlyste medel för frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete 

öppnades en möjlighet att satsa ordentligt på nätverket Söder mot narkotika, en 

ansökan sändes in och efter att medel beviljats anställdes en samordnare som 

intensifierade arbetet. 

 

Projektets innehåll och mål 

Söder mot narkotika beskrev sig självt som ett nätverk mellan myndigheter och 

frivilligorganisationer med huvudsakligt mål att minska bruk och missbruk av 

droger på Södermalm. Målbeskrivningen var från början mycket omfattande och 

det planerades för ett stort antal verksamheter. Som exempel kan nämnas att 

nätverket planerade att delta i stadsdelens kartläggning av missbruket. Ett annat 

mål var att starta en rådgivningsbyrå, som allmänheten skulle kunna kontakta för 

fakta, tips och råd. Speciellt viktigt ansåg man det var att nå ungdomar i riskzon 

och deras föräldrar. En Hotline mot droger skulle öppnas, dit de som inte vågar 

eller har möjlighet att komma till verksamheten kunde ringa. Söder mot 

narkotika skulle också arbeta för att tidigt upptäcka ungdomar som provar 

narkotika. Man ville även starta ett arbete för de ungdomar som hoppat av 

skolan eller inte påbörjat gymnasiet, eftersom dessa ungdomar ofta befinner sig i 

riskzonen för att hamna i missbruk. För ungdomar skulle discon och 

caféverksamhet anordnas för att skapa alternativa drogfria miljöer på 

Södermalm. För vuxna som arbetar med barn och ungdomar ämnade Söder mot 

narkotika anordna utbildningar om alkohol- och drogmissbruk. Utöver detta 

skulle Söder mot narkotika arbeta med opinionsbildning, marknadsföring av 

verksamheten, seminarier och metodutveckling. Tre konkreta målsättningar 

formulerades i ett tidigt skede: 
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Att minska droganvändandet bland ungdomar på Södermalm. 

Att minst tio frivilligorganisationer deltar aktivt i aktionen våren 

2003. 

Att verka för att minst två lokala samverkansprojekt startar i 

Stockholm. 

 

Verksamheter 

Inom Söder mot narkotikas arbete har representanter från olika verksamheter 

samarbetat i olika delprojekt. Här kan bland annat nämnas representanter från 

båda stadsdelarnas närpolis, personer från stadsdelsförvaltningarna som till 

exempel samordnarna för alkohol- och drogprevention, socialsekreterare, 

fältassistenter samt enhetschefer för områdena barn/ungdom och vuxen/missbruk. 

I nätverket kring Söder mot narkotika finns, utöver representanter från 

förvaltning och myndigheter som nämnts ovan, ett stort antal 

frivilligorganisationer och församlingar (för en detaljerad översikt, se Eriksson et 

al 2005).  

Ett antal aktiviteter har anordnats i Söder mot narkotikas namn, men 

omfattningen har inte blivit så stor som planerats. Ett stort problem som 

projektet stötte på till en början var svårigheten att få tag på en lokal för 

verksamheten. Det tog mer än ett halvår innan samordnaren kunde flytta in i den 

lokal som skulle fungera som kontor och säte för rådgivningsbyrån. 

Lokalproblemen medförde därför att projektets verksamheter blev fördröjda. Då 

lokalen var klar, påbörjades arbetet med att etablera Söder mot narkotikas 

verksamheter. Nedan följer en genomgång av de huvudsakliga verksamheter som 

genomförts. 

 

Hotline och rådgivningsbyrå   

Söder mot narkotika öppnade sitt kontor för människor som behövde råd och 

stöd i drogfrågor. Detta skedde dels genom en hotline, ett telefonnummer dit vem 

som helst kan ringa med frågor eller funderingar kring droger, vart man kan 

vända sig för att få hjälp och så vidare. Dels inbjöd Söder mot narkotika 

allmänheten att komma till kontoret för att träffa någon att prata med. Detta 

marknadsfördes som en rådgivningsbyrå, där tanken var att Söder mot narkotika 

var ett ställe att vända sig till för dem som inte ville gå direkt till socialtjänst eller 

andra instanser. Här kunde man få svar på frågor om vad det finns för hjälp att 
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tillgå inom stadsdelarna, såväl inom förvaltning och myndigheter som inom 

frivilligorganisationerna i området. Personal på Söder mot narkotika har även 

fungerat som stöd för personer om de behövt hjälp med kontakten med 

myndigheterna. 

 

I TID 

Ett av Söder mot narkotikas mål omfattade tidig upptäckt och tidiga insatser när 

det gäller ungdomar och narkotika. Ett delprojekt som inriktades specifikt mot 

detta mål fick namnet I TID. Som förberedelse för denna insats gjordes ett 

studiebesök i Västerås, för att ta del av kunskaperna kring den metod som kallas 

IRIS-modellen. Modellen innebär ett samarbete mellan polis, skola och 

socialtjänst där avsikten är omedelbart ingripande då man misstänker att en 

ungdom börjat med droger. I arbetsmodellen ingår utbildning av skolpersonal, 

där de får kunskaper om hur man ser tidiga tecken på missbruk. Om misstankar 

finns att en elevs beteende beror på droger, görs bland annat urinprov med 

uppföljning.  

Under studiebesöket inom IRIS-modellen i Västerås deltog samordnaren för 

Söder mot narkotika, samt alkohol- och drogsamordnaren inom Katarina-Sofia 

stadsdel och två representanter från ungdomspolisen. Efter besöket beslutades att 

man skulle bilda en arbetsgrupp för en eventuell implementering av modellen på 

Södermalm. Denna grupp bestod av alkohol- och drogsamordnarna från båda 

stadsdelarna (de var sammankallande) samt fältassistenter, socialsekreterare, 

fritidspersonal och ungdomspoliser. Resultatet blev en variant på 

Västeråsmodellen, som utformades efter erfarenheterna från Västerås arbete. 

Kortfattat innebar detta att man anställde en alkohol- och drogbehandlare (på 25 

procent) med behörighet att utföra ADDIS2, en slags screeningmetod som 

används för att utröna om en person befinner sig i eller i riskzon för missbruk 

och/eller psykiska problem (metoden har inte utvärderats inom ramen för den 

uppföljning av Söder mot narkotika som forskarteamet i Örebro har genomfört). 

I första hand är verksamheten till för ungdomar som bor eller av andra skäl vistas 

                                            
2 ADDIS (Alkohol Drog Diagnos InStrument) är ett strukturerat intervjuformulär vars syfte är 

att identifiera alkohol- och drogberoende på ett tidigt stadium. Det är utvecklat för att få viktig 

information som är i överensstämmelse med internationella diagnoskriterier. ADDIS är en 

översättning av amerikanska SUDDS (Substance Use Disorder Diagnostics Schedule) och bygger 

till stor del på APA:s (Amerikanska Psykiatriska Sällskapets) och WHO:s klassifikationssystem 

ICD-10 respektive DSM-I. Ett särskilt intervjuformulär har tagits fram för ungdomar, ADDIS 

ung. (Källa: www.addis.nu/addis.asp)  
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på Södermalm. Flera av dem som genomgått ADDIS-intervjuer har skickats till 

Söder mot narkotika via Socialtjänsten i Katarina-Sofia, Stadsmissionens 

mötesplats och SIS-institutioner. Även ungdomar som självmant sökt sig till Söder 

mot narkotikas rådgivningsbyrå har kunnat genomföra ADDIS om de velat det. 

Efter utförd ADDIS förs en dialog med till exempel socialsekreterare för att 

komma fram till en lämplig åtgärd.  

 En viktig del inom I TID var att få en överblick över vilka insatser som görs 

inom det förebyggande området på Södermalm, både inom stadsdelens 

verksamhet och inom frivilligorganisationerna. En kartläggning över vilka 

frivilligorganisationer som fanns i området genomfördes och man undersökte 

även dessa organisationers intresse av att samverka. Tillsammans med polisen, 

fältassistenterna och Nattvandrarna på Södermalm gjordes också en kartläggning 

av problemområden på Södermalm. 

 

Övrigt 

Ett par drogfria discon har anordnats, med hjälp av samarbetspartners som Unga 

KRIS, Tribe Stockholm, Frälsningsarmén och Rainbow Sweden. Tillsammans 

med Precens och Utbildningsförvaltningen genomfördes en utbildningsserie om 

alkohol- och narkotika, dit alla gymnasieskolor i Stockholm var inbjudna. 

Samordnaren och alkohol- och drogbehandlaren har varit ute på skolor i 

stadsdelarna och informerat om Söder mot narkotika och dess verksamhet.  

 Söder mot narkotika blev även del av redan befintliga nätverk på Södermalm. 

Till exempel har man medverkat i Samverkan Söder vilket är ett nätverk som 

arbetar med frågor kring ungdomar. Söder mot narkotika hade en roll i 

uppbyggandet av det lokala BRÅ och samordnaren blev även ansvarig för 

gatugruppen inom rådet.  

 

Inre perspektiv på projektet 

Avsnittet baseras på intervjuer med projektsamordnaren, två styrelsemedlemmar 

och den deltidsanställda alkohol- och drogbehandlaren, samt på den 

egenvärdering som projektsamordnaren gjorde i sin slutrapportering för perioden 

2003-2004. Intervjuerna genomfördes under ett projektbesök i september 2005. 
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Styrelse och operativ nivå 

Arbetsfördelningen inom Söder mot narkotika såg ut på följande sätt: 

 
Tabell 8.3. Förteckning över arbetsfördelningen inom projektet. 

Styrelse Operativ nivå 

Representanter från förvaltning polis, 

stadsdelsnämnd och frivilligorg. Till 

exempel KRIS. 

1 projektsamordnare (anställd på 75 

procent). 

1 alkohol- och drogbehandlare (anställd på 

25 procent). 

Stor delaktighet i projektets inriktning & 

verksamhet. 
Projektsamordnaren utför det huvudsakliga 

operativa arbetet. 

Styrelsen är en del av projektet och 

medverkar till viss del i det operativa 

arbetet. 

Stort antal aktörer vid olika insatser, inga 

medlemmar. 

 

 

Mål och förankring - styrelse 

Styrelsen ansåg att förväntningarna på Söder mot narkotikas arbete helt har 

uppfyllts. Man menade att Söder mot narkotika har en central, fast och 

respekterad position på Södermalm och i det lokala BRÅ. Man ansåg vidare att 

verksamheten är mycket aktiv, väl förankrad hos såväl myndigheter som 

frivilligorganisationer och att den utgör en viktig länk mellan olika aktörer. En av 

styrelsemedlemmarna berättade vad som var det främsta målet med Söder mot 

narkotika från hans synvinkel: 

 

Det är ju att få folk att, myndigheter och organisationer och polis att kunna 

tala med varandra, det tycker jag är jätteviktigt. Och det kanske folk tycker 

är självklart, men det är inte så jäkla självklart. (…) Det låter kanske dumt, 

men det är bland det viktigaste stegen att kunna kommunicera, 

kommunikation mellan organisationer och mellan myndigheter. 
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Mål och förankring – operativ nivå 

Projektsamordnaren ansåg att förväntningarna bara delvis har uppfylls, eftersom 

arbetsbördan har varit väldigt stor och att det varit svårt att engagera frivilliga 

och framför allt att rapportera vad de gör och inte gör. Samordnaren var 

självkritisk och menade att många av de mål man formulerade för projektet i sin 

ansökan inte var realistiska. Under projekttidens gång blev målen snävare och det 

huvudsakliga målet för samordnaren har varit att fler ska få hjälp i tid. Att få till 

ett bättre samarbete mellan olika parter i det förebyggande arbetet har också varit 

ett viktigt mål: 

 
Ja, jag har ju inte några förväntningar om att det här projektet ska liksom 

frälsa Södermalm från droger och så. Utan mer egentligen att, som jag har 

känt har varit mycket viktigare för mig, är att få fler att få inblick i varandras 

organisationer och överbrygga rädslor. 

  

Verksamheten/insatser - styrelse 

Ett av de viktigaste resultaten var enligt styrelsen att verksamheten nått 

människor som annars inte skulle ha fått hjälp. Ett annat viktigt resultat var att 

verksamheten är etablerad och känd i det förebyggande arbetet samtidigt som den 

knyter samman kontakter mellan myndigheter och frivilligorganisationer: 

 
Alltså Söder mot narkotika och Erika [projektsamordnaren, reds. anm.], hon 

är ju i högsta grad med nu som spindel i det här brottsförebyggande rådet på 

Södermalm. Hon har koll på de olika som finns [frivilligorganisationer, reds. 

anm.], på olika sätt. Som hon kanske tar med i olika sammanhang, för att 

visa vad det finns för resurser när vi pratar om olika problem. Jag skulle säga 

att hon är, kansliet för Söder mot narkotika, har blivit det där som vi pratade 

om. De är en brygga, som jag ser det mellan olika myndigheter och 

hjälporganisationer, frivilligorganisationer. 

 

Verksamheten/insatser – operativ nivå  

Enligt samordnaren var det två verksamheter inom Söder mot narkotika som 

fungerat bättre än andra. Det var dels rådgivningsbyrån och hotline- telefonen, 

som hon menade varit mycket uppskattade. Främst var det oroliga föräldrar och 

anhöriga som tagit kontakt via denna kanal, och flera hade enligt samordnaren 

poängterat att de känner trygghet över att få vara anonyma. Den andra 

verksamheten som varit särskilt lyckad var arbetet med ADDIS och I TID. Det 
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allra viktigaste som Söder mot narkotika genomfört menade samordnaren var 

själva nätverkandet, de kontakter som skapats mellan olika myndighetsinstanser 

och frivilliga krafter som arbetar med alkohol- och narkotikafrågor på 

Södermalm. 

 

Mervärden/hinder - styrelse 

Mervärdet med att vara en frivilligorganisation som arbetar med Söder mot 

narkotika var enligt en av styrelsemedlemmarna att man kan arbeta på ett annat 

sätt än vad olika myndigheter kan göra: 

 
Det är ju att man inte sitter fast i det myndigheterna sitter fast i, med sina 

regler och förordningar och sekretesser och så. Givetvis måste man följa 

lagar och så, men… Jag vet inte, de sitter mycket fast i sin, man måste ju 

tänka nytt, man måste tänka annorlunda. Använda fantasin mycket mer när 

man skapar saker, man kan inte bara göra som man alltid tidigare gjort bara 

för att det känns tryggt. Utan man måste sticka ut lite och göra lite tvärtom, 

annars kommer du inte att skapa något nytt. Det tror jag att vi, 

frivilligrörelsen, har mycket lättare att göra än en myndighet. De har ju sina 

ramar, de kan ju inte bara nu gör vi tvärtom mot vad vi måste göra. Vi kan 

ju göra vad vi vill, det har vi stor fördel av.  

 

En annan styrelsemedlem, som är polis, menade att en av de stora fördelarna 

med Söder mot narkotika var att man tar tillvara på den resurs som 

frivilligorganisationerna utgör. Han menade att han har fått oerhört mycket 

kunskap från ideella personer som tidigare varit kriminella eller drogberoende: 

 
Det som hände sen var ju att vi kände att det här var en väldigt fin resurs att 

ta vara på, att det fanns… vi fick ju även tips på hur vi skulle jobba, från 

KRIS-folk som varit kriminella tidigare och missbrukare och sådär. (…) Jag 

tyckte själv att det var en fantastiskt bra idé att få hjälp av före detta 

missbrukarna ute bland missbrukarna. För jag tror att de kan dem bättre, de 

förstår och ser och genomskådar på ett helt annat sätt och kan föra ett 

resonemang på ett bra sätt. Och jag tror det är bra att ha dem nära för att 

uppmana till hjälp va. 

 

Det enda hindret som styrelsen såg för verksamheten var de begränsade 

ekonomiska medlen: 
Ja hindret är ju att vi inte har pengarna med oss, det är ju ekonomin så att 

säga att vi alltid måste stå på knä och be om hjälp liksom från 

220



myndigheterna. Och ibland så blir man frustrerad, vi vet att vi gör ett bra 

jobb och ändå får vi stå som nickedockor på knäna och be om hjälp va.  

 

Mervärden/hinder – operativ nivå 

Samordnaren ansåg att den stora fördelen med Söder mot narkotika var just att 

man inte är en myndighet. Hon menade också att det var något som de personer 

som hon kommer i kontakt med lyfter fram som positivt: 

 
Bland annat det med handläggningstiden och enkelheten… Men ibland 

stoppas ju den också upp av att vi måste ha med myndigheter att göra. Vi är 

inte alls beroende av kontorstid, vi jobbar lite mer… även om vi försöker 

hålla oss till det för att vi inte själva ska jobba jämt. Ja, nej jag kan inte sätta 

fingret på det, men tacksamheten från de som kommer är ju just det att vi 

inte är en myndighet. 

 

Söder mot narkotikas framgångsfaktorer låg enligt samordnaren i de personer 

som engagerat sig i verksamheten. Hon lyfte i det här sammanhanget fram 

alkohol- och drogsamordnaren i Katarina-Sofia som en nyckelperson, samt 

närpolischefen i samma stadsdel. De hade ett brinnande engagemang för frågorna 

och var mycket värdefulla i det kontaktskapande arbetet.  

En svårighet i Söder mot narkotikas arbete var att förankra kontakter i 

stadsdelarna, främst inom Maria-Gamla Stans förvaltning. Under hela 

projekttiden hade det varit svårare att få till ett samarbete och engagemang från 

det hållet, än från Katarina-Sofia sidan. En orsak till detta skulle kunna vara att 

Maria-Gamla Stan hade genomgått flera organisationsförändringar under de 

senaste åren och tjänster hade bytts ut och nya människor kommit in. 

Samordnaren menade också att det inte heller alltid varit lätt att engagera 

frivilligorganisationer i nätverkets aktiviteter och samlingar. 

Enligt samordnaren hade själva namnet Söder mot narkotika till viss del utgjort 

ett hinder för verksamheten. Hon hade en känsla av att namnet kunde upplevas 

som provocerande för personer på söder, i synnerhet personer med liberal syn på 

narkotika. Söder mot narkotikas skylt utanför kontoret har vandaliserats flera 

gånger. Svårigheterna med att få tag på en lokal att hyra för projektets 

verksamhet trodde hon hade att göra med de associationer som namnet Söder 

mot narkotika kan väcka. En del misstänkte att lokalen skulle kunna bli ett 

tillhåll för missbrukare. Namnet hade också inneburit en begränsning, så till vida 
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att det bara omfattar narkotika. Enligt samordnaren hade man även arbetat 

alkoholförebyggande, men det blev inte så tydligt med det namnet.  

Samordnaren var lite besviken på att handledningen som utlovats inom 

Socialstyrelsens satsning dröjde innan den startade. Projektet hade pågått drygt 

ett år innan handledningen kom igång och den hade behövts betydligt tidigare i 

Söder mot narkotikas fall. 

 

Framtiden för projektet, projektets livskraft  

Såväl styrelsen som samordnaren ansåg att Söder mot narkotikas arbete bör 

fortsätta, det behövs i det förebyggande arbetet på Södermalm. En av 

styrelsemedlemmarna hade dock större visioner som han hoppas ska kunna 

genomföras i framtiden: 
 

Jag vill bygga en resebyrå som man kan komma in till från gatan och sen 

söka det som kan passa en för att hitta ett nytt liv.  Och så finner man det 

och då så kan man ringa sin handläggare och säga att hej jag har funnit en 

bra grej här, tror ni att ni kan hjälpa mig med det? Att du själv få ta initiativ 

och hitta. Och jag vet att det här kommer vi också få skit för, för då kommer 

de skrika att då kommer alla människor vilja ha hjälp och det kommer kosta 

mycket för samhället. Det är ju det som kommer att bli, men vi tänker att 

alla människor har rätt att söka hjälp liksom, och hitta det som passar dem 

själva. Och det kan ju vara så att mycket är gratis, det behöver ju inte kosta 

något. Det finns ju mycket som görs för människor som är helt gratis. Och 

sen tänkte vi också ha ett intag där människor kan komma in och presentera 

vad de har för idéer om hur man skulle kunna hjälpa människor också.  Så 

att man tar in mycket saker, som man kan visa upp där också. Så det är 

drömmen med söder mot narkotika, det ligger ju i bak. 

 

Yttre perspektiv på projektet 

Ett antal personer från olika verksamheter inom stadsdelarna Katarina-Sofia och 

Maria-Gamla Stan intervjuades (Tabell 8.2). De tillfrågades huruvida de känner 

till projektet eller ej, vilka insatser de i så fall kan nämna samt vilken uppfattning 

de har om projektet.  

Intervjuerna gav en splittrad bild – några tillfrågade kände inte till projektet 

alls, flera uppgav att de kände till det men enbart vagt, medan det bara var ett 

fåtal som kunde berätta mer utförligt om projektets verksamhet. En orsak till att 

relativt många av de tillfrågade inte kände till projektet, eller enbart till viss del, 
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kan vara att det skett organisationsförändringar inom båda stadsdelarna de 

senaste åren. Flera av de tillfrågade hade vid intervjutillfället haft sina tjänster 

sedan ungefär ett år tillbaks i tiden. Söder mot narkotikas arbete har pågått sedan 

2003 och det kan vara så att föregångarna inom dessa tjänster hade bättre 

kännedom om projektet. Söder mot narkotika är överlag mer känt bland de 

tillfrågade inom Katarina-Sofia stadsdel jämfört med dem inom Maria-Gamla 

Stan.  

Det mest positiva omdömet om Söder mot narkotikas verksamhet rör 

Rådgivningsbyrån, som av en intervjuperson ansåg som ett mycket bra 

komplement till det övriga arbete som sker i stadsdelen:  

 
Deras rådgivningsverksamhet och deras tillgänglighet överhuvudtaget har ju 

varit jätteviktig. (…) Det finns ju de som inte är så glada över myndigheter 

och myndighetsutövning, då har de en möjlighet att åtminstone få stöd och 

hjälp lokalt. Och det tror jag är oerhört viktigt.  

 

En annan tillfrågad ansåg å andra sidan att den här typen av rådgivning redan 

finns inom stadsdelens ordinarie verksamheter och hänvisar till att man har 

öppnat en mottagning tillsammans med landstinget samt att Maria ungdom finns 

i närområdet. Hon hade därför svårt att förstå det nya i att just de också skulle 

köra samma parallellrace. Ytterligare en person var skeptisk till om det behövs 

mer rådgivande instanser i stadsdelen, men menade att: 

 
… det finns ju kanske människor som inte vill prata med myndigheter som 

kan komma till dem, så det är väl i så fall rätt målgrupp. Men de verkar inte 

ha så särskilt många besök.  

 

En intervjuperson som i stor utsträckning funnits med i Söder mot narkotikas 

nätverk var positiv till flera av projektets insatser. Det som dock inneburit ett 

problem var avsaknaden av långsiktighet, och hon upplevde att flera 

verksamheter hade tunnats ur på grund av att man inte kan planera på längre 

sikt:  

 
Det började ju väldigt bra om man säger. Det har ju varit mycket intentioner 

på vad man har velat prova på och så vidare. Det började med diskotek (…) 

Och sen har vi ju haft något som heter I TID-projektet. Och det har väl 

också runnit ut i sanden kan man säga för att man saknar den här 

långsiktigheten, man törs inte riktigt satsa. Och där, vi kan säga så här, att 
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våran stadsdel, alltså Gamla Stan då, har inte riktigt köpt, har inte vågat 

riktigt tro på det här.  

 

De intervjupersoner som uppgav att de känner till Söder mot narkotika kan i 

de flesta fall inte nämna mer än någon enstaka aktivitet som gjorts inom 

projektet. Flera sade att de hört talas om att Söder mot narkotika t.ex. arbetar 

med skolan, eller med fritidsgårdar på olika sätt, men kunde inte specificera vad 

för aktiviteter det skulle röra sig om. Några kände till samordnarens roll i det 

lokala BRÅ, men inte vad hon gjorde i övrigt. Överlag hade de tillfrågade svårt 

att ge en samlad bild över vad Söder mot narkotika är och vad de gör. Kanske 

hade det att göra med Söder mot narkotikas arbetssätt, att vara ”spindeln” i ett 

nätverk och där man engagerat olika frivilligorganisationer i olika sammanhang. 

En av intervjupersonerna menade att just detta är en aning förvirrande: 

 
Det har varit svårt att utläsa vad som är så att säga Söder mot narkotika och 

vad som är de andra organisationerna (…). De har lite, flutit ihop lite sådär. 

Så där har det varit svårt att förstå vad som är vad och det har varit svårt att 

se hur de har integrerat det i stadsdelen om jag ska vara riktigt ärlig.  

 

Avslutningsvis riktade en av respondenterna kritik mot Socialstyrelsen 

hantering av fördelningen av medel, i synnerhet när det gäller pengarna till Söder 

mot narkotika: 

 
… för alla de pengarna, det är ganska mycket pengar. Det är väl det projekt 

som fått mest pengar i hela staden så är det extremt dåligt använda pengar. 

Jag tycker att det är trist att man inte har mer koll, på Socialstyrelsen och på 

Länsstyrelsen. För jag tycker att man skulle klippt det här [medlen till Söder 

mot narkotika, reds. anm.] för ett år sedan. (…) De myndigheter som sitter 

och förmedlar pengar till den här typen av projekt, de har ett oerhört ansvar 

för att de som så att säga pengagivare har koll på hur de här projekten 

egentligen fungerar. Jag menar, det är ju en sak att man utvärderar, det 

tycker jag är jättebra att man gör, men att man också så att säga, när man 

har hand om så pass mycket pengar, när det handlar om 4 miljoner kronor, 

ändå ser att de här pengarna går åt rätt riktning. Och det tycker jag inte att 

man har haft. Och där tycker jag, jag lägger ett oerhört stort ansvar på 

Socialstyrelsen i det här fallet. 
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Sammanfattande reflektion
 

• Söder mot narkotikas verksamhet innefattade flera delprojekt och 

samverkanspartners. Trots en omfångsrik verksamhetsrapportering från 

projektet samt intervjuer och projektbesök var det svårt att få en heltäckande 

bild av hur alla delprojekt och aktiviteter har sett ut och vem som gjort vad 

inom de olika delarna. I många fall var Söder mot narkotika en 

sammanhållande kraft mellan ett stort antal olika intressenter, medan man i 

andra fall enbart funnits med som en del av andra nätverk och samarbeten. Det 

är därför ibland svårt att särskilja vad som är just Söder mot narkotika. En 

reflektion kring detta är att man inom ett projekt av det här slaget bör arbeta 

mer kontinuerligt för att förankra och sprida information om sin verksamhet, 

speciellt om det sker omstruktureringar inom viktiga enheter. 

 

• Målen för projektet framstod tidigt som tämligen orealistiska, inte minst för 

samordnaren själv. Man fick tidigt börja skära ned i de omfattande aktiviteter 

som planerats och efter de tre projektåren var det enbart en bråkdel av dessa 

som genomförts. De verksamheter som faktiskt kom igång och det kontaktnät 

som byggts upp var något som man inom projektet var nöjd med och som även 

uppskattades av personer utanför projektet (till exempel rådgivningsbyrån). 

Men, i ljuset av det som Söder mot narkotika hade som mål i sin ursprungliga 

ansökan, uppfyllde inte projektet förväntningarna.  

 

• Söder mot narkotikas operativa, utförande nivå bestod av två personer, men i 

huvudsak bedrevs verksamheten av samordnaren. Genom de olika delprojekten 

skapades ett nätverk med andra aktörer inom stadsdelarna och mellan 

frivilligorganisationer i området. Samordnaren för Söder mot narkotika hade 

en avgörande betydelse för samordningen i detta nätverk och för de andra 

aktiviteterna inom projektet. Samordnarens enskilda betydelse var både på gott 

och ont – å ena sidan blev det tydligt för alla vem man ska kontakta och få 

information av, å andra sidan var projektet beroende av att hon skulle finnas 

kvar. Utan samordnaren skulle det förmodligen bli svårt att hålla liv i det 

nätverk som byggts upp. 
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MOTGIFT Gotland 

Gotland är Sveriges största ö med en befolkning (vid tiden för studien) på 57 300 

bofasta gotlänningar. Turistnäringen är omfattande och ön har ungefär 700 000 

besökare från Sverige och andra länder per år. Gotlands kommun är Sveriges 

enda kommun med landstingsuppgifter och regionalt självstyre. Gotlands 

kommunfullmäktige är som samverkansorgan ansvarigt för det regionala 

utvecklingsarbetet. Det regionala utvecklingsansvaret har förts över från 

länsstyrelsen som är statens företrädare på regional nivå (www.gotland.se). 

 

Drogvanesituationen på Gotland 

Enligt den undersökning som gjordes av Gotlands kommun 2004 om barns och 

ungdomars hälsa var det ungefär 60 procent av eleverna i klass 9 som druckit 

alkohol (under de senaste månaderna). Jämfört med 2002 innebar det en 

minskning med ca 15 procent. Undersökningen visar också att det var betydligt 

mindre vanligt på Gotland att ungdomar blir bjudna på alkohol av sina föräldrar 

än i Sverige i genomsnitt. Andelen niondeklassare som uppgav att föräldrar förser 

dem med alkohol låg 2004 under 10 procent. Andelen elever i skolår 9 som 

prövat narkotika hade minskat sedan 1998 och var då för pojkarnas del mindre 

på Gotland än i riket, medan flickorna ligger på samma nivå som 

riksgenomsnittet (Gotlands kommun 2004). 

Gotlands kommuns folkhälsostrateg (tillhör folkhälsoteamet) berättade att den 

inhemska traditionella Gotlandsdrickan tidigare spelat en stor roll när det gäller 

ungdomars drickande. Lokala undersökningar hade visat att drickan spelat ut sin 

roll, istället har det blivit vanligare att ungdomar dricker sprit. När det gäller 

intag av hembränd sprit har Gotland länge legat i nationell topp tillsammans med 

några skogsbygdslän. Detta gäller både för vuxna och ungdomar. Ungdomars 

konsumtion av smugglad sprit var däremot inte särskilt hög, men det finns en 

tendens till ökning. Det fanns en oro för att tullens nedläggning på Gotland skall 

ge en ökad tillgänglighet på alkohol och narkotika framöver. Att andelen 

föräldrar som förser sina barn med alkohol var ovanligt låg på Gotland tror 

folkhälsostrategen beror på att kommunen genomfört mycket riktade insatser 

gentemot föräldrar.  
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Kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete 

Kommunfullmäktige beslutade utifrån en motion under år 2002 om ett samlat 

arbete för visionen Ett narkotikafritt Gotland (se 

www.ettnarkotikafrittgotland.nu). 

Det förebyggande arbetet utgår från kommunens folkhälsopolitiska program 

och en helhetssyn som inkluderar det tobaks-, alkohol-, narkotika- och 

brottsförebyggande arbetet. Som ett särtryck finns ett alkohol- och drogpolitiskt 

program. Folkhälsofrågor drivs av folkhälsoteamet, som är organiserat under 

Gotlands kommuns ledningskontor. Folkhälsoteamet ska initiera, leda och 

samordna systematiska och målinriktade hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. 

På uppdrag av kommunstyrelsen sammanställde 

folkhälsoteamet/ledningskontoret utredningen Drogförebyggande åtgärder för 

ungdomar inom Gotlands kommun (2003). Gotlands kommun inbjöd 

återkommande tillsammans med länsstyrelsen och polisen till en utbildning i 

ansvarsfull alkoholservering för krogpersonal. Kommunen har även drivit 

kampanjen Drick varannan vatten tillsammans med stans krögare. 

Efter en stökig sommar 2003 togs initiativ till ett tiopunktsprogram för ökad 

ordning. Programmet omfattade åtgärder inom hela förvaltningens 

verksamhetsområde, från begränsningar i villkoren för alkoholservering till olika 

förbättringar av den fysiska miljön (www.gotland.se). 

 

MOTGIFT:s tillkomst 

Framväxten av MOTGIFT beskrivs på MOTGIFT:s hemsida, 

www.motgiftgotland.nu:  

HNN (Hassela Nordic Network) International Centre, som är en del av 

Hassela Gotlands verksamhet, etablerades på Gotland år 2000. Genom möten 

och överläggningar med politiker, polis, tull, företag, representanter för 

länsstyrelsen, folkhälsoenheten, skolorna, socialtjänsten m.fl. skaffade man sig en 

bild av drogsituationen på Gotland. Detta i kombination med den person- och 

lokalkännedom som sedan 20 år finns på Hassela Gotland resulterade i att HNN 

under 2001 presenterade en idé om effektiva insatser mot narkotika och 

narkotikamissbruk: insatser baserade på goda kunskaper om 

missbrukssituationen som grund för en strategi som utmärks av samarbete och 

samordning och ett kraftfullt ledarskap med tydliga signaler. HNN lade fram ett 

utkast till ett samordnat program som kallades MOTGIFT – 9 åtgärder mot 
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narkotikaproblemet på Gotland, vilket sedan diskuterades i olika sammanhang, 

bland annat genom Hassela Gotlands representant i Samordningsgruppen för 

missbruksfrågor på Gotland (SAMO-G).  

I samband med ECAD:s (European Cities Against Drugs) årliga konferens i 

Reykjavik i april 2002 skedde överläggningar om projektet MOTGIFT med 

representanter från bl.a. kommun- och landstingsförvaltning, polisens 

narkotikagrupp, och lokala politiker. Mötet på Island följdes upp med ytterligare 

ett möte, samt en längre genomgång och diskussion om det planerade projektet 

MOTGIFT med representanter för folkhälsoenheten i Gotlands kommun, för att 

utröna möjligheter till effektivt samarbete för att undvika dubbelarbete och 

därmed onödiga kostnader. Redan vid detta första möte konstaterades 

möjligheter att samarbeta och samordna informationsarbete, bland annat på 

färje- och flygtrafiken och i skolorna. Ytterligare diskussioner kring planering 

fördes tillsammans med folkhälsoenheten och andra inbjudna under två tillfällen 

under sensommaren 2002.  

Projektet MOTGIFT instiftades av Hassela Gotland och HNN, tillsammans 

med ett stort antal andra aktörer, och genom de medel som söktes och beviljades 

av Socialstyrelsen för verksamhetsperioden 2003-2004 möjliggjordes starten för 

projektet. 

 

Projektets innehåll och mål 

MOTGIFT hade nio primära mål som gällde under hela projekttiden 2003-2005. 

Dessa var att genomföra samlade, effektiva insatser mot narkotika och 

narkotikamissbruk, att öka medvetenhet och kunskap om drogrelaterade problem 

(primärt narkotika), att åstadkomma attitydförändringar till bruket av narkotika 

hos ungdomar, att engagera ungdomar i arbetet mot narkotika, att erbjuda råd 

och stöd och snabba insatser, att fler vuxna ska göra medvetna insatser mot 

narkotikamissbruk, att minska efterfrågan på narkotika, att minska tillgången på 

narkotika samt att koppla arbetet till befintlig och kommande forskning om 

preventiva insatser. 

 

Verksamheter  

Inom ramen för MOTGIFT har ett mycket stort antal aktiviteter genomförts. För 

att ge en överblick över dessa olika aktiviteter har de sorterats in under fyra 

rubriker: Möten/hearings, Informationsinsatser, Samarbeten och Internationell 

inriktning. 
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Möten/hearings 

• Efter en stökig sommar 2003 anordnades en stor hearing, som besöktes av runt 

200 personer.  

• Ett antal seminarier med 30-100 deltagare genomfördes. Seminarierna hade 

bland annat berört teman som Droger på krogen och hotet från öst – grova 

brott. 

• MOTGIFT medverkade i kommunens och frivilligorganisationernas 

samrådsorgan i drogpolitiska frågor. 

• Inför tullverkets beslut att lägga ned tullverksamheten på Gotland genomförde 

MOTGIFT ett antal debatter och samlingar. Man initierade även en stor 

namninsamling (16 458 namnunderskrifter) som överlämnades till regeringen. 

 

Informationsinsatser 

• Under sommarperioderna genomfördes ett stort antal utomhusaktiviteter. 

Främst handlade det om att sprida MOTGIFT:s budskap genom olika metoder 

såsom affischering, distribution av vykort, lappning av bilar, utdelning av egna 

tidningar, försäljning av MOTGIFT:s egen glass samt tävlingar av olika slag. 

MOTGIFT fanns ute i nöjesvimlet i Visby måndagar, onsdagar, fredagar och 

lördagar under juni-augusti. Man fanns dessutom på plats vid evenemang som 

konserter och lokala aktiviteter.  

• MOTGIFT:s tidningar: 2004 gav MOTGIFT ut ett omfattande 

sommarmagasin, på ca 68 sidor. 2005 gav man istället ut 5 tidningar i 

kvällstidningsformat (tanken är att fortsätta att ge ut ett månatligt nummer 

framöver). Tidningarna finansierades delvis av annonser. Innehållet har berört 

aktuella drogfrågor. Ett specialnummer gavs ut i samband med 

Almedalsveckan i juli 2005, där bland annat ett antal lokala representanter 

från kommunen och förvaltningen inbjöds att skriva artiklar om 

narkotikapolitiken.  

• Istället för att hyra ett fast kontor hade projektledaren en minibuss som mobilt 

kontor. Denna buss, plus upp till två bilar till, hade ett MOTGIFT-tryck på 

sidan och användes i marknadsföringssyfte. 

• Projektets hemsida, www.motgiftgotland.nu uppdaterades fortlöpande med 

aktuell information och länkar. MOTGIFT hade också ett nyhetsbrev som dels 

publiceras på hemsidan, men skickas även ut till prenumeranter. Även en blogg 

infördes där aktuella ämnen togs upp till diskussion. 
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• En jourtelefon bemannades dygnet runt, året runt. Tips rörande narkotika 

förmedlades vidare till polisen.  

• Samarbeten 

• Under 2005 kontaktades MOTGIFT av Riksföreningen för tornerspel och dess 

Gotlandsavdelning, Torneamentum. Organisationen ger varje år överskottet 

från SM i tornerspel till en verksamhet som arbetar med sociala problem. 

Överskottet 2005 beslutades att gå till MOTGIFT och man ville därför inleda 

ett samarbete, vilket bland annat innebar att MOTGIFT fanns på plats under 

SM-tävlingarna. Samarbetet fick till följd att MOTGIFT även inlett ett 

samarbete med arrangörerna för Medeltidsveckan. 

• I samarbete med länsteatern på Gotland arrangerade MOTGIFT en gatuteater, 

Knalle Kul och hans mobila knarkstånd, under sommarmånaderna 2004 och 

2005. Föreställningen utarbetades av en professionell manusskrivare, 

tillsammans med projektledaren för MOTGIFT och en scenograf. Teatern 

beskrivs som en hejdlös drift med narkotikahanteringen och är en minst sagt 

provokativ upplevelse (MOTGIFT:s slutrapportering för perioden 2003-2004). 

Föreställningen tar ca 10-15 minuter och har huvudsakligen spelats på ett 

centralt torg utanför Systembolaget. Projektledaren för MOTGIFT närvarade 

vid varje föreställning och delade ut material till publiken som stannade och 

lyssnade. 

• Samarbeten inleddes med en gymnasieskola, en högstadieskola samt föreningen 

Visby AIK. Samarbetet med skolorna innebar besök av projektledaren Torgny 

Petersson, eller i vissa fall av narkotikapolisen Fredrik Persson, som 

informerade om och ledde diskussioner kring narkotikafrågor. MOTGIFT 

träffade ett samarbetsavtal med Visby AIK, vilket bland annat innebar att 

MOTGIFT håller föreläsningar om droger för ungdomarna i 13 - 15-årsåldern 

och deras föräldrar.  

• Kontakter etablerades även med Högskolan på Gotland. Föreläsningar har 

getts för studenter på Behandlingspedagogutbildningen Fårösund. 

 

Internationell inriktning 

MOTGIFT:s styrelse beslutade att utveckla och komplettera MOTGIFT med 

MOTGIFT international. Det skulle innebära en internationell del som skall 

bevaka och informera om den internationella narkotikaproblematiken och öka 

intresset för internationellt samarbete. En förhoppning var att på sikt kunna 
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involvera Högskolan på Gotland i ett internationellt samarbete kring 

drogpolitiska frågor. Styrelsen beslöt även att MOTGIFT/MOTGIFT 

international skulle arrangera en nordeuropeisk konferens om 

narkotikarelaterade frågor under 2007. 

 

Inre perspektiv på projektet 

Avsnittet baseras på intervjuer med MOTGIFT:s projektledare och fyra 

representanter från styrelsen, samt på den egenvärdering som projektledaren 

gjorde i sin slutrapportering för perioden 2003-2004. Intervjuerna genomfördes i 

juni 2005, med undantag från en intervju med en styrelsemedlem som gjordes i 

april 2006.  

Styrelsens medlemmar var noga med att poängtera att de sitter i MOTGIFT:s 

styrelse som privatpersoner, inte som representanter för sin myndighet, 

organisation eller sitt företag. Flera menade att detta ibland kan ge upphov till 

sammanblandning och lite misstänksamhet. Det var ju också så att deras 

respektive erfarenheter och kunskaper i yrkeslivet var anledningen till att de 

tillfrågats att delta i styrelsen. Men, uppdraget gjorde de alltså som 

privatpersoner.  

 
Styrelse och operativ nivå 

Arbetsfördelningen inom MOTGIFT såg ut på följande sätt: 

 
Tabell 8.4. Förteckning över arbetsfördelningen inom projektet. 

Styrelse Operativ nivå 
6 representanter från förvaltning, polis  
och flera lokala företag som 
till exempel Kneipbyn & Svenska Spel. 

1 Projektledare (anställd på 50 procent) 

som utför det huvudsakliga operativa 

arbetet. 

Stor delaktighet i projektets inriktning & 

verksamhet. 
Stort antal aktörer vid olika insatser, inga 

medlemmar. 

Styrelsen är en del av projektet och 

medverkar till viss del i det operativa 

arbetet. 
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Mål och förankring – styrelse 

Representanterna från styrelsen var eniga om att projektets primära mål är ett 

narkotikafritt Gotland. Ett av de viktigaste delmålen i detta arbete var 

opinionsbildning bland befolkningen, att ge människor information så att de kan 

ta ställning mot narkotika. Det var viktigt att visa hur situationen ser ut på 

Gotland. Det fanns enligt styrelsemedlemmar en spridd uppfattning bland 

Gotlänningar att det är turisterna som står för problemen med alkohol och 

droger under sommarmånaderna, men MOTGIFT vill påvisa att det inte är så 

enkelt: 

 
Den största förväntningen är väl att man ska sprida budskapet. För på 

Gotland har jag upplevt, sen jag flyttade hit -98, att man är jävligt naiv i 

uppfattningen hur problemet ser ut på ön. Det är lätt att gömma sig bakom 

de här månaderna som väntar nu att problemen bara är relaterade till 

sommaren. Så förväntningarna är att vi ska utbilda alla på Gotland så att de, 

informera eller utbilda, ja, alla ska ha så mycket information att de ska 

kunna bilda sig en uppfattning att så här ligger det till på Gotland. Det här är 

inget sommarproblem utan vi har ett jättestort problem året runt och sen 

kryddas det på sommaren. 

 

 En av styrelsemedlemmarna pekade ut de speciella förutsättningar som 

Gotland har tack vare att det är en ö och att det därför var möjligt att ställa höga 

mål och förväntningar på projektet: 

 
 Mina förväntningar är ju, ambitionen är ju att vi ska bli en narkotikafri ö. 

Där vi kan ha en helt annan livskvalitet här. Att vi kan få fler folk, kunna 

skapa fler arbetstillfällen, ett tryggare samhälle. Vi har alltså 

förutsättningarna för att vi är en ö, eftersom vi vet egentligen hur många 

tungt kriminella, vilka som är tunga narkomaner. Vi kan jobba liksom med 

hela näringslivet, vi kan jobba med kommunen, vi kan göra så mycket ihop 

här. Vi skulle kunna, om vi fick medel och vi fick tid och vi vågade göra, så 

skulle vi kunna förändra den här ön som skulle kunna bli, i världen, ett 

pilotprojekt liksom hur man med vattnets murar runt omkring, hur vi kan 

stoppa det här. Det ska vara som Torgny [projektledaren, reds. anm. ] sa, en 

drogfri zon. Och visst, vår ambition är det. Det är klart vi aldrig kommer dit, 

men det är ambitionen i alla fall.  
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 Målen för projektet var alltså högt ställda och enligt ytterligare en 

styrelsemedlem hade MOTGIFT även potential att kunna utgöra något än mer 

omfattande, i form av en slags paraplyorganisation för andra organisationer som 

arbetar med narkotikafrågor: 

 
När man engagerar folk utanför specialistområdena, om man ska en bred 

samhällelig och allmän uppslutning så är Motgift ett väldigt bra namn. Det 

såg jag på en gång att det skulle kunna bli någonting och då tror jag till 

exempel Gotland är en väldigt bra kanal, om det här kan drivas över landet 

med den tydlighet som det här är med de grepp som har tagits här då tror jag 

det här kan bli något riktigt stort i framtiden. För att, inte för att vara säker, 

så det känns som om det finns väldigt många som arbetar, det är oerhört 

många kockar. Och ibland kan det vara bra för soppan, men ibland kan den 

bli lite utspädd om man så säger. Skulle kanske behöva sätta de här 

organisationerna under ett starkt paraply, och det tror jag Motgift skulle 

kunna va.  

 

Mål och förankring - operativ nivå 

MOTGIFT hade som mål att skapa en folkrörelse mot droger på Gotland. 

Projektets strävan var att medverka till att alla parter på ön engageras i arbetet 

och då med särskild tonvikt på frivilliginsatser. Projektledaren menade att när ett 

projekt av den här omfattningen påbörjas är det svårt att ställa upp 

förväntningar, men eftersom de omgående satsade på att finnas tillgängliga över 

hela ön märkte de snabbt att detta rönte uppskattning. Detta ledde till att de 

ansträngde sig mer, vilket så småningom också ökade deras egna förväntningar 

på sig själva och på MOTGIFT:s arbete. 

 
Mina förväntningar är att vi ska lyckas minska både tillgång och efterfrågan 

på narkotika. Men en förutsättning för att det ska kunna ske det är att 

verksamheten måste vara kontinuerlig, det får inte ske några avbrott, vi 

måste mobilisera stora massor av människor, och vi måste göra det på deras 

villkor, utifrån varje enskild människas möjligheter och förutsättningar. (…) 

Så att försöka hitta, mina förväntningar är att vi ska försöka hitta metoder, i 

det allmänna kommunikationsbruset, i det allmänna utbudet som är här va 

på ett sätt att vi ändå når folk.  
 

En förutsättning för att uppfylla de här förväntningarna menade projektledaren 

var att olika parter samarbetar, även samtliga inblandade myndigheter måste 
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finnas med. Som ett exempel nämnde han den jourtelefon som MOTGIFT har. 

Den kunde ses som ett alternativ för dem som inte vill ringa direkt till polisens 

tipstelefon. Det kunde handla om frågor kring narkotika i allmänhet men även 

vara direkta tips om narkotikahantering. Men var det något som bör komma till 

polisens kännedom så var man tydlig med att den kontakten kommer att tas. 

 

(...) vi samarbetar med myndigheterna, vi samarbetar med företagare, vi 

samarbetar med missbrukarna – alltså alla krafter som vill medverka till att 

minska tillgång och efterfrågan på narkotika.  

 

Verksamheten/insatser - styrelse 

Från styrelsens sida framhölls opinionsbildandet, som den viktigaste insatsen som 

MOTGIFT genomfört. Man var särskilt nöjd med de olika, ofta okonventionella 

metoderna att nå ut. Gatuteatern, tidningarna, internetsidan, informationsblad – 

allt bidrog till opinionsbildandet på olika sätt och det var just variationen av 

metoder som varit betydelsefull enligt styrelsen. 

 
(…) jag tror att det som gjorts, alltså information på många olika plan är 

lösningen alltså för att det tilltalar en del att få en tidning där det bara är en 

massa text och det tilltalar en del att få en flyer på bilen och det tilltalar en del 

att lyssna och det tilltalar en del att titta… 

 

 Styrelsen lyfte även fram de seminarier som MOTGIFT anordnat som viktiga. 

Det hade bra innehåll med många intressanta föredragare. Ofta har styrelsen 

själva bidragit till vilka som bjudits in att medverka och delta, genom de nätverk 

de har tillgång till. 

 

Verksamheten/insatser - operativ nivå 

Enligt projektledaren gick projektet över förväntan. Han menade att reaktionerna 

enbart varit positiva och det har varit enormt mycket uppmuntran från såväl 

allmänheten som myndigheter, företagare, organisationer och beslutsfattare. 

 Ett antal insatser inom MOTGIFT:s omspännande verksamhet lyftes fram av 

projektledaren som särskilt lyckade och viktiga. Det var insatser som varit viktiga 

ur olika synvinklar. Han menade bland annat att MOTGIFT:s observationsarbete 

hade varit viktigt för att få bort en del knarklangare. Genom gatuteatern lyckades 

man nå ut till ett stort antal människor i olika ålderskategorier, såväl fastboende 
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som turister. De udda marknadsföringsmetoderna, som t.ex. förpackningar 

märkta med Hasch eller Ecstasy, nämndes också som en metod som gjort att man 

lyckats fånga människors uppmärksamhet. Något som haft en mycket preventiv 

effekt enligt projektledaren var Narkotikahundarna som MOTGIFT använt. Det 

var egentligen Hassela Gotlands hundar, men de användes i MOTGIFT:s arbete 

för att väcka uppmärksamhet samt som ett avskräckande inslag kring hamn- och 

flygterminalerna. Utöver dessa särskilda insatser var styrelsen i sig en mycket 

viktig ingrediens, genom sina olika bakgrunder var man öppen för nya idéer samt 

kommit med idéer själva. Projektledaren menade att de olika kunskaper och 

kontakter styrelsen sitter inne med, var oerhört värdefullt för MOTGIFT:s 

verksamhet.  

 
Så för att göra en lång historia kort så; hundarna, gatuteatern, en bra styrelse 

och annorlunda marknadsföring för att nå ut till folk. Plus att vi har nått 

grupper som vi aldrig egentligen hade drömt om att vi skulle nå. Som det här 

med FaktAB, det är en stor firma som fakturerar åt företag. (…)Och det är 

en av Gotland största arbetsgivare, mycket framgångsrikt företag. De då, 

som hört av sig och vill att vi ska föreläsa där.  

 

Han nämnde även andra oväntade samarbetsparter, som till exempel 

Torneamentum som dels skänkte sitt överskott från Tornerspels SM till 

MOTGIFT och dels inbjöd till samarbete i samband med tävlingarna.  

 De viktigaste resultaten från MOTGIFT:s verksamhet var enligt projektledaren 

att arbetet mot narkotika nu står mycket högt upp på agendan hos både 

myndigheter, organisationer och den breda allmänheten. Han menade också att 

ett viktigt resultat var att det går att nå mycket stora grupper i ett områdesprojekt 

och att de verkade ha lyckats påverka många att ta ställning och ge uttryck för 

sitt ställningstagande. Det var även ett viktigt resultat att många frågat efter en 

fortsättning av MOTGIFT:s arbete. Projektledaren underströk också att 

resultaten var över förväntan då projektet trots allt endast har haft en anställd. 

 

Mervärden/hinder - styrelse 

Den absolut största framgångsfaktorn i MOTGIFT:s arbete var enligt styrelsen de 

personella resurserna. Framförallt sågs projektledaren som oumbärlig för 

projektet. Man framhöll att han hade en stor erfarenhet inom det 

drogförebyggande området och var en eldsjäl som får saker att hända: 
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Torgny sitter ju med en otrolig kompetens, en vilja, ett sanslöst brinnande 

engagemang som smittar av sig till oss andra också.  

 

 Vid sidan av projektledarens arbete är styrelsens egen sammansättning en 

viktig ingrediens i MOTGIFT: 

 
Bredden i styrelsen, alltså olika bakgrund och olika kompetenser. Det är 

definitivt en, för det är lätt när vi sitter på myndighetsnivå och pratar att det 

är så jävla byråkratiskt allting va alltså… och så kommer det in 

näringslivsmänniskor som är, ser på ett helt annat sätt att lösa problem va. 

Så det tror jag är den största framgångsfaktorn, och där är ju lite av… alltså 

det är ju inga motsättningar i styrelsen, men det är ju olika kulturer kan man 

säga. För de som kommer från näringslivet så är det ju bara möjligheter, men 

för mig om jag klär i mig myndighetsrollen så ser jag ju det på ett helt annat 

sätt.  

 

 En av styrelsemedlemmarna underströk att Socialstyrelsens medel varit en 

förutsättning för MOTGIFT:s verksamhet. Tack vare de pengarna kunde man 

realisera många av de idéer som kommit fram: 

 
Det finns ju faktiskt, genom det stödet från socialstyrelsen, pengar att röra 

sig med. Vi sitter ju inte och gnetar, ska vi göra den här kampanjen, eller ska 

vi göra den här, ska vi trycka den här affischen ska vi göra den här grejen 

med teatern? Nja, vi har inga pengar liksom. Det uppstår inga såna 

situationer, för här finns medel. Så det tror jag är framgångsfaktorn.  

 

 Styrelsen trodde att det fanns många mervärden med att man var en 

frivilligorganisation. Framför allt nämnde man värdet i att det inte var någon 

byråkrati, utan man kunde ta snabba beslut och det fanns en frihet att prova nya 

idéer. Ett ytterligare värde var att man utgör en extra resurs utöver det som redan 

finns inom myndigheter och kommun: 

 
Men så att mervärdet är ju att det är ett komplement till den övriga 

verksamheten som bedrivs. Det tror jag för att kommunen inte skulle haft de 

resurserna att sprida den informationen eller sätta upp teatern eller vad som 

helst. Det är ju mervärdet att vi kompletterar det som inte görs.  
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Det som kunde innebära svårigheter då man var en frivilligorganisation var 

framför allt den begränsade ekonomin och bristen på tid. En styrelsemedlem 

menar att även att lagar kan utgöra ett hinder ibland, t.ex. när det gällde var och 

till vad man får använda narkotikahundarna. Denna styrelsemedlem önskade att 

hundarna kunde användas i högre grad. En av de andra styrelsemedlemmarna var 

däremot kritisk till att projektledaren utnyttjade Hassela Gotlands 

narkotikahundar inom MOTGIFT:s verksamhet. Denne menade att det dels blir 

en sammanblandning av två olika verksamheter och dels att han var skeptisk till 

privata narkotikahundar – det bör vara en polisiär verksamhet. Detta var den 

enda kritiska synpunkten som nämndes från styrelsehåll.  

 

Mervärden/hinder - operativ nivå 

Projektledaren var, som tidigare nämnts, mycket nöjd med vad MOTGIFT 

åstadkommit. På frågan vilka MOTGIFT:s framgångsfaktorer varit svarar han: 
 

Jag tror det är engagemang, att vi är väldigt positiva, alltså att vi har en 

positiv inställning till möjligheter. Alltså det låter ju som en klyscha men det 

finns egentligen inga omöjliga människor, men däremot omöjliga situationer, 

eller svåra situationer. Engagemang, kreativitet, att vi har en positiv tro på 

det vi gör plus ett sjuattans kontaktnät. Men det beror ju på det att vi har då 

de här lokala förmågorna med [i styrelsen, reds. anm.]. Och så att de… det 

smittar av sig vet du. 

 

 Projektledaren kunde inte se att projektet haft några större svårigheter eller 

hinder för sin verksamhet, det var snarare utomstående faktorer som har inverkat 

något negativt på projektet: 

 
Alltså det enda hindret egentligen, om man ser till själva projektet, så är det 

då själva senfärdigheten hos regeringen, att få fram pengarna. Och det var en 

hämsko faktiskt. (…) Så det kan jag väl tycka har varit ett hinder för att 

komma igång. Att det… 22 april hade jag pappret i handen, innan dess 

kunde vi ju inte säga nu gör vi det här, det vågar man inte. Annars övriga 

hinder är egentligen bara tid.  

 

Det fanns enligt projektledaren en hel del mervärden med att vara en 

frivilligorganisation, framförallt handlade det om den relativt stora friheten man 

har jämfört med t.ex. myndigheter. Att arbeta i en frivilligorganisation innebär:  
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Minimal byråkrati. Snabba beslutsgångar, ingen beredning i utskott eller 

något så här va utan när styrelsen träffas då va, då har folk med sig olika 

idéer och förslag. Och sen betar man av dem en efter en. Och har man väl 

sagt ja där, då är det ja. Och är det nej, med besked om att man får gå 

tillbaka och fundera lite mer, då gör man det va. Jag tycker alltså att det här, 

bristen på byråkrati och inga utskottsbehandlingar och det här, det 

stimulerar, man kan ägna mycket tid till att vara kreativ och mindre åt 

pappersverksamhet.  

 

Men att inte vara en del av myndighetssfären kunde även innebära den 

negativa sidan att man inte hade fullt tillträde till sammanhang där frågor av 

relevans för den egna verksamheten tas upp: 

 
Ett samarbete som jag skulle tycka vara fruktbart, det skulle vara att vara 

med t.ex. när polisen och ungdomsgruppen, jag tycker det skulle vara bra. 

Men där då, där gör ju de en rågång va och menar att det är myndigheter 

som… (…) Men där skulle jag kunna tänka mig, för det är en operativ grupp 

som jag tycker är viktig. Men däremot att sitta med på massa sammanträden 

i fullmäktige och så där va, det tar för mycket tid. Men gärna operativa 

sammanhang.(…) Det är inte så att man är deprimerad varje gång man vet 

att de sitter där och pratar inte så utan, det skulle bara vara ett ytterligare 

tillskott för vår verksamhet om man vore med där tror jag. Sen får man ju 

respektera, de vill ju ha det så och det gör de i sin fulla rätt. 

 

 

Framtiden för projektet, projektets livskraft - styrelse 

De intervjuade styrelsemedlemmarna hade lite olika önskningar kring vad 

MOTGIFT bör fokusera på framöver. En ville satsa mer på åtgärder bland barn 

och ungdomar, gärna någon form av skolprogram som börjar redan i tidig ålder:  

 
Och jag är ju så där att eftersom jag inte är i den här världen med 

narkomaner och ser den biten så ser jag de här friska ungdomarna som jag 

inte vill ska hamna snett och fel. Och då vill jag jobba underifrån, jag vill 

jobba med 7-åringarna, med attityderna till varandra, attityden till kost, 

attityden till socker, sockermissbruk, godis, teamkänsla. För det är viktigt att 

jag ser på lång sikt när de kommer ut i arbetslivet att de kan jobba i team, att 

de ser varandra att de tar hänsyn till varandra att de, ja om det börjar gå 

snett att de stjäl eller röker eller dricker för tidigt. Att det inte är att tjalla 

liksom det är att hjälpa, att man vågar gå till en vuxen så att man kan fånga 
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upp dem tidigt. Och jag tror att, fånga upp dem när de är 15 år… Men jag 

tror att kan vi på Gotland fånga upp dem, med ett långt projekt på fem år 

och utbilda på samma sätt varenda unge på ön. I ettan tvåan, så att det 

hänger med va och efter fem år så har de en helt annan attityd. Det vore 

fantastiskt och samtidigt då jobba med föräldrar, alltså jobba med 

föräldrarna också.  
 

En annan önskade att MOTGIFT skulle inrikta sig mer nationellt, och jobba 

för att bli en samordnande organisation för arbetet mot narkotika. När man 

arbetat ett tag med Gotland var det dags att blicka större menade 

styrelsemedlemmen. En tredje styrelsemedlem funderade över hur länge man kan 

driva MOTGIFT som ett projekt. Kanske var det så att man skulle arbeta för att 

få in arbetet i en reguljär verksamhet på något sätt: 

 
Ja jag kan ju tycka så här, att man inte kan ha ett projekt hur länge som 

helst, det är ju ändå ett projekt. Och ska det fortsätta, vilket det, jag menar 

ska man jobba med attitydpåverkan det måste man ju göra hela tiden. (…) 

Men det måste ju i så fall omhändertas av någon, någon annan. Ja, för det 

blir ju ohållbart, både för Torgny Petersson att inte veta från det ena halvåret 

till det andra om han har jobb och ja… På nåt sätt kan jag tycka att antingen 

får man då säga att nu har vi provat det här och det var framgångsrikt tycker 

vi, och finns det någon annan folkrörelse eller institution som skulle vilja ta 

över det här och äga det så skulle ju det vara bra. Men någon gång måste ju 

ett projekt ta slut också.  

 

Framtiden för projektet, projektets livskraft - operativ nivå 

Förhoppningen från projektledaren var att projektet skall kunna fortgå i samma 

skala som tidigare. Ett stort antal insatser planerades för den fortsatta 

verksamheten 2006, bland annat ville man rikta in sig mer mot ungdomar och nå 

dem via kanaler som t.ex. populära internetsidan Lunarstorm (se mer detaljerad 

beskrivning av planerna i Eriksson et al., 2005). Än var projektet till stor del 

beroende av projektmedel från Socialstyrelsen, men projektledaren hoppades att 

projektet i förlängningen skall kunna permanentas på Gotland genom lokala 

finansiärer och intressenter: 

 
Men så är ju mitt mål på sikt här vet du, alltså jag hoppas att vi ska kunna få 

pengar till ett eller två år till men sen håller vi på med en förankringsprocess 

nu för att målet med det här, jag vill inte att projekt de ska ju inte vara i 

evigheter, utan nånstans tycker jag att projektet ska avslutas. Och sen ska det 
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vid avslutet ha varit så framgångsrikt att det finns lokala intressenter som är 

beredda att fortsätta det. För annars får du bara en faslig massa projekt va, 

och det är väl bra så länge de finns men, ska det bli kontinuitet i det så måste 

det vara i lokalsamhället. Och det är för mig en av de största uppgifterna, det 

här ska bli så pass förankrat så att man kommer inse att va fasen vi måste ha 

MOTGIFT här på ön, oavsett vem som betalar så måste vi ha det, för det har 

varit betydelsefullt. Så målet är på sikt att vi inte ska ha ett projekt…(…) 

Och då att man ska hitta lokala finansiärer. (…) Vi hoppas ju att det här inte 

är… en gång i världen om det nu, om vi får den möjligheten om vi skulle 

kunna driva det här på egen hand, att vi inte skulle bli mindre utan att vi 

skulle bli större. 

 

Yttre perspektiv på projektet 

Ett antal personer från olika verksamheter inom Gotlands kommun intervjuades 

(Tabell 8.2). De tillfrågades om de kände till projektet eller ej, vilka insatser de i 

så fall kunde nämna samt vilken uppfattning de hade om projektet.  

Samtliga intervjuade personer uppgav att de kände till projektet MOTGIFT. 

De visste vem som var projektledare och kunde i de flesta fall räkna upp ett antal 

aktiviteter som MOTGIFT genomfört. I första hand kände man till de tidningar 

och informationsblad som MOTGIFT delat ut, gatuteatern var känd bland 

många samt den hearing som projektet anordnade efter den stökiga sommaren 

2003. En allmän uppfattning hos de intervjuade var att projektet även var känt 

bland deras kollegor och bland befolkningen på Gotland.  

MOTGIFT sågs huvudsakligen som ett opinionsbildande projekt, där man med 

olika medel försökte nå ut till människor med information. Intervjupersonerna 

menade att MOTGIFT deltagit i och drivit på debatten om narkotikafrågan: 

 
Ja alltså MOTGIFT har ju, uttrycker ju på ett kraftfullt sätt en åsikt och 

försöker skapa opinion kring narkotikafrågan. Och det har man gjort på ett 

påtagligt sätt på Gotland, dels genom att delta i debatter och aktivt också 

skapa debatter och sen så har man ju haft olika aktiviteter som har väckt 

uppmärksamhet.(…) Alltså myndigheter har ju ett behov av att det finns en 

debatt kring frågor om bland annat narkotika då va, men vi är inte särskilt 

bra på att skapa såna forum för det. Eftersom vi ofta ska ta hänsyn till så 

många och vara neutrala och så vidare. Det har ju MOTGIFT lyckats med.   

 

240



En av de intervjuade menade att MOTGIFT:s opinionsbildande arbete var 

positivt men var skeptisk till om projektets informationsspridning ger så mycket 

resultat: 

 
Den här allmänna opinionsbildande delen, masspridning av tidning eller 

enormt mycket såna här lappar att sätta på bilar det, jag är tveksam till om 

det har någon effekt. Men samtidigt, det håller ju frågan uppe på 

dagordningen.  

 

MOTGIFT upplevdes ha en stor kunskap inom området och den 

information och nyhetsrapportering som sker på hemsidan och genom 

nyhetsbreven var uppskattad. En person menade att den här uppdaterade 

informationen som han fått genom MOTGIFT var något som han har nytta 

av i sitt arbete: 

 
Ja de är ju väldigt aktiva där alltså och har väldig koll på vad som händer, 

både i lokalsamhället men kanske framför allt i Sverige och Europa då. När 

det gäller narkotikafrågor. Det är ju fantastiskt egentligen. (…) Bland annat 

genom deras nyhetsblad då så ger det ju mig mycket kunskap som jag kanske 

inte, alltså som jag inte skulle få annars om omvärldsbevakning och så.  

 

Flera intervjupersoner menade att det från början fanns en starkare gotländsk 

anknytning i det som skrevs i MOTGIFT:s tidningar och på hemsidan. Det som 

skrivs vid intervjutillfället verkade ha en annan målgrupp än enbart 

Gotlänningarna, fokus hade flyttats till en mer nationell och internationell nivå. 

En intervjuperson menade att MOTGIFT var väldigt tydliga med sitt budskap 

under den första tiden. Det handlade om att arbeta för ett narkotikafritt Gotland. 

Med tiden påbörjade man från MOTGIFT:s sida driva fler frågor och initierade 

debatter på mer narkotikapolitisk nivå, exempelvis var man särskilt aktiv i 

debatten kring sprututbytesprogrammet. Intervjupersonen upplevde att 

MOTGIFT:s vilja att diskutera många frågor på olika nivåer till slut gav 

budskapet ett spretigt intryck. Det var svårt att följa en debatt från start till slut 

eftersom andra frågor lyftes upp samtidigt.  

 
Det kändes som att ett tag blev det för mycket insatser i relation till, ja alltså, 

fyller det här sitt syfte? Alltså det är väl mina tankar och det har ju 

naturligtvis också med mig att göra, hur har jag följt upp det här. Men det 
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var min känsla och där tror jag att jag tappade lite av mitt engagemang för 

MOTGIFT. Det blev för spretigt.  

 

Flera intervjupersoner hade svårt att särskilja på Hassela Gotland arbete och 

MOTGIFT. Det framkom att flera av MOTGIFT:s aktiviteter hade skett i 

Hassela Gotlands lokaler, de bilar som användes hade tryck med både Hasselas 

och MOTGIFT:s namn och under en period användes även Hassela Gotlands 

narkotikahundar flitigt av MOTGIFT. Detta ledde hos en del till 

sammanblandningar av de olika verksamheterna, särskilt som projektledaren för 

MOTGIFT hade en så tydlig Hassela-anknytning.  

Hos två av intervjupersonerna finns en besvikelse över att MOTGIFT 

inte deltagit i gemensamma satsningar på förebyggande arbete inom 

kommunen.  

 
Ja flera av de andra organisationerna har ju varit intresserade av att 

nätverka, men han [projektledaren, reds. anm] har uteblivit. Och varför han 

har gjort det om det är för allmän ax-kollision, eller om han haft andra 

aktiviteter och såna saker, det har jag ingen uppfattning om. Men han har 

inte varit med i nätverkets möten det senaste året. Han var med initialt några 

gånger… Det är en sån här sak som jag hade önskat mer… Det är möjligt att 

samarbete skulle sett annorlunda ut.  

 

Den andra personen riktade sin kritik mot Socialdepartementets sätt att fördela 

sina medel: 

 
Och det är där jag är kritisk till att Socialdepartementet delar ut pengar… jag 

hade gärna sett att man hade samordnat det och tydligare sett till att de här 

skulle ske i samarbete med den kommunala världen, i det kommunala 

sammanhanget. Men det här är ju ett eget spår, det är egna pengar de fått, de 

har fått ett eget mandat och de arbetar utifrån det, själva. (…) de deltar i alla 

fall inte i det som vi har bjudit in dem till. Det är väl det, det är det jag 

tycker. Och på så sätt tycker jag ibland att de här statliga pengarna, alltså, 

det här ska ske i samarbete med lokalsamhället, det lokala samhället, 

kommunen. Men det är inte alltid det gör.  

 

En intervjuad menade också att MOTGIFT:s hårda fokus på narkotikan kan 

göra det svårt att samarbeta kring till exempel ungdomsarrangemang: 
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 (…) gör man ett alternativt luciafirande utifrån frälsningsarméns 

förutsättningar och ungdomar, så går det liksom inte att köra under parollen 

Nej till narkotika.  

 

I övrigt var de tillfrågade personerna positivt inställda till 

frivilligorganisationers arbete: 

 
Ja, det tycker jag. Ja det är helt klart, och det är sånt vi själva efterlyser. Att 

också ha egna resurser att satsa på frivilligorganisationerna. För de är 

oerhört viktiga i det här. Det går inte bara med den kommunala parten, för 

det blir lite myndighetsstämpel men, tillsammans skulle jag vilja att vi gjorde 

mer.  

 

Artikelsökning i Gotlands lokalpress  

En sökning på Motgift gjordes i artikelsök på www.helagotland.se, som omfattar 

tidningarna Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Gotlänningen och 

Gotlands folkblad. Sökningen, som omfattar perioden 2003-2006 med den senast 

daterade träffen av artikel i sökningen är 2005-12-23, gav 73 träffar som på 

något sätt innefattade projektet MOTGIFT Gotland. Bland träffarna fanns såväl 

artiklar, insändare och ledare. Även artiklar som enbart nämner namnet 

MOTGIFT finns med bland resultaten.  

Ett flertal artiklar behandlade den hearing som MOTGIFT anordnade efter en 

extra stökig sommar 2003, samt det uppföljande möte som anordnades några 

månader senare. Exempelvis skrevs följande i en artikel i april 2004: 

 
Fjolårets nöjessommar i Visby innerstad innehöll oroväckande mycket fylleri, 

höga ljudnivåer, stök och oreda. I oktober i fjol samlade organisationen 

MOTGIFT:s hearing omkring 250 bekymrade representanter från politiken 

och polisen, myndigheter och organisationer, krögare och enskilda. I går 

möttes de igen, för att dryfta de motverkande åtgärder som planeras inför 

årets säsong. (Gotlands Allehanda, 2004-05-25) 

 

Det största antalet artiklar i sökningen behandlar MOTGIFT:s agerande kring 

tullens nedläggning. I en ledare i Gotlands Tidningar skrevs: 

 
Nog finns det en del att fundera över det uttalande som Ulrica Messing 

gjorde i samband med att Motkrafts två representanter lämnade över en 
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namninsamling som kräver stationerade tullare på Gotland. Torgny Peterson 

och Eva Werkelin överlämnade listor med sammanlagt 16 458 

namnunderskrifter och motiverade varför tullen har sin givna plats på 

Gotland. Enligt de två så lyssnade ministern på argumenten och det var då 

som det något märkliga uttalandet kom, där Ulrica Messing lovade att ta 

med sig frågan om tullen på Gotland i det så kallade Gotlandspaket som 

utlovats och som nu tydligen snart skall presenteras. (…) Nu är tullens 

närvaro på Gotland allvarligare än att bli föremål för så enkelt politiskt spel. 

Tullen behövs på Gotland, särskilt om det blir en reguljär färjelinje till 

Baltikum. Föreningen Motgift har på ett föredömligt sätt agerat i frågan, 

bland annat genom flera föreläsningar, visserligen av skiftande kvalitet men i 

alla fall ett sätt att hålla liv i ämnet. Egentligen är föreningens 

förstahandsuppgift att bekämpa drogmissbruket, men där har onekligen 

tullens insatser en stor betydelse i den framtida kampen. (Gotlands 

Tidningar, 2004-05-12) 

 

Utöver dessa två ämnen fanns flera artiklar där olika aktiviteter utförda av 

MOTGIFT nämns. Det handlade även om arrangemang där MOTGIFT deltagit 

på något sätt. 

En slutsats av artikel-sökningen i Gotlands lokalpress var att MOTGIFT hade 

synts relativt väl i de lokala medierna under projekttiden.  
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Sammanfattande reflektion 

•  MOTGIFT Gotland visade upp en bredd av kreativa sätt att nå ut till 

allmänheten med sitt budskap. Genom sina rättframma metoder fick man folk att 

stanna upp och kanske fundera lite på sina egna åsikter och attityder. Genom att 

delta i debatten gjorde sig MOTGIFT synligt på Gotland, och namnet var 

välkänt bland befolkningen på ön. Deras offensiva angreppssätt kunde även 

uppfattas som provokativt, vilket i och för sig ofta är en uttänkt strategi.  
 

• Något som representanter från kommunen tog upp som negativt med MOTGIFT 

var deras, som några beskrev det, ointresse att samverka med de kommunala 

insatserna. Projektledaren menade å ena sidan att MOTGIFT ska samverka med 

alla krafter som finns mot narkotikan, men å andra sidan arbetade 

projektledaren hellre med det lokala näringslivet eftersom han ville undvika för 

mycket byråkrati.  
 

• En reflektion som även rör andra projekt är frågan vad en frivilligorganisation 

bör eller inte bör göra. Inom MOTGIFT hade frågan handlat om huruvida man 

skall använda privata narkotikahundar i sin verksamhet eller ej. Detta var något 

som även debatterats inom MOTGIFT. Två poliser i centrala positioner, som 

medverkat i styrelsen, ansåg att exempelvis narkotikahundar enbart skall 

användas inom myndigheters verksamhet.  
 

• Den operativa nivån i MOTGIFT bestod enbart av projektledaren (även om 

styrelsen till viss del också spred MOTGIFT:s budskap på olika sätt). En 

avgörande fråga för den typen av projekt är hur verksamheten ska bli hållbar 

även om projektledaren lämnar projektet. 
 

• MOTGIFT:s övergripande mål var att skapa en opinion för ett narkotikafritt 

Gotland. Det fanns dock en tendens till att förlora det lokala perspektivet. 

Hemsidan och de tidningar som gavs ut till exempel visade på MOTGIFT:s 

intresse för drogfrågor/politik i stort, vilket såväl kunde vara en fördel som en 

nackdel. Artiklar och debatter från nationell och internationell nivå bidrar 

givetvis till den lokala kunskapen, men det lokala perspektivet riskerar att 

försvinna. Styrelsen var också något splittrad om vad som var målet för 

MOTGIFT:s arbete, några fokuserade på det lokala medan andra tänkte större, 

nationellt och till och med internationellt. 
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Verdandi Tensta-Rinkebys drogpreventiva arbete bland ungdomar 

Organisationen Verdandi Tensta-Rinkeby beskrivs i kapitel 5.  

 

Stadsdelen Spånga-Tensta 

Stadsdelen Spånga-Tensta hade cirka 36 000 invånare vid tiden för studien. 

Ungefär hälften bodde i Spånga och hälften i Tensta, Hjulsta. Stadsdelens 

befolkning utgjordes av en stor andel unga, ungefär 1/3 är 18 år eller yngre. 

Speciellt för Stadsdelen var också den markanta uppdelningen av 

befolkningsstrukturen när det gäller invandrare och infödda svenskar. I Spånga 

var ungefär 70 procent infödda svenskar medan det omvända gällde i Tensta. 

(Brotts- och drogförebyggande samordnaren i Spånga-Tensta.) 

 

Drogvanesituationen i stadsdelen Spånga-Tensta 

Enligt Stockholmsenkäten (2004), som genomfördes i årskurs 9 och årskurs 2 på 

gymnasiet är det ungefär 40 procent av niondeklassarna i stadsdelen Spånga-

Tensta som någon gång varit berusade. I årskurs 2 på gymnasiet låg andelen på 

ungefär 60 procent. Av de niondeklassare som dricker alkohol var det 19 procent 

som uppgav att föräldrar försett dem med alkohol, bland gymnasieeleverna var 

andelen 24 procent. 13 procent av niondeklassarna och 25 procent av 

gymnasieeleverna uppgav att de kan köpa folköl på egen hand i butiker. När det 

gällde användning av narkotika så angav 5 procent av eleverna i årskurs 9 och 20 

procent av eleverna i tvåan på gymnasiet att de någon gång testat, medan ungefär 

23 procent (åk 9) respektive 35 procent (åk 2 gymn.) av eleverna uppgav att de 

haft möjlighet att prova men inte gjort det. 

Enligt den brotts- och drogförebyggande samordnaren i Spånga-Tensta var det 

svårt att uttala sig om drogvanesituationen bland ungdomar för hela stadsdelen 

på en gång. Befolkningsstrukturen skiljde sig markant mellan de två områdena 

Spånga respektive Tensta och de bör därför egentligen beskrivas var för sig. I 

Spånga, där övervägande del av invånarna har svensk bakgrund, var 

alkoholdrickande betydligt vanligare bland ungdomar än i Tensta. Detta kan 

förklaras av att den traditionellt svenska alkoholtraditionen inte fanns i lika stor 

utsträckning i Tensta, eftersom en stor del av de boende hade en bakgrund i 

länder eller religioner där alkohol inte förekommer. Det var dock inte så att 

Tensta istället hade en högre andel ungdomar som använder tobak eller 

narkotika, som det enligt samordnaren ibland framställs som. Slår man ihop hela 
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stadsdelen och jämför med övriga Stockholm när det gäller drogvanor så ligger 

Spånga-Tensta på medel och oftast under medel.  

Området hade i övrigt en besvärlig drogsituation, eftersom Tenstas och 

Rinkebys centrum (som är grannstadsdelar och ligger mycket nära varandra) 

utgjorde två av fyra utpekade ”drogmarknader” i Stockholmsområdet vid den 

här tiden. Här såldes narkotika mer eller mindre öppet och såväl missbrukare och 

langare som boende i områdena var väl medvetna om det. I Tensta låg platsen för 

narkotikaförsäljning i Gullingeparken, en central park i mycket nära anslutning 

till de skolor som finns i området (Brotts- och drogförebyggande samordnaren i 

Spånga-Tensta). 

 

Stadsdelens alkohol- och drogförebyggande arbete 

Spånga-Tenstas alkohol- och drogförebyggande arbete bedrevs i stor utsträckning 

av stadsdelens brotts- och drogförebyggande samordnare samt av det lokala 

Brottsförebyggande rådet. BRÅ i Spånga-Tensta bildades i januari 2001 och 

arbetar idag även med drogförebyggande insatser. 

Rådet samverkar och drar upp riktlinjer för det brotts- och drogförebyggande 

arbetet i stadsdelen och träffas ungefär var 6:e vecka. Arbetet har delats upp i tre 

arbetsgrupper med olika ansvarsområden: 1) Trygghetsfrågor i den offentliga 

miljön, 2) Barn och ungdomar i riskzon, 3) Drogförebyggande (vuxna). Ansvarig 

för sammankallande och dokumentation av det förebyggande arbetet var 

samordnaren för det brotts- och drogförebyggande arbetet.  

Inom ansvarsområdet Barn- och ungdomar i riskzon gjordes många olika 

insatser. För att underlätta kontakten med människor som arbetar operativt med 

relaterade frågor, förlades gruppens möten enligt ett rullande schema till de olika 

skolorna inom stadsdelen. Mötena behandlade aktuella frågor som kommer upp, 

men mötena hade alltid något slags övergripande tema, som till exempel Vad kan 

vi göra åt problemen i Gullingeparken tillsammans?. Gruppen hade även 

anordnat flertalet träffar på temat ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn”. 

Ett omfattande arbete lades ned på att sammanställa en översikt över vad det 

fanns för barn- och ungdomsverksamheter inom stadsdelen, allt för att föräldrar 

och ungdomar själva skall veta vart man kan vända sig. 

Två skolor i Spånga-Tensta deltog i Mobilisering mot narkotikas projekt 

Trestadssatsning – skola. Projektet genomfördes i samarbete med personalen på 

Hjulstaskolan (högstadium) och Enbacken/Gullingeskolan (F-9). Syftet var att 
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tillsammans arbeta fram metoder som bidrar till att barn och ungdomar vågar 

säga nej till droger.  

 

Verdandi Tensta/Rinkeby - ungdomsverksamhetens tillkomst 

Projektet Verdandi Tensta-Rinkebys drogpreventiva arbete bland ungdomar drivs 

av Verdandi Stockholmskretsen och avdelningen Tensta/Rinkeby. Projektledaren, 

som arbetat som samordnare för Verdandis verksamhet i Stockholms kommun i 

20 år, var den som startade ungdomsverksamheten i Tensta 1998. Verdandi har 

en lång tradition i stadsdelen, en lokalförening startades redan på mitten av 1970-

talet. Ungdomsverksamheten blev dock en injektion för föreningen, antalet 

medlemmar ökade de följande sex åren från 200 till 950. Förklaringen till denna 

explosion av medlemsantalet kan kanske delvis hänföras till att föreningen fick 

nära hälften av stadsdelens föreningsbidrag, dvs. 200 000 kr (Unga Stockholm, 

2004). 

Ungdomslokalen låg på Husingeplan i Tensta. Utöver den hade det även länge 

funnits en lokal för yngre barn (upp till 13 ungefär) och deras föräldrar. Då hade 

verksamheterna fått tillgång till två nya lokaler genom ett samarbetsavtal med 

den lokala hyresgästföreningen. Detta innebär att en särskild lokal fanns för 

barnen i 12-13 årsålder som befinner sig i en övergångsperiod innan de 

välkomnas till den äldre ungdomsverksamheten. 

Som ett resultat av projektet i Tensta startades en ny lokalförening i Rinkeby 

under 2005. Verksamheten bygger på de metoder som tillämpats i Tensta. 

Ungdomar från Tensta var aktiva i uppstartandet av den nya föreningen, genom 

att sprida sina erfarenheter av ungdomsarbete till ungdomarna i Rinkeby. Starten 

föregicks av ett förankringsarbete i bostadsområdet och i skolorna.  

 

Projektets innehåll och mål 

Projektet riktade sig till tonåringar i områdena Tensta och Rinkeby i Stockholm. 

Målet med projektet var att minska droghanteringen med 50 procent, halvera 

antalet elever som under högstadiet gör alkoholdebut och få ett tryggare Tensta 

både i skolan och i samhället. Arbetet skulle ske i samarbete med högstadieskolor 

främst i Tensta (sedan 2005 även i Rinkeby), Brottsförebyggande rådet, polisen 

med flera. En samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd skulle leda till att 

projektet efter avslutat projekttid integreras i den ordinarie verksamheten och att 

ett lokalt program för drogprevention tas fram. 
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Verdandis ungdomsverksamhet 

Projektet byggde till stor del på att ungdomar engageras i det drogförebyggande 

arbetet och att de får möjlighet att utforma verksamheten och på så sätt påverka 

sin vardag. Ett antal ungdomsledare mellan 17-21 år höll självständigt 

ungdomsverksamhet öppen på fredags- och lördagskvällar och i viss mån även 

under veckorna. Ett schema upprättades med vuxna som hade jour när 

verksamheten var öppen. Det fanns även sex verksamhetsgrupper som träffas 

varje vecka, bland dem fanns en särskild grupp bara för tjejer. De bestämde själva 

vad de vill göra på sina träffar, vilket kan bli allt från att laga mat tillsammans till 

att gå och bowla. På ungdomsgården var det förbjudet med tobak, alkohol och 

andra droger. Hit kom ungdomar för att göra sina läxor, få någon att prata med 

eller bara för att fika och koppla av med sina vänner. Det fanns inga krav på att 

man måste göra något och man behövde inte heller vara medlem i Verdandi. 

Ungdomarna som drev verksamheten fick en särskild ledarskapsutbildning som 

dels sker under en veckas internat på en gård i Dalarna som Verdandi hade 

tillgång till, dels utbildades nya ungdomsledare genom att gå jämte/parvis med 

erfarna äldre ungdomar. Ungdomsledarna tog med tiden större ansvar och många 

har genomgått påbyggande metodutbildningar.  

Projektet hade under den projekttiden satsat extra på unga i stadieövergång 

årskurs 6-7, dvs. åldersgruppen 12-13 år. Ett försök skulle göras i den nya 

lokalen för 12-13-åringarna, med en variant på ungdomsverksamhetens eget 

ansvar för öppethållande. En vuxen skulle finnas i lokalen med jämna mellanrum 

men inte hela kvällarna.  

Temakvällar för ungdomar arrangerades med teman som till exempel 

Relationen alkohol och brottslighet, Ta kontrollen över ditt liv och Våga säga nej.  

 

Verdandi i skolan 

 

Ambassadörer 

Elever på högstadieskolorna i Tensta utbildades till så kallade ”ambassadörer”. 

Syftet var att skapa en bättre psykosocial situation på skolorna och 

ambassadörernas uppgift var att uppmärksamma och verka för att leda in 

kamrater på rätt väg. Ungdomarna fick gå en kamratstödsutbildning under ett 

veckoslut (fredag till söndag), där de genom diskussioner och rollspel får 

möjlighet att lära sig reflektera och samarbeta.  
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Vuxna/äldre ungdomar som stöd i uppehållsrum 

Verdandi arbetade även med att stärka vuxenstödet i skolan uppehållsrum. 

Uppsökande verksamhet hade genomförts i skolan 2-3 gånger i veckan, där man 

dels slussat ungdomar till kvällstidsverksamheten men även lagt ned tid på att 

skapa en lugnare situation i skolan. När fritidsledare varit bortresta eller 

sjukskrivna dubblerades Verdandis insatser. Denna verksamhet utfördes dels av 

projektledaren, men i stor utsträckning av ungdomsledare och i några fall även av 

föräldrar. 

 

Verdandi i området 

Verdandi engagerade ett växande antal vuxna i uppsökande verksamhet i 

området på kvällstid och vid veckoslut. Så kallade trygghetsvandringar 

genomfördes cirka 2-3 gånger i veckan, med föräldrar som genomgått en 

grundläggande kurs hos Verdandi på kvällstid. 

Även äldre ungdomar deltog aktivt i den uppsökande verksamheten men då 

främst under veckosluten. Den uppsökande verksamheten handlade i första hand 

om att visa sig i området och fånga upp ungdomar som inte har någonstans att ta 

vägen och hänvisa dem till Verdandis lokal. Ett annat syfte med att få människor 

att röra sig i området var att störa den omfattande droghanteringen. I samarbete 

med lokala BRÅ uppmanade Verdandi vuxna att spontanvandra i områden där 

det var känt att droghantering sker. Verdandi drev även antilangningskampanjer. 

Under sommarperioden anordnade Verdandi utflykter för alla som är 

intresserade till exempelvis badplatser, vilket lockade så många som upp till 250 

personer i olika åldrar per gång. Under dessa utflykter fick ungdomsledarna i 

Verdandi ett stort ansvar att se efter de yngre ungdomarna och barnen som följer 

med.  

 

Samordning av de tre områdena – ungdoms-, skol- och områdesaktiviteter 

 

Ett mål för Verdandi i Tensta var att samordna verksamheten på de tre arenorna 

– ungdomsverksamheten, skolan och områdesaktiviteterna. Genom att följa 

barnen och ungdomarna under hela deras vardag, från skolan på dagtid till 

fritiden på kvällar och helger, kunde man erbjuda en större trygghet och säkerhet 

för dem.  
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Inre perspektiv på projektet 

Avsnittet baseras på intervjuer med projektledaren, två ungdomsledare (båda 19 

år gamla) och Verdandi Stockholmskretsens ordförande, samt på den 

egenvärdering som projektledaren gjorde i sin slutrapportering för perioden 

2003-2004. Intervjuerna inom projektet gjordes under ett besök i verksamheten i 

september 2005.  

 

Styrelse och operativ nivå 

Arbetsfördelningen inom Verdandis projekt ser ut på följande sätt: 

 
Tabell 8.5. Förteckning över arbetsfördelningen inom projektet. 

Styrelse Operativ nivå 

Verdandi Stockholmskretsens styrelse, 

dvs. inte specifik för projektet 
1 projektledare, 18 ungdomsledare, 2 

anställda för uppsökande verksamhet 

Liten delaktighet i projektets inriktning 

och verksamhet 
Projektledaren är operativ startmotor för 

andra inom projektet 

Styrelsen står utanför det operativa 

arbetet 
Projektet engagerar medlemmar och andra 

aktörer 

 

Mål och förankring - styrelse 

Styrelsenivån för projektet utgjordes av Verdandi Stockholmskretsens styrelse. 

Ordföranden berättade att projektgruppen regelbundet redovisade vad som görs 

inom projekten i Tensta och Rinkeby. Ofta var det någon av ungdomsledarna 

som håller i denna redogörelse. Ordföranden var inte själv med i projektet, men 

hjälpte ibland till som ”bakjour” åt ungdomarna som höll ungdomslokalen 

öppen. Hon hade en nära kontakt med såväl projektledaren som 

ungdomsledarna, ungdomarna visste att de alltid kan ringa henne om det var 

något. Målet med projektet var enligt ordföranden att nå ut till fler ungdomar:  

 
Det är ju att det ska komma mer, mer folk, mer ungdomar. Ja, att vi når 

ännu fler människor. Så det är ju det, att man måste ju förändra världen… 

eller det är ju lite den här bilden att ska man förändra världen, alltså det är ju 

så globalt, då måste man ju börja i alla fall på ett litet ställe och så växer det 

så man når ut till fler och fler människor. Det är väl det som är målet, som är 

tanken. Som jag har i alla fall. 
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I projektets slutrapport 2004 framkom att styrelsens förväntningar på projektet 

har uppfyllts och överträffats. 

 

Mål och förankring - operativ nivå 

Såväl projektledaren som ungdomsledarna menade att målen för projektet redan 

var uppfyllda. Projektmedlen gav möjlighet att prova ett nytt grepp, där 

ungdomar skulle ges eget ansvar att driva en ungdomsgård. I början fanns det 

dock en osäkerhet kring huruvida ungdomarna skulle klara det självständiga 

öppethållandet av lokalen och ungdomarna kände att det fanns en skeptisk 

inställning till projektet från omgivningen och även från styrelsen. Efter fyra års 

verksamhet kunde projektet visa upp en väl fungerande verksamhet och det 

stärkte ungdomsledarna: 

 
Vår projektidé var ju att komma ut till ungdomarna, ta in dem, utbilda dem 

och att ge dem nåt att… att själva kunna bestämma över sin vardag. (…) 

Ungdomarna vill ju vara med och bestämma. Och det har vi lyckats med i 

Verdandi väldigt bra. (…) Och vår idé var att utbilda ungdomar så att vi 

själva kan ha öppet lokalen på nån helg och sådär. Och först när vi kom med 

det här förslaget, när Stig kom med det förslaget, till styrelsen med det här. 

Då skrattade de åt oss. Dom ba, det funkar inte, det här kommer inte funka. 

Och nu har vi gett tillbaka till dem, kolla här nu. Det här funkar perfekt. 

 

Projektledaren ansåg att projektet hade varit över förväntan och att det varit 

fantastiskt att se hur unga människor har utvecklats som ledare och hur 

projektledning, personal och ideella krafter har utvecklats i sina roller. Några 

saker hade visserligen inte blivit som man tänkt eller inte varit möjliga att 

genomföra. Ett exempel var den tanke man hade med att genomföra temadagar i 

skolan, vilket projektet hade förberett och förankrat med en av Tensta-skolornas 

rektorer. Tyvärr avled denna rektor varför initiativet med temadagar inte blev av. 

Men i övrigt hade målen nåtts över förväntan och ett viktigt bidrag till det har 

enligt projektledaren varit att många (både ungdomar och vuxna) har engagerat 

sig ideellt.  

 

Verksamheten/insatser - styrelse 

Styrelsen ville särskilt lyfta fram projektledares stora insats i projektet och övrig 

personals och volontärers hängivna intresse för att ge ungdomar inflytande i 
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verksamheten. Styrelsen menade att ett av de viktigaste resultaten med projektet 

var att ungdomarna har tagit hand om verksamheten och att de fått många nya 

att delta. Styrelsen tycker också det var roligt att se hur nya ungdomsledare fått 

stöd och instruktioner av de äldre mer, erfarna ungdomsledarna.  

 

Verksamheten/insatser - operativ nivå 

Projektledaren tyckte att många viktiga insatser hade genomförts inom projektet. 

Det mest centrala hade varit ungdomarnas egna insatser för verksamheten och för 

dem själva: 

 
Alltså det jag tycker varit det absolut viktigast det är att ge ungdomarna 

verktygen att själv kunna hålla i saker och ting. Utbildningarna som vi 

genomfört. Sen resultatet vad det har lett till och sen samarbetet med 

skolorna. Det är de två viktigaste och sen, nästan lika viktigt att vi jobbar 

ihop med det här brottsförebyggande arbetet och sånt. Bygger nätverk och 

så. Men just i det här har det varit det här med ungdomar i fokus, att 

ungdomar pratar med ungdomar och drar ner varandra. Det är inte vuxna 

som bestämmer utan det är det själva som tar tag i saker och ting. Och att de 

vågar stå för, när man har gjort saker i bland som inte varit så bra va liksom. 
 

De ungdomar, som var engagerade som ledare i ungdomsverksamheten, hade 

fått ett stort ansvar. De var inte bara ledare och ansvariga för öppethållande av 

lokalen, utan såg det även som sin uppgift att hjälpa andra ungdomar in på rätt 

väg: 

 
Jag är nån slags förebild, eftersom jag gått ut gymnasiet. Då kan jag ta med 

mina vänner hit ner och snacka och hjälpa till med matte eller så. Jag är 

väldigt bra på matte, så då hjälper jag gärna till då. Så att liksom visa att det 

här är bra. Det är därför… så att ingen människa hamnar fel.  

 

I Verdandis ungdomslokal var alla ungdomar välkomna, oavsett härkomst eller 

kön. Det var en verksamhet där även tjejer kände sig välkomna, och som 

dessutom i stor utsträckning accepterades av deras föräldrar. En kväll i veckan 

var det tjejkväll, då lokalerna enbart var till för tjejer under överinseende av en 

kvinnlig ungdomsledare. De bestämde själva vad dessa kvällar ska ägnas åt och 

det kunde handla om allt från bakning till tv-tittande eller diskussioner av olika 

slag. Men även de andra kvällarna var lokalen välbesökt av tjejer. En av de unga 

killar, som är ungdomsledare, berättade att föräldrar till tjejer i Tensta kan vara 
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negativt inställda till att deras döttrar är ute i området på kvällstid, och många är 

inledningsvis skeptiska att låta dem komma till en mixad ungdomsgård. Men i 

många fall räckte det att föräldrarna följt med sina döttrar till lokalen och träffat 

ledarna som finns där, för att de skulle få förtroende för att verksamheten var 

något som de vågar lita på.  
Alltså mina upplevelser av det jag sett, så vet jag att många föräldrar tror och 

verkligen litar på mig. (…) De har en väldig tillit på oss. De skickar sina 

barn, eller ja, ungdomar hit och de är här. Så tilliten för det är väldigt stort.  

 

Samtliga ungdomsledare hade genomgått utbildningar inom Verdandi. Det var 

antingen en veckolång kurs under exempelvis höstlovet, eller kortare helgkurser. 

Projektledaren berättade att man genom projektmedlen från Socialstyrelsen fått 

möjlighet att prova lite nya grepp. Bland annat arbetade man mycket med rollspel 

och samarbetsövningar. Utbildningarna var mycket uppskattade av ungdomarna, 

och resorna gav dem en stark känsla av samhörighet. Utbildningarna kan också 

tjäna som belöning för ungdomar som visade att de tar ett större ansvar på 

ungdomsgården och som ställer upp för Verdandi på olika sätt. Men 

projektledaren menade att under projektets gång har det blivit tydligt att 

”utbildning” inte bara behöver vara något som sker under särskilda kurstillfällen. 

Ungdomar som bedöms lämpliga för att bli ledare kan också gå parallellt med de 

mer erfarna ungdomsledarna, som ett slags faddersystem. Ungdomarna lär sig då 

av varandra på ett praktiskt sätt, om vilka situationer som kan uppstå och hur 

man löser dem.  

 

Mervärden/hinder - styrelse 

Styrelsens ordförande menade att Verdandis arbete var ett komplement till det 

som görs av statliga aktörer och hon tycker att: 

 
Vi gör ju det jobbet som egentligen samhället skulle göra mer av. 

 

Hon exemplifierade detta med den uppsökande verksamheten som Verdandi 

gör i skolor. Då personal är sjuk, så täckte Verdandi upp med mer folk vilket 

uppskattades väldigt mycket av ungdomarna. Det enda hindret i att vara 

frivilligorganisation ansåg ordföranden var den begränsade ekonomin man har 

att arbeta med. Hon upplevde att de får kämpa mer för att få igenom vissa saker 

och att man till exempel har en begränsad makt att påverka beslut.  
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Mervärden/hinder - operativ nivå 

Projektledaren framhöll att det viktigaste mervärdet i att vara en 

frivilligorganisation som arbetar med de här frågorna var just att man inte är en 

myndighetsutövare:  
Alltså, dels är det ju såhär att om det skulle ha skett i samhällets regi så är 

det ju en risk att man har annat med sig i bagaget som gör att det skulle 

kunna bli hinder. Att om man träffar ungdomar som mår dåligt, om man ser 

inom socialtjänsten så blir du betraktad som en myndighetsperson. När du 

jobbar i en ideell organisation blir du mer som en kompis. Och även om vi 

har en sekretess som vi håller stenhårt på så är det ändå så att de kanske kan 

öppna sig mer och våga berätta om saker och ting som de aldrig skulle ha 

sagt om de satt med någon från socialtjänsten till exempel. Och sen är det ju 

att vi kan vara mer okonventionella liksom, vi kan hitta lösningar som inte 

ligger inom, ja att man har speciella bestämmelser och grejer som man måste 

följa utan man kan improvisera mer. Och då blir det så att folk blir ofta mer 

mottagliga för att ta emot det här va liksom, det budskap man har. Istället 

för att inom regelverk A så ska vi följa den och den grejen alltså utan att… 

spontanismen - det tror jag är den stora grejen. Att man kan låta hjärnan 

styra mer och ibland så är det att hjärta och hjärna går ihop, och man 

behöver inte liksom tänka att det känns som om jag ska göra det här men jag 

måste göra såhär. 

 

Några direkta hinder tyckte han inte finns med att arbeta som 

frivilligorganisation, däremot kunde det ibland uppkomma svårigheter för honom 

som person med att vara ideellt engagerad. Det blir ett starkt personligt 

engagemang, på gott och ont. Ofta kan man få förtroenden från människor som 

man absolut inte får svika, det gäller som han säger att ”orka hela vägen och 

backa upp dem”. Vid sådana tillfällen kunde han ibland känna att det vore en 

fördel att sitta på en stol där man har mandat att ta tag i åtgärder och beslut på 

en gång.  

 

Framtiden för projektet, projektets livskraft – styrelse och operativ nivå 

Projektet byggde mycket på projektledaren och hans engagemang i området. Det 

var hans arbete som gav verksamheten, och ungdomarna, det stöd och den 

riktning som behövs. En av ungdomsledarna var ganska säker på att det är det 

som skapar framgången för projektet:  
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Varför det går så bra? Kanske är det Stigs inställning om att allting ska 

fungera, kanske är det därför. Det är ju han som fått oss att bli sådär liksom. 

Jag tror det faktiskt.  

 

Såväl styrelsen som ungdomsledarna trodde att det skulle vara svårt att 

fortsätta arbetet i Tensta och Rinkeby utan projektledaren. Han hade så mycket 

praktisk kunskap om hur det är att driva den här typen av verksamhet och även 

vad gäller att ansöka om medel osv. De kontakter som han etablerat i stadsdelen, 

bland boende och bland anställda inom förvaltning och nämnd var ovärderlig.  

 

Yttre perspektiv på projektet 

Ett antal personer från olika verksamheter inom stadsdelen Spånga-Tensta 

intervjuades. De tillfrågades huruvida de kände till projektet som Verdandi 

driver, vilka insatser de i så fall kunde nämna samt vilken uppfattning de hade 

om projektet.  

Verdandi och dess verksamhet var väl känt inom stadsdelen. Samtliga 

tillfrågade hade en god bild av vilka insatser som Verdandi gör och lyfte fram 

ungdomsgården som en av de centrala aktiviteter som organisationen bedriver. 

Intervjupersonerna upplevde att Verdandis arbete var väl känt även bland deras 

kollegor och de trodde att de boende i området också kände till organisationen 

och projektet. Verdandis verksamheter var mycket omtyckta enligt de vidtalade 

personerna. Organisationen var aktiv i området och medverkade bland annat i 

det lokala BRÅ på olika sätt. Verdandi hade alltid mycket folk som ställde upp 

vid samlingar och manifestationer, inte minst ungdomar från Verdandi fanns ofta 

närvarande vid möten inom stadsdelen.  

 

Det är ett stort tryck på det här, på deras aktiviteter. Och det som jag tycker 

är lite speciellt just för Verdandi det är att de utbildar ungdomar. Alltså 

ungdomar får gå en slags ledarkurser och sen får de bli ledare själva, vilket 

gör att ungdomarna tar ett väldigt stort ansvar. Och sen så jobbar de väldigt 

kan man säga uppsökande, dvs. att de är med på olika möten och 

sammanträden och visar upp sig och berättar. Och de är runt i skolorna och 

informerar om sin verksamhet och de håller sig verkligen framme. Och att 

det är väldigt blandade nationaliteter som kommer till den här föreningen. Så 

det är verkligen, vad ska jag säga, möten mellan olika kulturer.  

 

Verdandis sätt att arbeta med ungdomar är något som väckte beundran hos 

intervjupersonerna. En person i central position inom stadsdelen ansåg att 
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Verdandi borde sprida sina erfarenheter till andra som arbetar med liknande 

frågor: 

 
Jag tror att vi som är en myndighet måste lära oss ganska mycket av det 

arbetet som Verdandi genomför, i alla fall i min stadsdel. (…) Ja alltså när 

man ser den här strömningen då av de här barnen som vill gå till Verdandi, 

och de är mycket positivt inställda till de aktiviteter som Verdandi anordnar. 

Jag vill gärna se det då i hela stan och i samtliga stadsdelar.  

 

Verdandis arbete med ungdomar, framför allt den ungdomsgård där 

ungdomarna själva ansvarar för öppethållande på helger och andra kvällar, var 

något som flera av intervjupersonerna lyfte fram som speciellt intressant och 

lyckat. Samtliga tillfrågade hade besökt ungdomsgården och kände väl till 

ungdomsledarna som fanns där. En av de tillfrågade kommenterar ungdomarna 

på följande sätt: 

 
Man kan ju se då på de här ungdomarna som är ledare som har så att säga 

växt upp i den här verksamheten. Jag tycker att de är helt underbara 

personer, såna här härliga tjejer och killar som är otroligt ansvarsfulla och 

klarar av, alltså de har fått ett otroligt stort självförtroende. Och jag kan inte 

se det för någonting annat än att de har getts utrymme att växa och ta för sig 

och få ett ansvar i Verdandis regi. 

 

Det enda negativa som framkommer angående Verdandi och dess verksamhet 

var att andra föreningar i stadsdelen kunde känna sig förfördelade jämfört med 

dem. Detta härrör från faktumet att Verdandi fick nära hälften av de medel som 

stadsdelen Spånga-Tensta delade ut till ideella föreningar och organisationer. En 

av intervjupersonerna berättade om detta missnöje: 

 
Ibland uppfattas det av andra föreningar, att just den här föreningen får så 

mycket uppmärksamhet och stöd på olika sätt. Att åh, de håller sig alltid 

framme och de får alltid stöd och varför fick inte vi… Det kan bli en liten sån 

avundsjuka ibland då, men det är ju så, de är ju offensiva.  

 

Om Verdandi Tenstas verksamhet - ur rapporten Unga Stockholm. 

Rapportboken Unga Stockholm - en inventering av den öppna verksamheten i 

Stockholms stadsdelar (Forstadius & Langer, 2004) är en översikt över såväl 
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kommunala som spontana och friare mötesplatser i Stockholm. Författarna av 

rapporten har koncentrerat sig på vad som sker runt skolor och fritidsgårdar.  

I avsnittet som beskriver stadsdelen Spånga-Tenstas fritidsverksamhet för 

ungdomar, lyfts Verdandi Tenstas ungdomsverksamhet fram som ett exempel på 

att det är innehållet, snarare än hur bra lokaler som erbjuds, som är viktigt för 

vart ungdomarna söker sig:  

 
Men även Blå Huset (stadsdelens fritidsverksamhet, reds. anm.) kritiseras  - 

trots engagerade ledare och fina lokaler - av en del ungdomar vi träffar i 

stadsdelen. De tycker att verksamheten är för organiserad och att det blivit 

för många regler. När vi besöker Kämpingeskolan träffar vi ett tiotal elever i 

nionde klass. Ett par av eleverna berättar att de är portade på Blå huset. 

Istället går de till Verdandis ungdomsverksamhet vid Husingeplan. Här 

känner man sig alltid välkommen,säger de. Verdandis lokal ligger i en 

källare. Den är liten och enkelt inredd. Här finns varken plats för biljard- 

eller pingisbord. Men, som en av ungdomarna uttrycker det: Det är 

människorna som gör verksamheten.  

 

Exemplet Tensta tycker vi illustrerar något som vi ofta mötte i stadsdelarna: 

när vuxenvärlden ska ordna verksamhet för unga utgår man ofta från sina 

egna föreställningar om vad som behövs. Resultatet kan ibland bli större och 

dyrare än vad fallet blivit om ungdomarna själva fått vara med och 

bestämma. Det kan i sin tur leda till att verksamheten blir för formaliserad 

och hamnar bakom vad ungdomarna uppfattar som låsta dörrar. 

 

Kapitlet Folkrörelse i förorten behandlade särskilt Verdandi Tenstas arbete 

med ungdomar. Här intervjuas Stig Nilsson och två av de mest erfarna 

ungdomsledarna. Kapitlet avslutas på följande sätt: 

 
Även om Verdandis verksamhet på Husingeplan innehåller mycket bra och 

har en hel del besökare, är den inget alternativ till stadens fritidsgårdar. Det 

tycker inte ens Stig Nilsson. Snarare är vi ett komplement, säger han. Det 

Verdandi däremot kan erbjuda är alternativa metoder, som ger brukarna 

större inflytande på gårdarna. Stig Nilsson talar om att växa i verksamheten. 

Gada Ibrahim säger att åren i Verdandi gett henne bättre självförtroende, 

något hon har nytta av både som privatperson och på jobbet som 

barnskötare. Den där badturen för tio år sedan fick en avgörande betydelse i 

Sinans liv: Om jag inte hade hängt på Verdandi, hade jag förmodligen luffat 

runt i centrum och kanske ställt till problem, säger han. Nu studerar han 
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Figur 8.2: Befolkningsmedverkan inom Söder mot Narkotika. 

 

När det gällde Motgift Gotland var bilden likartad (Figur 8.3). Inom den 

verksamheten hade man dock lyckats få en större resursmobilisering genom de 

sponsorer som bidrog till verksamheten. Verksamheten inom Verdandi i Tensta 

Rinkeby hade uppnått en betydligt större befolkningsmedverkan totalt sett än de 

två andra projekten (Figur 8.4). 

 

 
Figur 8.3: Bedömning av befolkningsmedverkan i Motgift Gotland 

 

261



 
Figur 8.4: Bedömning av befolkningsmedverkan i Verdandi Tensta 

 

Till skillnad från arbetssituationen i Söder mot narkotika och MOTGIFT 

Gotland, så var den operativa nivån i Verdandis projekt utspridd på flera 

personer. Här fanns nära 20 ungdomsledare som aktivt arbetar i verksamheten, 

två deltidsanställda som arbetar uppsökande i skolorna, samt ett stort antal 

medlemmar som kontinuerligt medverkar vid samlingar och aktioner. 

Samordnaren hade dock en nyckelroll i sammanhanget. Det var han som är 

eldsjälen bakom aktiviteterna och det var han som genom sitt arbete hade 

kunskaper kring metoder och arbetssätt. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt 

att som i verksamheterna i Tensta Rinkeby engagera många för att säkra 

hållbarheten över tid.   

Verdandis projekt tillhörde till en början indelningen ungdomar inom 

Socialstyrelsens satsning. Men eftersom Verdandi arbetar bredare än enbart med 

den ungdomsgård som man ansökte om pengar till från start, så ansågs projektet 

passa bättre in i gruppen områdesbaserade projekt. Verksamheten har man 

utvecklats med en inriktning som än mer följer formen av traditionellt 

områdesbaserat förebyggande arbete, där insatser görs som täcker in såväl 

ungdomars skoldag, fritid och närområde. Föräldrar till ungdomarna på 

ungdomsgården engageras också i trygghetsvandringar i området för att störa 

droghanteringen och för att vara synliga för ungdomarna på kvällstid. 

Verksamheterna i Tensta, och nu även i Rinkeby, har en nerifrån och upp-

karaktär och utvecklas med små steg i taget. Organisationen har en stark 

förankring inom såväl stadsdelens förvaltning och myndigheter som hos de 
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boende i området. Sammantaget har detta gett mycket goda förutsättningar för 

att lyckas åstadkomma förändringar i området och skapa bättre förutsättningar 

för både ungdomar och vuxna. 

Nu 2010 är det intressant att konstatera att verksamheterna i Tensta Rinkeby 

blomstrar, vilket också beskrivits i kapitel 5. Den pedagogiska modellen med 

stort ansvarstagande hos ungdomarna själva har gett en stabilitet till 

verksamheten. De nätverksbaserade organisationerna Söder mot narkotika och 

Motgift finns inte kvar den form de hade.  
 

 

 

Sammanfattande reflektion 

 

• Verdandis arbete med ungdomar i Tensta har utvecklats från en enskild 

ungdomsverksamhet till att successivt växa till ett områdesomfattande 

engagemang. Projektet omfattar alla ålderskategorier och strävar efter att ge ett 

stöd till barn och ungdomar under hela vardagen, både på skoltid och fritid. 

Ungdomar som utbildats till att bli ungdomsledare på den lokala ungdomsgården 

har gått vidare till att utgöra stödpersoner på den lokala skolan, vilket gör att de 

är igenkända i flera sammanhang. 

 

• Projektets operativa nivå består av flera personer, huvudsakligen ungdomar. Den 

drivande kraften är dock projektledaren, som med sin erfarenhet och sitt 

engagemang får saker att hända. Även i Verdandis områdesprojekt väcks alltså 

en fundering kring vad som händer med verksamheten om projektledaren inte 

finns kvar.  

 

• Verdandis verksamhet i Tensta har blivit omtalat. Projektet har ofta fått besök av 

personer från andra stadsdelar och kommuner och från olika 

frivilligorganisationer som är nyfikna på deras verksamhet. Vad är det som gör 

att en ungdomsverksamhet i ett så komplext område som Tensta kan bli så 

framgångsrikt? Inom projektet talar ungdomarna om att det är projektledarens 

förtjänst, hans engagemang och tilltro på deras kompetens, som gör att 

verksamheten funkar. Projektledaren menar att det stora arbetet görs av 

ungdomarna själva, och att han bara är en igångsättare. För att få en större 

kunskap om framgångsfaktorerna i just denna verksamhet har vi haft möjlighet 

att göra en närmare uppföljning, som beskrivits i kapitel 5.  
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Avslutande eftertanke 

Det fanns före 1980 mycket litet stöd för att arbete med att förebygga alkohol- 

och drogbruk bland ungdomar. Framstegen kom sedan för det första genom den 

nya kunskap om risk- och skyddsfaktorer, som de longitudinella 

undersökningarna lyfte fram (Hawkins et al., 1992; Cederblad, 2006). Genom att 

främja skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer kunde positiva resultat uppnås. 

För det andra visade det sig att sådana preventiva interventioner i kontrollerade 

undersökningar var effektiva i att förebygga drogbruk, ungdomskriminalitet och 

våld (Mihalic et al., 2004; Weissberg et al., 2003; Welsh & Farrington, 2006). 

Interventioner som inriktades på att förhindra att barn och unga börjar prova på 

droger visade sig kunna minska bruk och missbruk i högre åldrar (Botvin et al., 

1995; Chouet al., 1998; Spoth et al., 1999). Samtidigt visade skolprogram små 

eller inga effekter (Ennett et al., 2003; Gottfredson et al., 2002; Wandersman & 

Florin, 2003), vilket bland annat hade att göra med att programmen inte 

genomförs med god kvalitet. Därför blev implementering ett prioriterat område 

inom preventionsforskningen (Spoth & Greenberg, 2005). 

Greenberg, 2005; Weissberg et al., 2003). Av intresse att notera är att 

områdesbaserad prevention, ibland benämnd community coalitions, framhålls en 

viktig strategi för att främja ett effektivt genomförande av preventiva program ( ). 

På basen av utvärdering av 12 sådan områdesbaserad samverkans framhöll 

Hallfors och hennes kollegor (2002) att resultatet av arbetet blir bättre om det 

möter tre kriterier: 

Samverkan skall  

(a) ha tydligt definierade, fokuserade och mätbara mål och utfall med 

tillgång på motsvarande datakällor med hög kvalitet för att underlätta 

uppföljning, 

(b)uppmuntra användning av evidensbaserade program med noggrann 

uppmärksamhet på följande av både omfattning och kvalitet hos 

programmets genomförande, 

(c) utvärdera programmets implementering genom koalitionen med 

utfallsmått som är meningsfulla för lokalsamhället. Vid denna tidpunkt 

kan det bedömas om samverkans kvalitet kan förbättras så att de lokala 

målen för minskning av risker, ökande av skyddsfaktorer och minskning 

av förekomsten av ungdomars hälso- och beteendeproblem kan nås. 

Det amerikanska programmet Communities That Care är ett operativt system 

som mobiliserar intressenter i lokalsamhället att samverkan i utveckling och 
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genomförande av ett vetenskapligt baserat områdesbaserad förebyggande system 

(Hawkins et al., 2008). Detta system har byggt in teorier om lokalsamhällets 

kompetens (Eng & Parker, 1990), hälsofrämjande arbete (Bracht & Kingsbury., 

1990; Butterfoss et al., 1993) och preventionsvetenskap (Coie et al., 1993; 

Mrazek et al. ,2004). 

I arbetet med uppföljningen av den nationella handlingsplanen gjordens 

särskild dokumentation av hur läget var i olika kommuner i Sverige (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009).  

Även i Sverige har det lokala folkhälsoarbetet lyfts fram. Dock har den 

vetenskapliga forskningen varit begränsad. Särskilda insatser gjordes dock av 

Folkhälsoinstitutet på 90-talet genom forskningsstöd till bland andra 

universiteten i Lund och Umeå. Detta resulterade inom drogområdet till att bland 

annat Trelleborgprojektet (Stafström, 2007) och utvecklingen av Örebro 

Preventionsprogram (Koutakis et al., 2009).  

Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika (MOB) och Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) initierade i början av 2000-talet ett utvecklingsarbete 

tillsammans med sex kommuner. Syftet var att stödja kommunerna att påbörja 

ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete genom tillämpning av 

evidensbaserade metoder. Efter inbjudan till landets alla kommuner valdes sex ut: 

Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna och Umeå. Till dessa matchades sex 

kontrollkommuner av samma storlek och med likartad geografisk spridning. 

Arbetet i försökskommunerna påbörjades 1 januari 2003.  I den särskilda 

utvärdering med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats kollats till detta 

utvecklingsarbete konstaterades att deltagandet i ett utvecklingsprojekt för de sex 

försökskommunerna ledde till en bättre organisation, starkare struktur och större 

uthållighet av det förebyggande arbetet (Kvillermo et al., 2008). Enbart små 

skillnader framkom mellan försöks- och kontrollkommunerna i de kvantitativa 

jämförelserna.  Utvärderarna framhöll dock att i vissa avseenden sågs en 

utveckling mot mer restriktiva attityder i försökskommunerna, där 

riskuppfattningen förändrats mer. Samtidigt konstaterades att projektet 

misslyckades på grund av en kombination av fel åtgärder och bristande 

implementering. Det är intressant att ta del av studiens lärdomar för framtiden: 

 

• Kommuner kan stimuleras till att utveckla förebyggande insatser på 

alkohol- och narkotikaområdet. 
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• För att få effekter på konsumtion och problem krävs dock en tydligare 

styrning mot effektiva förebyggande metoder. I Sverige handlar det i första 

hand om polisens insatser för att begränsa illegal alkoholhantering, liksom 

narkotikahantering; begränsning av antalet serveringstillstånd och 

öppethållandetider samt effektivare tillsyn; slumpmässiga alkohol- och 

narkotikakontroller i trafiken; alkoholrådgivning i sjukvården. 

• Denna process tar tid; trots de gynnsamma omständigheter som rådde i 

försökskommunerna tog det 2–3 år innan det konkreta arbetet kom igång. 

• För att dessa åtgärder ska vinna acceptans krävs information och 

opinionsbildning. Sådan bör bedrivas brett och systematiskt inom så många 

samhällssektorer som möjligt (Kvillermo et al., 2009, sid 9). 

 

Det förebyggande arbetet har kommit olika långt i de sex försökskommunerna, 

vilket delvis har att göra med olika förutsättningar i utgångsläget. Stora 

omorganiseringar inträffade i några kommuner vilket medförde att projektens 

planer förändrades. Detta tillsammans med personalomflyttningar, 

sjukskrivningar och nyckelpersoner som försvinner var alla faktorer som 

aktörerna ansåg ha försvårat utvecklingen av ett förebyggande arbete (Kvillermo 

et al., 2009). 

Områdesprogrammen lyfter fram tre viktiga frågor. Hur kan alkohol- och 

drogfrågorna integreras i det lokala folkhälsoarbetet? Det är viktigt att det inte 

blir flera parallella och ibland till och med konkurrerande spår. En andra viktig 

fråga är hur den ideella kraften och de frivilliga organisationerna kan delta i det 

lokala arbetet på ett målinriktat och bra sätt? Här skiljer sig erfarenheterna 

mycket åt mellan Sverige och andra länder med en mindre utvecklad offentlig 

sektor. Vilka lärdomar kan vi dra av detta? En tredje viktig fråga gäller ut 

området kan beforskas på ett konstruktivt sätt. Hur kan kunskap nås om 

områdesbaserade insatser, sammansatta insatser och universell prevention? 

En eftertanke är att förutsättningar för områdesbaserat arbete är att det finns 

en delaktighet från de boende i arbetet, som sker i en tydlig samverkansform med 

olika lokala kommunala organ, idéburna organisationer och näringsliv delaktiga 

tycks vara ett framgångskoncept. Detta gör att det krävs en koalition eller 

samverkan på basen av gemensam målbild. I detta är frivilligorganisationerna en 

part att räkna med. 

 

266



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3. Perspektiv på alkohol- och 

drogförebyggande arbete 





Informationsteknologin (IKT) har en stor potential. Den kan användas på en 

rad olika sätt (Lintonen et al., 2007): 

1. Fokus på förmedling av forskning. Det kan ske genom informationssökning 

och värdering av hälsoinformation.  

2. Medium för intervention. Detta sker genom att hälsoinformation görs 

tillgänglig och för beteendeförändring. 

3. Professionell utveckling. Detta kan ske genom att diskutera IKT, främja 

användningen av olika tekniker och inom olika former av distanslärande. 

4. Forskningsinstrument. Den kan användas för att datainsamling och för att nå 

deltagare i olika forskningsprojekt. 

 

Detta perspektiv öppnar för innovativ utveckling av användning av 

informationsteknologierna för en rad olika ändamål som metod för 

datainsamling för kvalitativ kunskap för utveckling av interventioner (Stewart, & 

Eckermann, 1998), metod att följa utvecklingen av program (de Nooijer et al., 

2008), förebyggande interventioner (Bewick et al., 2008), virtuell 

ungdomsmottagning (Socialstyrelsen, 2008), egenvård (Wangberg, 2007) och 

forskning i genomförande (implementering) (Hansen et al., 2009).   

I en översikt belystes hinder för effektivt lärande inom hälsoområdet med hjälp 

av Internet (Childs et al., 2005). Bland dessa hinder kan nämnas kostnad, dåligt 

utvecklade programpaket, inadekvat teknologi, bristande datorförmåga, 

datorångest, tidskravet hos e-lärande och behovet av personlig kontakt för 

lärande. Dessa hinder kan övervinnas genom bland annat standardisering, 

förmedling av stöd och stödmaterial, användarvänliga programpaket och 

förankring av utbildningen hos arbetsgivare samt integrering i arbetstiden. 

Ett annat problem med Internet-baserade interventioner är en bristande 

följsamhet, det vill säga många avslutar sitt program i förtid. Detta fokuseras i en 

norsk artikel, som konstaterar att automatiska uppföljningar av deltagare med e-

post tycks öka följsamheten och rekommenderas ingå i alla Internetprogram 

(Wangberg et al., 2008).  

  

Forskning om Internet som redskap i alkohol- och drogprevention 

I en aktuell systematisk kunskapsöversikt identifierades nära 200 artiklar, som 

redovisade studier av webb-baserade interventioner för att minska konsumtionen 
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av alkohol (Bewick et al., 2008). Det var dock bara tio artiklar som var goda nog 

för översikten. Processtudier har visat att webb-baserade interventioner i 

allmänhet tas emot väl. De fåtaliga effektstudierna var alla från USA eller Nya 

Zeeland. Det behövs mer kontrollerade studier av elektronisk screening och 

korttidsinterventioner för att förstå effekter, mekanismer och vad som krävs för 

att nå låg- och högkonsumenter.  

I en utvärdering av Alkoholprofilen, ett Internetbaserat bedömningsinstrument 

med personlig återkoppling, konstaterades att den i högre grad attraherade 

personer som funderade på att ändra alkoholvanor än personer som var nöjda 

med sina vanor (Sjölund, 2007). Någon tydlig effekt av Alkoholprofilen på 

konsumtionsvanor kunde inte upptäckas. Studiens begränsningar var att 

undersökningsdeltagarna var självselekterade till de olika betingelserna och att 

perioden som konsumtionsuppgifterna gällde var lång.   

 

Internet som redskap inom Socialstyrelsens projektportfölj 

Under 2008 inleddes en fördjupningsstudie av forskarteamet. I 

verksamhetsrapporteringen som projektledarna genomför varje halvår finns en 

del med frågor som behandlar om och hur Internet används inom deras olika 

projekt. Vid projektledarmötet i maj 2009 diskuterades också detta tema i ett 

särskilt seminarium, som dokumenterades. 

I denna rapport ges en översiktlig bild av de satsningar inom området som 

ingått i Socialstyrelsens projektportfölj. Detta kan göras inom de fyra olika 

användningssätt för Internet i det förebyggande arbetet. Till detta kommer att vi i 

den senaste rapporteringen från projektledarna även frågat efter om och hur 

deras organisationer och projekt använder Internet i arbetet.  

 

Fokus på förmedling 

Från tidigare års stöd kan nämnas ett par projekt där Internet varit en viktig del. 

Hassela Gotland har bedrivit projektet Reagera Mera. I detta projekt har de 

arbetat med att minska tillgång och efterfrågan på droger på Gotland genom att 

direkt involvera ungdomar, unga vuxna, föräldrar, lärare och en bredare 

allmänhet i arbetet. Ungdomar har engagerats bland annat i produktion och 

sändning av lokalradio, samt erbjudits ungdomsblogg på organisationens 

hemsida. 
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Act now är en vidareutveckling av Reagera Mera och startade maj 2009.  

Projektet har som mål att förse ungdomar och unga vuxna med kunskaper och 

verktyg för att underlätta ökad insikt, ökad källkritisk förmåga och ökat 

engagemang om nationell och internationell narkotikapolitik.  På hemsidan 

www.actnow.nu publiceras information om tio olika drogrelaterade områden och 

teman, som till exempel cannabis, svensk narkotikapolitik, cannabusiness i 

Holland, Afghanistan – en drogpolitisk smältdeg?  

Hassela Skåne fick 2007 stöd för projektet Vet du vad ditt barn gör på 

Internet? (Hassela Nätvandrare från start). Där har insatser gjorts för att 

inspirera och stötta vuxna att vara bra förebilder på Internet. Genom 

nätvandringar gavs förutsättningar för att förebygga och avvärja kränkning, 

langning och häleri et cetera via Internet. Målgruppen var föräldrar och andra 

vuxna som professionellt arbetar med ungdomar som tillbringar stor del av sin tid 

på Internet. Projektets hemsida www.VetDuVadDittBarnGörPåInternet.se 

byggdes upp och föräldraföreläsningar genomfördes på tre orter. Hemsidan 

fungerade bra som komplement och guide till föreläsningarna, men 

eftersom projektet inte fick förlängning hade organisationen inte medel att 

vidareutveckla hemsidan. År 2010 är inte hemsidan längre funktionell och 

uppdaterad. Det har hänt en hel del på Internet de senaste åren och 

organisationen har bedömt att de just nu inte har resurser till att bearbeta sajten.  

 

Medium för intervention 

Ett par projekt har använt Internet som medium för intervention. Redan 2003-4 

fick IOGT-NTO:s Juniorförbund pengar att utveckla hemsidan Solsidan, som 

fortfarande finns som en aktiv hemsida http://solsidan.junis.org/. 

ALMAeuropa beviljades medel 2007 och 2008 för projektet Saving the city (X-

World från start), som var inriktat på att erbjuda ungdomar en möjlighet att öva 

demokratiska värderingar på nätet genom att bygga upp en 3D-onlinevärld, X. 

Detta var ett omfattande arbete att bygga upp ett intressant och attraktivt spel 

med ett positivt innehåll. Enligt projektledaren är uppskattningsvis 60–70 procent 

av spelet färdigställt. Under 2009 gjorde projektet flera försök med att söka 

medel för slutförande av spelet. Dock utan resultat. Motiveringen har generellt 

varit att spelet tillhör spelindustrins arena, inte den ideella. Projektet ansågs även 

av många tillfrågade finansiärer som ett risktagande. Antingen blir spelet känt 

och slår igenom eller så kommer det aldrig nå ut till användarna.  
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KAMP fick stöd 2007 för projektet Gräset gör dig inte grönare. Genom detta 

projekt ville organisationen erbjuda ett forum på Internet som stöd till ungdomar 

så att de inte testar droger, alternativt söker hjälp redan på ett tidigt stadium. På 

forumet skulle ungdomar kunna ställa frågor och få goda råd/hjälp/stöd från 

andra ungdomar, föräldrar, experter och psykologer. På grund av att det 

saknades ekonomiska resurser för att färdigställa hemsidan blev den inte färdig 

inom projekttiden. 

KRIS Rikskris Unga Kris bedriver projektet E-screening för ungdomar i 

riskzonen. Projektet har pågått 2006-2009. Det består av 

utvecklandet/vidareutvecklandet av en webb-tjänst med alkohol- och 

narkotikascreening där omedelbar återkoppling samt jämförelser med andra 

grupper tillhandahålls. Webb-tjänsten erbjuds ungdomar och unga vuxna i 

riskzon, när de befinner sig i skolmiljö eller på en sluten institution. Denna insats 

ingår i forskning vid Karolinska institutet.  

 

Professionell utveckling 

IOGT-NTO beviljades medel för projektet Webb-baserat verktyg år 2007. På 

grund av På grund av omorganisation och förändrad personalsituation försenades 

projektet och 2009 finns fortfarande medel kvar som används till verksamheten. 

Projektet syftar till att stödja det förebyggande arbetet mot för tidig alkoholdebut 

genom att utveckla ett verktyg för föreningar att identifiera skydds- och 

riskfaktorer som påverkar medlemmarna. Verktyget hjälper föreningar att ta sitt 

ansvar för att 18-årsgränsen för alkoholkonsumtion efterlevs. 

KSAN driver sedan år 2005 Nationella Nätverket för tjejgruppsledare – Bella 

Net. Projektet arbetar för att samla ledare som gått Bellautbildningen och som 

jobbar som tjejgruppsledare i ett nationellt nätverk. Nätverket ska förstärka 

tjejgruppsarbete i Sverige, men även fungera som en erfarenhetsbas för att sprida 

Bella Net till andra europeiska länder. Informationsspridning av Bella Net och det 

Nationella Nätverket har skett via mässor samt tjejledarträffar. Internationell 

spridning har skett via bland annat ANA:s kansli i Rumänien, ICAA 

Drogpreventiv Världskonferens på Cypern samt genom EU-kampanjen om 

narkotika (EAD).  
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Forskningsinstrument 

IOGT-NTO beviljades 2006-2008 medel för projektet Minska riskbruket av 

alkohol bland vuxna med betoning på unga vuxna i arbetslivet. Detta är ett 

samarbete med SORAD, som använder webb-enkäter i utvärderingen av 

projektet. Projektet har 2009 medel kvar från tidigare år att fortsätta arbeta med 

projektet. 

Inom forskarteamet använder vi Internet för insamling av uppgifter från 

projekten. Möjlighet att utveckla webb-enkäter för större datainsamlingar har 

undersökts men Örebro universitets datasystem behöver vidareutvecklas för att 

det skall fungera optimalt för detta ändamål. Däremot har vi stor användning av 

Internet för feedback av resultat till olika grupper av deltagare och intressenter 

för forskningens resultat.  

 

Seminarium Internet som redskap 

På projektledarträffen som arrangerades 12 maj 2009 inleddes dagen med en 

föreläsning av Charli Eriksson på temat Internet som redskap – kunskapsläget 

samt hur det som verktyg kan användas i relation till projektens alkohol- och 

drogförebyggande verksamheter samt olika samhälls- och hälsorelaterade 

effekter.  

Internet är ett redskap som kan användas i preventionsarbetet både på gott och 

ont, för såväl som det finns möjligheter så finns det risker. Internet kan vara ett 

kraftfullt instrument för att skapa opinion och mobilisera människor. Av största 

vikt är att reflektera över hur vi kan få människor att kritiskt tillgodogöra sig 

information som påverkar individens olika beslut och beteenden och i 

förlängningen hälsan. Ett exempel på ett försök att göra människor mer 

uppmärksamma på farorna med Internet är Läkemedelsverkets kampanj år 2008 

för att motverka all försäljning av opålitliga och oriktiga läkemedel (se 

www.crimemedicine.com). Likaväl som kunskap kan vara en skyddsfaktor så kan 

avsaknad av kunskap vara en riskfaktor. Grundtanken är att kunskap inte bara 

ska vara till för vissa, utan ska finnas för alla, oavsett vem man är. Det krävs 

gemensamma ansträngningar för att stödja en fördelaktig utveckling av Internet 

som ett redskap för att på ett positivt sätt stödja människors beslut som rör deras 

hälsa. 

Efter denna inledning på ämnet presenterades två projekt inom satsningen som 

båda arbetar med Internet som redskap. Kristina Sinadinovic, doktorand från 
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Karolinska Institutet, Stockholm presenterade Unga KRIS projekt E-screening och 

Britt Fredenman från KSAN presenterade projektet BellaNet. 

 

E-screening - Kristina Sinadinovic - KI - Unga KRIS  

Den förändrade alkoholpolitiken i och med Sveriges inträde i EU har fått 

märkbara negativa konsekvenser för den svenska alkoholkonsumtionen. Idag 

finns det många unga människor som är på väg in i ett missbruk eller som redan 

blivit missbrukare av alkohol och droger. Det finns flera argument för att 

utveckla självhjälpstester som är tillgängliga via Internet. Sverige är det land som 

har den högsta användningen av Internet i hela Europa. Genom Internet finns en 

unik möjlighet att distribuera screenings- och självhjälpsinstrument för unga 

personer som är vana att nyttja Internet i andra sammanhang. Fördelarna är till 

exempel att individen kan vara i princip helt anonym, har tillgång till tjänsten 24 

timmar om dygnet och kan få personlig omedelbar återkoppling. Ytterligare 

fördelar med datoriserade interventioner är att det går att nå ut till ett stort antal 

användare och det innebär lägre kostnader.  

Ett Internetbaserat screeningssystem uppbyggt enligt självhjälpstänkande skulle 

kunna bidra till att öka medvetandet hos ungdomar och unga vuxna i riskzonen 

om sina konsumtionsvanor och riskerna med dem. Unga KRIS har varit med och 

haft synpunkter på detta verktyg under uppbyggnadsfasen. Projektet har 

marknadsförts på skolor och i andra sammanhang där KRIS och Unga KRIS mött 

ungdomar. Den som vill kan skapa en egen inloggning för att göra ett s. k 

AUDIT- test men även andra fördjupande tester för att få veta om man ligger i 

riskzon med för hög konsumtion. Utifrån svaren på frågorna ges 

rekommendationer om vad personen bör göra, vart han/hon kan vända sig etc. 

AUDIT- testet är anpassat för vuxna men de rekommendationer som ges är 

anpassade och olika beroende på om det är en vuxen eller ungdom som gjort 

testet. Det finns en klar önskan att få ungdomar att göra testet mer än en gång för 

att få dem att bli varse om deras alkohol- och drogkonsumtion förändrats över 

tid.  

Från februari 2007 till och med oktober 2008 har 3089 användarkonton 

skapats på hemsidan. Könsfördelningen för dessa är 50/50. Huvudparten av de 

inloggade finns i ålders 15-25 år. Majoriteten av dem som loggar in första gången 

är lågt motiverade till en beteendeförändring när det gäller alkoholvanor. Något 

fler är motiverade när det gäller drogmissbruk. Många är endast inloggade en 

gång. För att få användare att återkomma behöver tjänsten marknadsföras. E-
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Alkohol- och drogförebyggande arbete i arbetslivet 

Thomas Cohn från Alna pratade på projektledarträffen 12 maj 2009 om 

alkoholpreventiva insatser i arbetslivet utifrån Alnas perspektiv samt utifrån en 

litteraturöversikt som gjorts i samarbete med STAD. Alna, arbetslivets egen 

organisation i alkohol- och drogfrågor, arbetar för en ökad arbetsglädje, säkerhet 

och produktivitet i arbetslivet i och med sin vision om den goda arbetsplatsen. 

Detta genom att förebygga, upptäcka och motverka skadligt bruk i arbetslivet. 

Insatserna syftar till att öka arbetsplatsens egen kompetens och motivation att 

agera och hantera situationer som kan uppstå i och med skadligt bruk. 

Arbetsplatsen är en bra arena då de allra flesta finns där samt att arbetet är något 

man inte vill bli av med. Alna vill synliggöra att en anställds missbruk berör hela 

arbetsplatsen.  

EU har varit med och tagit fram det nya begreppet Skadligt bruk i detta 

sammanhang. Skadligt bruk i samband med arbetsplatser har inte bara att göra 

med den enskilda individen utan med saker som kan inverka på arbetet såsom 

olyckor, arbetsplatsens varumärke/rykte. Detta gör begreppet Skadligt bruk 

bredare än det tidigare begreppet bruk. Ett annat uttryck som kan användas i 

sammanhanget är curlingkollegor, vilka möjliggör andras kollegors missbruk 

exempelvis genom att hålla en kollega bakom ryggen som missköter sitt jobb i ett 

eller flera avseenden. I en litteraturöversikt som forskare från STAD har gjort i 

samarbete med Alna framkommer att det alkoholrelaterade produktionsbortfallet 

i Sverige uppgår till minst 10 miljarder. Några forskare menar att det kan röra sig 

om så mycket om nästan 80 miljarder. Litteraturöversikten kommer också fram 

till att det inte finns så mycket forskning inom området, att den forskning som 

finns ofta har metodologiska begränsningar samt att den övervägande kommer 

från USA. Alna ser som utmaning att komma bort från missbruksperspektivet. 

Att grupper och organisationer mer skall fokuseras jämfört med det tidigare 

individperspektivet. Att företagen tänker i begreppen produktivitet och ekonomi i 

dessa frågor samt på arbetsmiljölagen och allas ansvar för arbetsmiljön. 

Arbetsgivarna bör även bli bättre på att bekosta primärprevention istället för att 

lägga ut stora summor för olika rehabiliteringsinsatser.     

På projektledarträffen 12 maj presenterade också Mimmi Eriksson, doktorand 

på Karolinska institutet projektet och utvärderingen av IOGT-NTO:s 

arbetslivsprojekt; Minska bruket av alkohol bland vuxna med betoning på unga 

vuxna i arbetslivet. Även i denna presentation framkommer att forskningen om 

alkoholprevention och arbetsliv och vilka metoder som fungerar och är effektiva 
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är ytterst sparsam både nationellt och internationellt. IOGT-NTO:s intervention 

består av två föreläsningar, ett tillfälle fokuserar på risker med alkohol, både 

medicinska och sociala och det andra tillfället fokuserar på beroende och vägen 

till beroende. AUDIT-formulär delas också ut. Interventionen har genomförts på 

tre olika arbetsplatser; ett mindre företag, ett större företag (med kontrollföretag) 

samt en kommun. Utvärderingsresultaten härrör till det större företaget. 

Sammanfattningsvis framkom att: 

• Interventionen hade ingen effekt på alkoholkonsumtionen bland samtliga 

anställda i termer av minskat AUDIT-medelvärde eller hur ofta man 

intensivkonsumerar. 

• Interventionen hade dock en effekt på riskmedvetenhet, det vill säga deltagarna 

hade ökat sina kunskaper om alkohol och risker.  

• Sett till hela gruppen hade kontrollgruppen minskat sitt medelvärde på AUDIT, 

men inte interventionsgruppen. 

• Bland dem som dricker mest hade AUDIT-medelvärdet sjunkit för båda 

grupper, alltså oberoende av interventionen. 

 

 Dock framfördes funderingar som: 

• Tidigare forskning har visat svårigheterna med att få företag intresserade av 

primärprevention. Arbetsgivaransvar? 

• Längden på interventionen: I detta fall landade utbildningen till de anställda på 

2 gånger 45 minuter, trots ihärdiga försök att få till en mer omfattande 

utbildning. En erfarenhet att ta med sig! 

• Att få evidens för sina metoder: Ofta krävs randomiserade kontrollerade 

studier, RCT, men det är inte önskvärt i preventionsforskning av detta slag. 

Forskaren möter också verkligheten, vilket gör att hinder för att utföra ett bra 

upplagt kvasiexperiment möter på svårigheter.  

• Svårt att få fram resultat av insatser av detta slag generellt. Det finns inte så 

pass mycket utrymme för förbättring. 

• Så vad ska man mäta? Väldigt svårt att ta reda på i vilken grad en intervention 

har en effekt på till exempel individens förmåga att stoppa en framtida 

alkoholproblematik. Frågan är vad evidenskravet på allt man gör har för 

negativa effekter.  
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• Interventionen har mottagits väldigt positivt och många säger sig komma att ha 

nytta av den.  

 

Frågor och avslutande diskussion efter de två presentationerna handlade bland 

annat om behovet av evidens och vinsterna med interventionsforskning trots 

uteblivna resultat, men även om värderingar, normer, socialkultur och ledarskap. 

Vissa av deltagarna menade att arbetsgivaransvaret och förmedlingen av 

arbetsplatsens värderingar med mera är viktigare än evidens, samt att det behövs 

en kollektiv anda för frågan.  

  

Barn i riskzon 

I Sverige växer majoriteten av alla barn upp med bra familjeförhållanden men det 

finns också många barn som upplever en otrygg uppväxt med vuxna i sin närhet 

som har missbruksproblem (Regeringskansliet, 2008). Statens folkhälsoinstitut 

(FHI) genomförde 2008 på uppdrag av regeringen en kartläggning av antalet barn 

som växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna har missbruksproblem 

och analyserade dessa barns situation (FHI, 2008). År 2009-2011 har FHI också 

fått i uppdrag att kartlägga kommunernas förebyggande arbete med åtgärder och 

aktörer för barn och unga i olika risksituationer. FHI menar i sin kartläggning 

2008 att det finns ca 385 000 barn som lever i familjer med riskbruk av alkohol. 

Tidigare år har 200 000 barn redovisats som barn som växer upp i familjer med 

missbruk men med FHI:s presentation av antalet barn vidgas begreppet och 

antalet blir betydligt större. I detta antal ingår barn som växer upp med missbruk 

men där alkoholkonsumtionen inte blivit ett missbruk, men ändå kan leda till att 

barnen far illa, så kallad riskfylld alkoholkonsumtion.  

IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis, genomför årligen undersökningar av alla 

landets 290 kommuner och deras insatser för barn till alkohol- och drogberoende 

föräldrar. Med hjälp av dessa har Junis försökt skapa en bild av hur många 

stödgrupper som finns, och hur många barn som nås av dessa. År 2009 gjordes 

kartläggningen för sjätte året i rad (Junis, 2009). Junis arbetar aktivt med att ge 

stöd till barn till missbrukande föräldrar och ett sätt är stödgrupper. I dessa 

grupper får barnen möjlighet att träffa andra i en liknande situation och med 

hjälp av lek, skapande och bra vuxna förebilder kan barnen bli av med den skuld, 

skam och känsla av att vara ensam som många av dessa barn känner (Junis, 

2009).  
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Barn ska inte behöva utsättas för olika former av påfrestningar som till 

exempel våld i hemmet, som uppväxt med missbrukande föräldrar kan innebära, 

utan att samhället ger någon form av stöd. Att växa upp i en familj med 

missbruksproblem är även en stor riskfaktor för att under senare uppväxten och 

vuxen ålder drabbas av bland annat psykiska problem (FHI, 2008). Forskning 

har också visat att barn till missbrukande föräldrar löper fyra till fem gånger 

större risk att själva hamna i missbruk i vuxen ålder (Socialdepartementet, 2008). 

Därför är det av stor betydelse att arbeta förebyggande med effektiva åtgärder 

som kan reducera denna risk och som kan bidra till att dessa barn får en bra start 

i livet (FHI, 2008). 

 

Fördjupningar inom satsningen 

Det finns flera organisationer som haft projekt i satsningen 2003–2009 som riktat 

sitt arbete till barn i riskzon. Några av organisationerna är Hela Människan, 

IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis och Blå Bandet. I februari 2009 genomfördes 

ett möte med representanter från ovanstående presenterade organisationer samt 

representanter från Statens folkhälsoinstitut (FHI), Socialstyrelsen och 

Forskarteamet vid Örebro universitet och på projektledarmötet 12 maj 2009 

presenterade organisationerna deras arbete utifrån tre viktiga frågor om barn i 

riskzon.  

 

Temaseminarium om projekt med barn till missbrukare – vad kan bli bättre? 

På temaseminariet på Socialstyrelsen medverkade totalt åtta personer. Syftet med 

mötet var att dela erfarenheter, diskutera och få åsikter från organisationerna 

inför nästa omgång av projektstöd från Socialstyrelsen: Vad kan bli bättre när det 

gäller projekt för barn till missbrukare? Hur ser organisationerna på behovet av 

insatser för barn till missbrukare, och på sin roll? Hur kan vi få fram mer 

kunskap inom området?  

FHI startade mötet med att presenterade vissa resultat från FHI:s kartläggning 

(FHI, 2008) samt den inventering som Junis gjort med alla kommuner i landet.  

• Ca 390 000 barn lever i familjer där vuxna har ett riskbruk, det vill säga hög 

konsumtion. 

• Ca 20 000 barn lever i familjer där vuxna är i vård för sitt missbruk. 

• Ca 2 700 barn finns med i någon stödgrupp för barn till missbrukare. 
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• Ca 64 procent av kommunerna uppger att de har någon typ av verksamhet för 

barn till missbrukare (annan än StegVis, SET och program för riskutsatta 

förskolebarn). 

 

Några förslag från de intervjuade på vad som kan bli bättre: 

• Ta fram goda exempel eller best practice på insatser, stödsystem kring utövare, 

samverkan. 

• Lära av goda exempel på kommuner som har lyckats – och dåliga. 

• Ge metodstöd till utbildade gruppledare för att upprätthålla kvaliteten. 

• Utveckla långsiktig policy på politisk nivå för förebyggande insatser inklusive 

insatser riktade mot utsatta barn. 

• Se och ta tag i barn till missbrukare, fånga upp barn via vårdenheter som möter 

föräldrarna, samverka med andra enheter och instanser. 

 

I diskussionen som följde kom det klart fram att stödgrupper bara är en typ av 

insats som inte alls kan passa för alla – det behövs också aktiviteter som även 

normala barn kan ta del i. Det framkom också att kunskapen är mycket 

begränsad om vad som egentligen görs i kommunerna utöver stödgrupper, och 

även om denna insats.  

Socialstyrelsen informerade om det pågående arbetet med en vägledning till 

socialtjänsten och andra aktörer som jobbar med barn till missbrukare om 

verksamma metoder. Uppdraget från Socialdepartementet har utvecklats och 

tillämpats under tiden. Kunskapen som behövs för att säkert kunna bedöma 

verkningar, effekter och resultat av olika metoder, finns inte idag vare sig i 

Sverige eller internationellt. Generellt har det gjorts få vetenskapliga studier på 

socialtjänstens område och i synnerhet utsatta barn. Detta upplevs som ett 

problem när man ständigt ställs inför kravet om evidensbaserad verksamhet. Men 

en vägledning till utövare av insatser för barn till missbrukare behövs ändå. 

Vägledningen kommer att stödja sig på kunskapen som finns om stödgrupper och 

om föräldrastöd. SoS har arvoderat en extern konsultfirma för att hämta kunskap 

från metoder inom sex-sju större stödgruppinsatser, bland annat Ersta 

Vändpunkten. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, gör en 

internationell kunskapssökning på föräldrastöd till gruppen.  

I diskussionen som följde framhölls att det finns mycket kunskap lokalt inom 
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egna projekt och insatser, men tyvärr saknas ofta systematisk utvärdering av data 

och erfarenheter. Till exempel vilka är kriterierna för att fastställa att nu är målet 

med denna insats nått? Det framkom också att det i synnerhet saknas kunskap 

om själva förändringsprocessen – vad händer under tiden med dem som får 

insatser, vilka mekanismer verkar och vad kan tillämpas inom olika kontexter? 

Mer forskning på området är absolut möjligt, men en prioriteringsfråga. 

Vägledningen har nu publicerats (Socialstyrelsen, 2009).  

Efter dessa presentationer tog representanterna från frivilligorganisationerna 

som deltog på mötet över ordet och berättade om sina verksamheter. 

 

IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis 

Junis är IOGT-NTO:s barn- och ungdomsorganisation. I organisationen arbetar 

man aktivt med att barn ska få vara barn och att skapa en meningsfull fritid för 

barnen. Förbundet värnar om drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och 

mänsklig miljö. Representant från IOGT-NTO:s Juniorförbund presenterade hur 

Junis arbetar. Föreningen gör två huvudsaker: Erbjuder kul fritidsaktiviteter för 

barn och ungdom, och driver opinionsbildande insatser. Den årliga 

kartläggningen av insatserna i landet för barn till missbrukare är rätt 

resurskrävande men görs så länge ingen annan tar över det ansvaret. Rapporten 

innehåller många goda exemplen på bra insatser för barn till missbrukare, 

förutom statistik. 

Junis anser att kommunen i princip borde göra jobbet för barn till missbrukare, 

medan Junis borde koncentrera sig på sina två huvudsaker. Föreningen bidrar 

gärna med utbildningsinsatser för utövare som redan har pedagogisk bakgrund. 

Vit jul-kampanjen de senaste åren kommer nu att inlemmas i Junis ordinarie 

verksamhet och även inkludera vita mötesplatser med roliga aktiviteter för 

barnen under julhelgen. 

Junis lyfte fram behovet av verktyg för att hitta barn till missbrukare. Barnen 

till vuxna klienter inom socialtjänsten, till vuxna under behandling och vård med 

mera, blir alltför sällan sedda och får alltför sällan någon form av uppföljning. 

Till exempel har polisen verktyg i form av rutiner för att ta tag i barnen som finns 

i de hem polisen visiterar under anledning av bråk mm. Se barnen och följa upp 

dem! (Junis, 2008, 2009). 
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Blå Bandet 

Föreningen Blå Bandet är ett samlingsbegrepp för Sveriges Blåbandsförbund (SBF) 

och Sveriges Blåbandsungdom och en del av den internationella Blå Kors-

rörelsen. Förutom opinionsbildning driver föreningen förebyggande insatser i 

barns omgivningar – idealiskt sett genom hela uppväxten från mammas mage till 

myndighetsåldern. Konceptet kallas numera Små barn – medvetna vuxna. Det 

anses önskvärt att ha en helhetssyn som famnar individets utveckling snarare än 

den enstaka åldersgruppen. 

Sedan 2002 har föreningen gjort utbildnings- och förebyggande insatser bland 

barnmorskor, barnsköterskor, familjecentraler och dylikt. Erfarenheterna från ett 

pilotprojekt i Lilla Edets kommun är avsevärd positiva: Efter att de 

kommunanställda har genomgått utbildning i förebyggande av alkohol och andra 

droger, har hela kommunen från politisk ledning till förskolan utvisat ett aktivt 

förebyggandetänk. En enkel enkät visade att 70-80 procent av dem som hade 

tagit del av utbildningen, efteråt kände sig tryggare i att samtala med föräldrar 

om alkohol och droger. Mötet uttryckte beklagande över att det hittills inte var 

gjort någon systematisk utvärdering av erfarenheterna från Lilla Edet kommun, 

som tycks vara ett intressant fall att lära av. 

Blå Bandet lyfte fram att lyssna på barnen, höra deras röster berätta, som ett 

önskemål framöver. Det vore bra att kunna publicera en bok som den som gjorts 

i Danmark och Norge, där barnen berättar sina egna tankar och upplevelser kring 

alkohol. 

 

Hela Människan 

Hela Människan är en del av svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas 

sociala arbete. Organisationen bedriver tillsammans med anställda och ideella i 

cirka 90 lokala enheterna en mängd olika verksamheter. Den opinionsbildande 

verksamheten omfattar bland annat artikelserier i tidningar och senast ett 

samverkansprojekt med Fryshuset och IOGT där organisationerna erbjuder sig 

att ta ett nationellt ansvar för de glömda barnen. Av mer operativa insatser driver 

organisationen utbildning av gruppledare till stödgrupper för barn i åldern 7-12 

år, och nätverk för gruppledarna i län och regioner inklusive konferenser för 

erfarenhetsutbyte och fortbildning mm. Cirka två tredjedelar av dem som utbildas 

är kommunanställda. Grundhållningen är att samverka med andra aktörer och 

vara ett komplement till offentlig sektors insatser. 

Hela Människan har sett ett obesvarat behov av insatser för unga 17-25 år. För 
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nuvarande jobbar organisationen tillsammans med de unga för att ta fram projekt 

för denna målgrupp och en ansökan till Arvsfonden. Problemen bland killarna 

och tjejerna som har vuxit upp i missbrukarfamiljer artar sig olika. Möjligtvis 

kommer de unga att föreslå gruppverksamhet i separata tjejgrupper och 

killgrupper. På webben utvecklas sidor för vuxna glömda barn, detta är 

människor som berättar att de har ingenstans att gå med sina problem.  

 

Hur går vi tillväga för ökad dokumentation och kunskap från projekten?  

Forskarteamet presenterade perspektiv på kunskap och forskning inom området. 

Den goda viljan räcker inte till, dokumentation och kunskap behövs. Ett exempel 

på kunskap från ett doktorandprojekt vid Örebro universitet (Tinnfält, 2008) 

presenterar: Hur upplever barnen att bli upptäckt eller inte?  

Det finns hopp om att det framöver, bland annat i kölvattnet av den nya 

forskningspropositionen, kommer att tas fram mer forskning inom området barn 

till missbrukare. Mer kunskap behövs: Händer det något genom insatserna? I 

synnerhet behövs mer kunskap om själva förändringsprocesserna, till exempel: 

• Vad händer efter gruppledarutbildningen; blir det grupper utav det? 

• Vad händer i grupperna; hur får man dem att fungera, och barn att delta? 

• Vad händer sedan med barnen som tagit del av insatserna, när de blivit äldre? 

Kommunerna borde, på begäran av nationella myndigheter som Socialstyrelsen 

och Folkhälsoinstitutet, berätta hur de jobbar och hur de bedömer sina 

erfarenheter.  

 

Slutsatser 

Mötet lyfte fram att kommande konferenser i Sverige är gyllene tillfällen att ta del 

i aktuell expertkunskap och dela erfarenheter med varandra, även genom 

särskilda kringaktiviteter. Mötet var benäget att vidareutveckla samverkan mellan 

organisationerna såväl som med andra aktörer, och bidra till att få fram mer 

dokumentation och kunskap på området barn till missbrukare.  

Mötet framhåll värdet av att träffas tvärs över gränserna och diskutera 

gemensamma frågor. Alla var enliga om att hålla ett nästa möte om ett halvt år. 

Dock har inget uppföljande möte genomförts. 
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Projektpresentationer på projektledarträffen 12 maj 2009 

Junis ger varje år ut en rapport för att belysa behovet av stöd till de barn som 

växer upp i familjer med missbruk. År 2008 gavs rapporten Vems är ansvaret? 

Om kommunernas stöd till barn som växer upp med missbrukande föräldrar ut. 

Rapporten baserar sig på kommunenkäter som 261 kommuner besvarade. Av 

dessa kunde tre av fyra erbjuda stödgrupper till de utsatta barnen. En av tre 

kommuner svarade att de skulle öka sina insatser. Trots detta arbete så nås 

uppskattningsvis endast två procent av de barn som skulle behöva hjälp. Junis 

rapport visar på metoder som man kan använda sig av för att arbeta med dessa 

barn. 

Hela Människan har under flera år utbildat vuxna för att bli vettig vuxen, men 

hur är egentligen en vettig vuxen och hur gör man för att upptäcka de barn som 

har behov av stöd? Denna kunskap är väldigt viktig. Som vuxen behöver man 

öppna ögonen och titta – vad är annorlunda? Vad sticker ut från mängden? De 

barn som behöver hjälp har ofta en väldigt låg självkänsla. De blir upprepade 

gånger svikna av sina föräldrar som istället för att följa med på till exempel bio 

tar till flaskan med alkohol. Barnet blir satt i andrahand och behöver få hjälp 

med att hantera känslor och få hjälp med att visa på att det inte är deras fel att 

föräldrarna dricker. I familjer som har problem med alkohol- eller 

narkotikamissbruk blir barnen föräldrar åt sina föräldrar och andras behov går 

före i barnens liv. Eftersom föräldrarna sviker upprepade gånger vågar barnen 

inte heller lita på andra vuxna. Det måste vuxna utanför familjen ändra på och 

har man som vuxen tagit steget att närma sig ett barn med behov gäller det inte 

att svika och dra sig undan. Det gäller att stå på sig och inte vara ytterligare en 

vuxen som sviker.  

Vad kan jag göra som vuxen för att stödja och hjälpa (Figur 9.1)? 

• Det gäller att ha tålamod och uthållighet. Vik inte tillbaka om du tagit ett steg 

framåt!  

• Visa att du bryr dig.  Efter det kan du som vuxen komma med pekpinnar när 

du fått förtroende hos barnen. 

• Lyssna, visa intresse. Låt barnen berätta och låt de prata till punkt. 

• Ge förtroende. Visa att du tror på barnen. Låt de göra saker på egen hand med 

eget ansvar.  
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Figur 9.1.Några exempel på bra egenskaper som vettig vuxen 

 

Tredje delen av seminariet inleddes med en diskussionsfråga: Var går gränsen 

mellan alkoholbruk och alkoholmissbruk? Efter en kort diskussion påbörjade 

Lotta Johansson sin presentation om det arbete som Blå Bandet genomför. Syftet 

med deras verksamhet är att ge information om alkohol ur ett barnperspektiv. 

Bland annat ges information på BVC, MVC, förskolor och familjecentraler. 

Deltagande sker också på konferenser, utbildningsdagar, informationsmaterial tas 

fram och nya arbetsmetoder och idéer prövas. Arbetet som genomförts i Lilla 

Edets kommun hade ett helhetsgrepp om det förebyggande arbetet. Bland annat 

genomfördes utbildningsdagar med all berörd personal inom kommunen. Detta 

samarbete som genomfördes med kommunen var enligt Lotta väldigt 

framgångsrikt. Det behöver ställas krav på kommunerna att följa upp de barn 

som upptäcks och erbjuds stödverksamhet. Det behöver också följas upp vad det 

är för verksamhet som erbjuds för barnen i kommunerna och vad händer med 

dessa barn efter kommunens verksamhet? Det behöver också utvecklas ett arbete 

som gör att föräldrar och barn från olika kulturer blir delaktiga och kan erbjudas 

stöd.  

 

Tjejprojekt 

Nedan presenteras en inledning till förebyggande arbete med tjejer. Även 

projekten inom satsningen presenteras kort samt en beskrivning av seminariet Att 

arbeta med tjejgrupper som genomfördes på konferensen Reflektion kring 

prevention 2008. 

 

 

Var uthållig   Visa intresse 

               Var trygg                            Visa empati 

    Lyssna                   Var äkta                Var ärlig   
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Att arbeta förebyggande med tjejer 

Enligt den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (prop. 

2005/06:30) ska insatserna som görs anpassas till skillnader i livsvillkor hos 

flickor, kvinnor, pojkar och män. I denna handlingsplan står också att kunskapen 

om tjejer och alkohol behöver fördjupas samt att det bör utvecklas metoder som 

är förebyggande och riktas sig till tjejer. Med andra ord är det viktigt att det 

förebyggande arbetet har ett genusperspektiv (Hammarström & Hensing, 2008) 

och utgår från bland annat tjejers och killars olika behov under tonåren (Hensing, 

2008; Svensson, 2008; Poikolainen et al., 2008). 

 

Varför behövs insatser riktat mot unga tjejer? 

Under tonåren, tiden mellan barndom och vuxenliv, upplever inte killar och tjejer 

utvecklingen som sker i deras liv på samma sätt. Av den anledningen är det av 

stor betydelse att det finns könsspecifika program, både för killar och för tjejer. 

För tjejer är det ett sätt att garantera att deras unika frågor blir 

uppmärksammade. Många program fokuserar på att få tjejer att bli bekväma och 

nöjda med sina kroppar, bygga stöttande relationer tillsammans med tjejer och 

kvinnor och bestämma vad de har för mål i sitt liv, både i nutid och i framtid 

(Kellyet al., 2004). 

Självkänsla är ett exempel på något som förändras under tonåren. För de flesta 

tjejer sjunker självkänslan radikalt under denna tid medan den för många killar 

ökar. I de unga tonåren handlar mycket i livet om att hitta sin egen identitet och 

lära känna sig själv (American Association of University Women 1991, Madsen 

2006). Det händer mycket i tjejers sociala umgänge som påverkar deras liv. 

Utvecklingen representerar förändringar både psykiskt, emotionellt, kognitivt och 

på den sociala arenan (LeCroy, 2005). När det gäller könsspecifika program 

riktade till tjejer gäller det därför att ta hänsyn till tjejers utveckling (LeCroy, 

2005, Kelly et al., 2004). En anledning är t.ex. att tjejer kan uppleva den fysiska 

mognaden som en negativ upplevelse. I rapporten Tonårsflickors levnadsvanor 

(Alkoholkommittén, 2005) framkom att flickor i tonåren har svårt att anpassa sig 

till sin livssituation. Allt sker i en snabbare takt. Flickorna känner sig vilsna, 

osäkra på sin identitet och roll i samhället. Många tjejer upplever också att de 

saknar en vuxen att dela dessa känslor med. Denna tid kan också upplevas av 

många unga tjejer som en tid för att utforska nya saker, det finns frihet att prova 

nya saker, självständigheten växer och självkännedomen ökar. Tonårstjejerna 

behöver samtidigt utveckla en tilltro till sig själva och utifrån sina utgångspunkter 
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utveckla identiteter och en tro på framtiden (Denmark, 1999). De behöver 

släppas fram för att undvika ett utanförskap, en brist på framtidstro och ett 

demokratiskt underskott. Tjejerna behöver nå erkännande och respekt utifrån 

vilka de är (Sernhede, 2008). 

 

Tjejprojekt inom satsningen 

Under åren har flera projekt inom satsningen haft verksamhet som riktat sig 

specifikt till tjejer. En fördjupad dokumentation har gjorts av projektet Junis 

Sisters som drevs av IOGT-NTO:s Juniorförbund 2007-2008 (se kap 5). 

Socialstyrelsen gav forskarteamet uppdrag att genomföra den fördjupade 

utvärderingen och dokumentationen av Junis Sisters projektet eftersom 

förebyggande verksamhet till unga tjejer, speciellt i segregerade områden inte 

tidigare prioriterats inom Socialstyrelsens satsning.  

*IOGT- NTO:s Junior förbund – Junis Sisters, Liza Viktorsson & Elisabeth.B. 

Lindgren (2007-2008): Ett tjejgruppsprojekt i Örebro som riktar sig till tjejer i 

skolår 5 och 6 med syfte att stärka unga tjejers självbild och självkänsla, 

synliggöra deras behov samt få dem att fungera som förebilder. 

Andra projekt med liknande inriktning har genomförts av: 

Hassela Skåne, Tjej- och killcoacher, Susanne Johansson (2008-2009): Ett 

projekt i Malmö med målgruppen tjejer och killar i gymnasieåldern som ska 

fungera som coacher, samt tjejer och killar i högstadieålder som ska delta i 

grupperna.  

*KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och 

Narkotikafrågor – BellaNet, Britt Fredenman (2005-2009): Projektet syftar till 

att samla tjejgruppsledare som genomgått Bellautbildningen, och som arbetar 

med tjejgrupper i Sverige, i ett nationellt nätverk på Internet.  

KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och 

Narkotikafrågor/RFHL  Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och 

läkemedelsberoende Flickor och läkemedel, Leena Haraké, Sonja Wallbom (2006 

+ 2008, 2009): Målsättningen med projektet är öka kunskapen, påverka attityder 

och värderingar, minska totalkonsumtionen av läkemedel, alkohol och droger 

samt att uppmuntra erbjudanden om alternativa sätt att handskas med 

svårigheter i flickors/unga kvinnors liv. 
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*Stiftelsen Kvinnoforum/Xist - Flickor stöttar flickor, Kirsi Poikolainen (2007): 

Ett projekt som riktar sig till romska flickor där fokus ligger på utbildning, 

empowerment, förebilder, hälsa och genus.  

SWIS/KSAN, ARAWELO - Unga kvinnliga ledare (2007-2009): Projektet är 

ett utbildningsprojekt som handlar om att utbilda somaliska tjejer i åldrarna 15-

25 år i ledarskap, ge dem aktivt stöd i deras skolarbete, få dem att delta i olika 

seminarier och hjälpa dem till en karriär. 

Tjejzonen, Storasyster mot droger (2008-2009): Projektet syftar till att stärka 

tjejer i åldern 12-25 år i Stockholms län, beträffande deras självkänsla, 

självförtroende och tillit till sig själva genom at erbjuda dem en tio år äldre 

Storasyster som de kan prata med.  

Tjejzonen/Maskrosbarn, Storasyster på nätet (2009): Ett projekt som med hjälp 

av chatt/samtal via nätet mellan lillasyster och storasyster vill stärka tjejer i åldern 

12-25 år.  

På konferensen Reflektion kring prevention 2008 genomfördes ett seminarium 

med fokus på Att arbeta med tjejgrupper. Therese Skoog, lektor i psykologi vid 

Örebro universitet, hade innan seminariet pratat om Har unga tjejer någonsin 

haft det bättre? På seminariet presenterades tre projekt (markerade med * ovan) 

inom satsningen och åhörarna fick möjlighet att ställa frågor och diskutera 

ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293



  

10. Övergripande forskningsfrågor 

Detta kapitel tar upp att vara projektledare inom en frivilligorganisation, 

kompetensstöder, verksamhetsdokumentationen, mervärdet med den ideella 

kraften och reflekterar kring praktiknära kunskapsutveckling.   

Att vara projektledare i en frivilligorganisation 

Att vara projektledare i en frivilligorganisation skiljer sig lika mycket åt som 

deras respektive organisationer gör. Organisationerna inom Socialstyrelsens 

satsning är 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, men även villkoren för projektledarna. Intressant är att få veta 

mer om just projektledarskapets förutsättningar i en frivilligorganisation, samt få 

veta vilka projektledarna är beträffande exempelvis ålder och kön, samt veta mer 

om deras förflutna samt nuvarande roll i organisationen.   

 

Projektledarenkäter  

Under fyra år, 2003, 2005, 2007 och 2009 har projektledarna för de respektive 

alkohol- och drogförebyggande projekten fått besvara en enkät (Tabell 10.1).  

 
Tabell 10.1. Antal besvarade projektledarenkäter år 2003, 2005, 2007 och 2009 fördelat 

på typ av organisation. 

 

 

  

 

2003 

 

2005 

 

2007 

 

2009 

Alkohol- och drog org.  20 14 6 2 

Etnisk grupp 6 6 4 5 

Idrottsförening/förbund 3 2 2 1 

Kristen verksamhet    2 

Nätverk 4 4 2 2 

Paraplyorganisation 1 1 2 3 

Socialt arbete 3 3 4 4 

Stödorganisation 3 4 2 7 

Studieförbund 1 1 1  

Okänd   4  

Totalt 41 35 27 26 

Årtal 
Typ av 
organisation 
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Enkäten har innehållit frågor med fokus på situationen att vara projektledare i en 

frivilligorganisation. I Tabell 10.2 presenteras materialet utifrån typ av 

medverkande organisationer samt hur många av projektledarna som besvarat 

frågorna enstaka år eller flera år. 

 
Tabell 10.2 Besvarade enkäter under åren indelat på typ av organisation. 

 

Vissa projektledare har besvarat enkäten mer än ett år eftersom deras projekt 

har beviljats medel över flera år, medan andra har besvarat enkäten endast vid ett 

tillfälle. För att bearbeta projektledarenkäterna och det material som finns har 

organisationerna delats in i olika kategorier beroende på vad de i grunden arbetar 

med. De organisationer som i botten har ett arbete som grundar sig i alkohol- och 

drogarbete har tilldelats den kategorin. Övriga indelningar har varit etnisk grupp, 

 

 

  

 

2003 

 

2005 

 

2007 

 

2009 

 

2003 

2005 

 

2007 

2009 

 

2003 

2005 

2007 

 

2003 

2005 

2007 

2009 

Alkohol- & 

drogorg.  

6  5 2 13  1  

Etnisk grupp 2 2 1 3 3 2 1  

Idrottsförening

/förbund 

1  2 1 2    

Kristen 

verksamhet 

   2     

Nätverk     2 1 1  

Paraply-

organisation 

   1  1  1 

Socialt arbete   2 1 2 2   

Stöd-

organisation 

 1 2 7 3    

Studieförbund     1    

Okänd   4      

Totalt 9 3 17 17 26 6 3 1 

Årtal 

Typ av 
organisation 
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idrottsföreningar/förbund, kristen verksamhet, nätverk, paraplyorganisation, 

socialt arbete, stödorganisation och studieförbund. Även gruppen okänd finns 

med då personer valt att vara anonyma när de fyllt i enkäten.  

 

Vilka var projektledarna? 

I Tabell 10.3 redovisas en beskrivningen av projektledarna utifrån varje år för sig. 

En projektledare som har besvarat enkäten vid mer än ett tillfälle kan därför 

finnas med i beskrivningen varje år. De flesta projektledare som besvarade 

enkäten 2003 finns även med i 2005 års undersökning. Dock kan inte alla frågor 

följas från 2003 till 2005 eftersom enkäterna inte de tillkommit frågor i den 

senare enkäten. Totalt har 84 personer besvarat enkäten under åren. Av dessa 

finns 38 personer representerade fler än ett år. 

Tabell 10.3. Översikt av deltagande projektledare under 2003-2009. Procent (n). 

                            År 

Variabel 

 

2003 

 

2005 

 

2007 

 

2009 

Deltagare (41) (35) (27) (26) 

Kvinnor  56 (23) 60 (21) 52 (14) 62 (16) 

Män 44 (18) 40 (14) 48 (13) 39 (10) 

≤ 30 år 10 (4) 9 (3) 12 (3) 8 (2) 

31-40 år 24 (10) 28 (9) 27 (7) 19 (5) 

41-50 år 39 (16) 41 (13) 27 (7) 19 (5) 

≥ 51 år 27 (11) 22 (7) 35 (9) 54 (14) 

Medlem före anställning 82 (31) - 44 (12) 46 (12) 

Ideellt arbete i organisationen 49 (19) - 46 (11) 46 (12) 

 

Alla år är andelen kvinnor högre än män. De flesta projektledarna tillhör 

åldersgruppen 41–50 år 2003 och 2005 men år 2007 samt 2009 är de flesta 

projektledarna i åldern 51 år eller äldre.  

Många projektledare är trots sin anställning i organisationen även ideellt 

engagerade vid sidan av sitt arbete. År 2003 arbetade nitton personer ideellt i sin 

organisation. År 2007 var motsvarade siffra elva personer och 2009, 12 personer. 

Det finns en stor variation i antalet timmar som dessa personer engagerat sig 

ideellt. Antalet ideella timmar per vecka varierar mellan 1-20 timmar år 2003 och 

2007. År 2009 är motsvarande siffror 2–45 timmar.  
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Projektledarnas syn på sina arbetsuppgifter 

I alla enkäter som genomförts har projektledarna fått besvara frågan: Vilka av 

följande ord beskriver bäst dina arbetsuppgifter? Alla medverkande projekt och 

organisationer i satsningen har väldigt olika förutsättningar och arbetsområden. 

Skillnaden mellan dem är väldigt stor vilket naturligtvis också kan spegla deras 

syn på arbetsuppgifter. Vissa projektledare arbetar till exempel med 

metodutveckling och vissa är utförare och jobbar väldigt praktiskt och möter 

människor dagligen. En jämförelse har gjorts mellan svaren på frågan från 2003, 

2005, 2007 och 2009. I Tabell 10.4 presenteras resultatet i antal för respektive 

ord.  

 
Tabell 10.4. Projektledarnas beskrivning av arbetsuppgifter under 2003-2009. Antal. 

                            År 

Variabel 

2003 

n=41 

2005 

n=34 

2007 

n=27 

2009 

n=26 

Lärare 5 9 5 8 

Planerare 24 23 23 20 

Handledare 19 18 9 10 

Administratör 21 16 16 18 

Möjliggörare 17 15 17 14 

Bollplank 22 18 10 10 

Informatör 29 28 18 16 

Byråkrat 1 2 4 1 

Mobilisatör 8 8 9 11 

Forskare 3 5 2 2 

Inspiratör 24 23 20 17 

Folkbildare 16 12 13 11 

Samordnare 32 30 24 19 

Strateg 13 15 19 14 

Igångsättare 27 24 24 17 

Missionär 6 1 2 3 

Konsult 9 5 3 4 

Samhällsarbetare 16 10 6 4 

Ledare   17 12 

Socialarbetare   3 2 

Hjälpare   4 6 
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De beskrivande orden av projektledarnas arbetsuppgifter som är mest 

förekommande de olika åren 2003-2009 är planerare, informatör, inspiratör, 

samordnare och igångsättare. I Tabell 10.4 har också de två mest valda orden 

markerats för varje år. Ledare, socialarbetare och hjälpare fanns endast att välja 

på åren 2007 och 2009.  

 

Projektledarnas syn på att få tidsbegränsade projektmedel?  

Synpunkter som kommit från projektledarna när det gäller tidsbegränsade medel 

är delade. I vissa fall anser de att tidsbegränsade medel kan vara en fördel för att 

det finns en begränsad tid att utföra uppdraget på. Tidspress kan ibland göra att 

arbetet blir mer fokuserat och därmed effektivare men också stressigare. 

Ettårsprojekt gör att projektledarna bör ha med sig i tanken hur de ska kunna få 

projektet att leva vidare då pengarna är slut. Det är en utmaning i sig och kräver 

kreativt tänkande. För många leder detta till en inre stress – det framgångsrika 

arbete som påbörjats kanske inte kommer att få fortsätta.  

 

Många av projektledarna är tacksamma för att de överhuvudtaget beviljats 

medel. I och med att organisationerna beviljats projektmedel får de möjlighet att 

utveckla kompetens inom området. Projektledarna utvecklas i projektledarskap 

och inom området alkohol- och drogprevention. Ettårsprojekt ger möjlighet att 

testa och utveckla en idé men genererar också kunskap i vilka arbetsmetoder och 

insatser till målgruppen som fungerar. I sin tur leder detta till nya idéer och 

skisser på nya projekt.  
 

Projektmedlen är av stor betydelse för vårt fortsatta arbete. Tack vare det 

kan vi samla och utveckla kompetens inom området, samtidigt som vi 

praktiskt och konkret kan stimulera det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet... 

 

En nackdel som finns är att alla aktiviteter som vissa projekt skulle vilja göra 

inte går att genomföra inom ett års tidsram. Det är också svårt att planera 

för långsiktighet. 

 

Det i stort sett alla projekt inom satsningen ställs inför när de beviljats medel är 

att anpassa mål och insatser efter de medel som projektet beviljats. Det är endast 

ett fåtal projekt i satsningen som genom åren fått den summa de ansökt om. För 

att därför som projektledare kunna jobba med ett projekt behöver mål och 

insatser anpassas efter de medel och resurser som finns. Projektet behöver bli 
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realistiskt att genomföra inom tidsramen. För många projekt är detta en 

utmaning och kan skapa problem. Processen tar oftast längre tid än planerat och 

många känner en oro samt stress att lyckas uppfylla projektets mål. 

Många projektledare har önskemål om att projektmedel skulle beviljas för flera 

år i rad. Det skulle leda till att ett långsiktigt arbete skulle kunna byggas upp och 

i många fall ge utfall i bättre genomförda projekt som då också skulle ha bättre 

förutsättningar att utvärderas. 

 

Vad är det viktigaste Du lärt dig genom att vara projektledare? 

Att arbeta i en ideell organisation kräver mer av projektledaren än om projektet 

skulle genomföras till exempel i en kommunal verksamhet. Det som skiljer är 

bland annat att det finns många ideellt engagerade människor i ett projekt inom 

en frivilligorganisation. Det går inte att ställa samma krav på dessa personer som 

de personer som är arvoderade för sitt arbete. Samtidigt är det svårt att få 

kontinuitet i deras arbete. Som en projektledare berättade får man räkna med att 

allt tar tio gånger så lång tid i en frivilligorganisation, vilket innebär att man som 

person bör vara uthållig. Vägen fram till målet är inte alltid rak, utan kan ta 

många svängar. Men ingenting är omöjligt i en frivilligorganisation. Det finns 

mycket engagemang, kraft och kunskap och många projektledare känner stöd 

från övriga organisationen om det skulle uppstå frågor och oklarheter.  

 
Ingenting blir riktigt som man tänkt sig, oavsett hur väl planerat det är. Livet 

som projektledare är ett litet äventyr med överraskningar som dyker upp från 

oväntat håll. Tålamod och uthållighet är viktiga egenskaper i rollen som 

projektledare.  

 

…jag både måste ställa krav på verksamheten (tjänstmannaroll) men 

samtidigt elda på eldsjälarnas insatser (frivilligarbetarroll). Detta måste inte 

innebära en motsättning men gör det tyvärr ofta. Det är svårt att både låta de 

ofta oförutsedda processerna i verksamhet inom frivilligsfären ha sin gång 

samtidigt som kraven på kvalitet och ekonomi måste upprätthållas. 

 

Projektledarna ser en stor fördel med att skapa sig ett nätverk med kommunal 

verksamhet, andra organisationer samt andra aktörer som kan vara intresserade 

av projektet. Det finns dock negativa delar som kan uppstå i detta arbete. Många 

kan visa sig vara intresserade och vill samverka, men ofta är det ingen som vill ta 

ansvar och göra jobbet.  
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En av mina viktigaste erfarenheter är vikten av att vara tydlig med vad som 

förväntas av alla inblandade parter. Det är annars som det kan vara i en 

ideell organisation alltför lätt att det mesta ansvaret landar på alltför få 

personer. 

 

Den viktigaste lärdomen är nog hur mycket som kan förverkligas med hjälp 

av idéer, eldsjälar och ekonomiskt stöd. Den ideella organisationens styrka är 

dess flexibilitet och just flexibilitet är en enorm tillgång vid 

förändringsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande reflektioner 

• Det material som samlats in under åren i och med projektledarenkäterna 

innehåller många intressanta delar om projektledarskapets förutsättningar i en 

frivilligorganisation. Eftersom flera av projektledarna besvarat enkäten mer än 

ett år går det att titta på intressanta delar om bland annat projektledarnas 

personliga utveckling men också arbetets förändring och förutsättningar i 

organisationen. De finns dock vissa faktorer i materialet som man måste ta 

hänsyn till vid bearbetning. De deltagande organisationerna i satsningen har 

bland annat olika förutsättningar, till exempel storlek, förankring i samhället, 

ideologi och historia, vilket påverkar projektledarnas utgångspunkter i projekten, 

arbetet och därmed svar på frågorna i enkäten. Könsfördelningen är relativt 

jämnt fördelat över åren, vilket innebär att det går att göra jämförelser mellan 

män och kvinnor på många frågor. 

 

• Analyser och bearbetning av projektledarenkäterna har bara påbörjats. 

Förhoppningen är att kunna fortsätta arbetet och göra en fördjupad 

dokumentation och rapport av det material som finns. Eftersom fyra 

projektledarenkäter samlats in vartannat år från 2003 finns ett stort och 

intressant material att titta vidare på om projektledningens konst i 

frivilligorganisationer. Bland annat går det att undersöka om det finns några 

utmärkande förändringar som skett under åren. Förhoppningen är även att 

fortsätta samla in liknande data från projektledarna framöver. 
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Vikten av kompetensstöd  

Inom satsningen har fortbildning, projektledarträffar och handledning erbjudits 

som kompetensstöd till projektledarna. Detta har följts upp med enkäter, 

intervjuer och skriftlig dokumentation av forskarteamet. 

Handledning organiserades från start till de projektledare som bedrev 

verksamhet, med undantag för de som endast producerade material. Denna 

genomfördes under de första åren av sex handledare, som alla hade lång 

erfarenhet av förebyggande arbete. I tematiska grupper fick projektledarna 

möjlighet att få stöd och bearbeta olika frågor kring sina olika verksamheter. 

Under de senaste åren har två externa handledare haft handledning med de 

projektledare som önskat. Hösten 2009 genomfördes också en två dagars 

utbildning i projektledandets konst för alla projektledare under ledning av Anders 

Eriksson. 

Vidare har kompetensstöd ordnats genom ett erbjudande till projektledarna att 

på Socialstyrelsens bekostnad delta i en Webb-baserad kurs i alkohol- och 

drogprevention, som arrangerades av Örebro universitet år 2003-2004 med stöd 

från Alkoholkommittén. Ett annat utbildningserbjudande har varit kursen 

Förebyggandets konst, med inriktning på skolan som arena, som gett som 

uppdragsutbildning, som Örebro universitet genomfört med stöd från Statens 

folkhälsoinstitut de två första åren och Socialstyrelsen under de två senaste åren. 

Även projektledarträffarna som arrangerats varje halvår har fungerat som en 

viktig komponent i detta arbete, vilket beskrevs i kapitel 3. Alla dessa initiativ har 

bidragit till att bygga ett nätverk bland dem som arbetar med alkohol- och 

drogförebyggande arbete inom olika frivilligorganisationer. 

 

Om mervärdet med den ideella kraften 

Det finns många mervärden med att frivilligorganisationer bedriver alkohol- och 

drogförebyggande arbete. Ett mervärde som studerats särskilt under de senaste 

årens satsning är omfattningen av de personella resurserna och den påtagliga 

kraft och vilja som finns att engagera sig ideellt i olika projekt. Detta har varit 

möjligt genom att projekten i och med sina halvårsrapporteringar fått redovisa 

hur de personella resurserna inom projektet sett ut. Varje projekt har fått 

redovisat om det inom projektet funnits anställd person, ideell (arbetar utan 

ersättning), någon som deltar inom sin ordinarie tjänst eller övrig medverkan (till 

exempel köpt tjänst eller okänt i vilken form).  
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Redan i 2005 års rapport redovisades en översiktlig bild av de personella 

resurser som fanns i den samlade projektportföljen. Då framgick det att för varje 

person som projekten har fått råd att anställa skulle man kunna säga att 

Socialstyrelsen för sina beviljade medel i form av personella resurser i genomsnitt 

har fått tre ideella personer, nästan tre personer som medverkar inom sin tjänst 

samt nästan en person som köps in eller har någon annan anställningsform 

(Eriksson et al., 2005).  

 

Fortsatt jämförelse av fördelningen av personella resurser 

Då det är intressant att fortsätta följa omfattningen av personella resurser gjordes 

återigen en sammanställning av antalet arvoderade, ideella, medverkande inom 

sin tjänst samt övriga medverkande år 2008. Nytt för 2008 års rapportering var 

att en kategori för praktik lagts till. Till denna grupp kunde de som medverkat i 

projektet genom praktik, utbildning en kurs eller liknande räknas in. Det är totalt 

45 projekt som ingår i 2008 sammanställning av personella resurser. En översikt 

av hur projektens personella resurser är fördelade presenteras i Tabell 10.5.   
     

Tabell 10.5. Översikt av hur projektens personella resurser är fördelade år 2008.  

 

Redovisat antal utifrån verksamhetsrapporterna 2008 

  

 

Tjänstgöringsgrad för anställd % 

(fördelningen av det totala antalet 93 stycken) 

 Totalt antal  10  15  20  25  40  50  50-100  

Anställd 93 10   5   7   4 10 12 17 

Ideell 

 
406 

Inom sin tjänst 

 
201 

Praktik 

 
20 

Annan 51 

 

I Tabell 10.5 framgår att störst antal personer arbetar inom projektet utan 

ersättning år 2008, det vill säga som ideella (406 av 771 personer). Därefter 

kommer den grupp som deltar i projektets arbete i egenskap av sin ordinarie 

tjänst (201 av 771 personer).  

 

Anställd: får ersättning/arvode av projektet eller 
organisationen för arbete. 

Ideell:  arbetar i projektet utan ersättning. 
Inom sin tjänst: deltar i projektet i sin ordinarie tjänst 
Praktik:  medverkar i projektet genom praktik, 

utbildning, kurs dyl. 
Annan:  medverkar i projektet i annan form. 
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Anställda  

Av de 45 projekten rapporterar 40 organisationer att de har en anställd med 

projektledaransvar och som avlönas av projektet. Inom 23 av de 40 projekten 

finns fler än en person anställd med ersättning. Det projekt som har flest 

anställda har totalt åtta arvoderade personer anställda. Det genomsnittliga antalet 

anställda beräknas till 2,33 personer/projekt.  

När det gäller anställningens omfattning, det vill säga tjänstgörningsgraden, 

har den angetts för 62 personer av det totala antalet 93 personer. I vissa fall har 

en motivering getts till varför uppgift om tjänstegraden inte har lämnats. Det var 

framför allt svårigheten att bedöma omfattningen av anställningen. Det framgick 

inte av själva mallen för redovisningen av personella resurser på vilket sätt denna 

uppgift skulle redovisas, procent eller antalet timmar. Detta hade kanske en 

negativ inverkan i sammanhanget. Av dem som ändå lämnat uppgift har 

övervägande angett omfattningen uttryckt i procent. Därför redovisas 

tjänstgörningsgraden fördelat utifrån angivet procenttal. I de fall timmar angetts 

har dessa räknats om till procent. Vissa har dock poängterat att även om de är 

anställda på en viss procent så omfattar den verkliga arbetsinsatsen betydligt mer. 

Bland de anställda, vilka har delats in efter procentuell tjänstgörningsgrad (det 

vill säga 62 av 93 personer), så är det störst antal personer som angett att de 

arbetar mellan 50 till 100 procent (17 personer).  

 

Ideella  

Efter genomgång av verksamhetsrapporterna har det blivit tydligt att det finns en 

stor spridning när det gäller hur många ideella som engagerar sig i de olika 

projekten. Medan ett projekt uppgett ett 130-tal ideella, har ett projekt uppgett 

ett tiotal eller färre än så. Det skiljer förmodligen också på hur mycket tid de 

ideella har lagt ner i projektet.   

 

Övriga  

Sammanlagt är det 29 av 45 projekt som uppgett att de haft personer som inom 

ramen för sin ordinarie tjänst har varit verksamma i projektet. Av 45 projekt är 

det sex projekt som uppgett att de har haft medverkande genom praktik, 

utbildning eller liknande. Enstaka projekt har som tidigare år även engagerat 

elever på olika nivåer i skolsystemet, allt från grundskolan till högskolan, samt 

från folkhögskolan.  
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Mervärde och slutsatser 

För att kunna belysa mervärdet har en uppskattning av hur många ideella med 

flera som finns per anställd (Tabell 10.6) gjorts för år 2008 utifrån samma 

metodik som tidigare. Denna har sedan satts i relation till 2007 och 2003-2004 

års kvoter.    

 
Tabell 10.6. Personella resurser uppdelat på år samt antal ideella med flera i förhållande 

till antal anställda (kvot).  

  

2008 

 

2007 

 

2003-2004 

 Antal  Kvot Antal  Kvot Antal Kvot 

Anställd  93 1 51 1 57 1 

Ideell 406 4 316 6 170 3 

Inom tjänst 201 2 732 14 157 3 

Övriga 71 1 66 1 44 1 

 

Sammantaget är andelen personer som är verksamma ideellt i projektet fyra 

gånger högre än andelen personer som är anställda i projektet. Andelen 

personella resurser som deltar i projektet inom sin tjänst är två gånger högre än 

andelen anställda med ersättning. Vid jämförelse med år 2007 har det skett en 

förändring när det gäller vilka som medverkar i störst utsträckning. De ideella har 

blivit fler i relation till de personer som bidrar inom sin tjänst jämfört med år 

2007. I sammanhanget bör dock nämnas att år 2007 rapporterade ett projekt in 

600 personer som medverkat inom sin tjänst. Om dessa 600 inte inkluderas blir 

bilden en annan. De ideella skulle då vara flest till antalet såväl år 2003-2004, 

2007, samt 2008. Sammanfattningsvis är det likt tidigare år mycket tydligt att det 

finns en kraft och vilja i organisationerna och att det finns många som vill 

engagera sig ideellt i olika projekt. 

 

Verksamhetsdokumentation som metod 

En viktig del i arbetet är frivilligorganisationernas dokumentation av sina olika 

verksamheter. Dessa dokumentationer har samlats in varje halvår och legat till 

grund för en särskild rapport, som forskarteamet årligen lämnat till 

Socialstyrelsen. Detta arbete har varit möjligt genom att en mall skickats ut via e-

post till samtliga organisationer. För att förbättra dessa redovisningar har 

forskarteamet genom strukturerade mallar bidragit till en standardisering och 
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kvalitetshöjning av redovisningarna. Redovisningarna har också stimulerat 

organisationerna att anpassa mål och medel i verksamheten i förhållande till de 

beviljade medlen samt att de stimulerat till reflektion kring den egna 

verksamheten och en lärprocess hos projektledarna. Denna rapportering är även 

en viktig dokumentation av projektet. När forskarteamet tillfrågade 

projektledarna om detta stöd var reaktionerna mycket positiva.  

Den mall som används till verksamhetsdokumentationen har ständigt 

utvecklats och förbättrats under åren, både efter forskarteamets egna lärdomar 

men också med hänsyn till projektledarnas önskemål. Del ett i mallen innehåller 

en deskriptiv del som syftar till att belysa projektets huvudsakliga mål och 

delmål, aktiviteter, målgrupp och måluppfyllelse, samt eventuella reaktioner och 

resultat. Därefter ställs frågor om fördelningen av projektets personella resurser, 

det vill säga antalet anställda, ideella samt övriga medverkande. Även 

samarbetsparters ska framgå i sammanhanget. Sedan 2007 ingår frågor om 

organisationerna och projekten har en egen hemsida samt hur de i sådana fall 

marknadsför sidan och hur den används i projektet. Avslutningsvis ska projekten 

rapportera en ekonomisk redovisning för den aktuella projektperioden.  

 

Bedömning av verksamhetsrapporternas kvalité 

En viktig fråga är vilken kvalitet som dokumentation från de olika 

organisationerna har. Varje enskild rapport läses i sin helhet och noteringar görs 

gällande deras kvalité. Rapporternas innehåll och omfattning, samt 

uppgiftslämnarens sätt att presentera projektets verksamhet och utveckling har 

varje gång vägts in. Det vanligast förekommande är projektledaren som ensam 

uppgiftslämnare. I vissa fall kan det vara fler än en person som står för 

rapporteringen. Vid genomgång av verksamhetsrapporterna de senaste åren 

framgår att merparten följer den mall och disposition som förväntas användas. 

Dock finns det rapporteringar som i vissa fall är ofullständiga. Det som framför 

allt kan saknas är en beskrivande redogörelse för vilka aktiviteter som genomförts 

och i vilket syfte. Flertalet väljer att endast skriva exempelvis Information i X-

stad, konferens i X-stad eller liknande. Rapporterna kan därmed vara svåra för 

utomstående att tolka och förstå vad för typ av aktivitet som verkligen har 

genomförts. Med fördel beskrivs verksamheten mer utförligt än så. Detta med 

tanke på andras insikt och förståelse för organisationen och projektet och dess 

verksamhet. Många upplever däremot inte några problem med mallen och lämnar 

in redovisningar med mycket god kvalité samt kompletterar med tidningsutklipp, 

egna utvärderingar eller liknande.  
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Mervärden med att följa projekten genom deras dokumentation  

Det är av intresse att belysa organisationernas och föreningarnas olika ambition 

att lämna in en verksamhetsrapport inom utsatt tidsangivelse. Flertalet lämnar in 

i god tid före angivet slutdatum utan invändningar. Men vid varje 

rapporteringstillfälle finns ett antal projekt som lämnar in först efter flera 

påminnelser och inte utan vissa synpunkter. Att många uppger att de glömt bort 

att de måste dokumentera sin verksamhet, eller ser det som något onödigt, eller 

mycket tidskrävande ger inga positiva signaler. Även om projekten inte har några 

större händelser att rapportera är det ändå av vikt att en dokumentation görs. 

Detta är något som kan tas upp till diskussion med ansvariga projektledare. Just 

för att få en dialog om vikten av att alla dokumenterar sin unika process för det 

unika projektet. Det finns ett värde i att samla alla erfarenheter som görs i de 

olika projekten med tanke på utformning och resultat för framtida projekt. 

 Genom projektens verksamhetsrapporter kan forskarteamet och 

Socialstyrelsen även utläsa om projektledarna uttrycker särskilda svårigheter eller 

om det finns ett behov av särskild stöttning. Verksamhetsrapporteringen bör inte 

ses som ett redovisningstillfälle för maximalt antal utförda aktiviteter eller ett 

stort antal nådda målgruppsdeltagare. Det bör snarare handla om att föra fram 

sina såväl positiva, som negativa erfarenheter. Att dela med sig av både sina 

svårigheter och framgångar. För organisationens och projektlednings del kan 

rapporteringen exempelvis bli en avstämning när det gäller måluppfyllelse. Den 

kan likaså fungera som en nulägesanalys för att se hur man följer befintlig 

projektplan i olika avseenden. Dokumenteringen av projekten och 

projektledarnas erfarenheter är således viktig för samtliga parter. Hur detta 

utbyte kan förbättras och utvecklas ytterligare är något att ta i beaktning inför 

framtiden. Forskarteamet vill från sin sida stimulera till ett så rikt och givande 

erfarenhetsflöde parterna emellan som möjligt. I detta är frågan om den faktiska 

implementeringen av stor betydelse.   

 

Reflektioner kring praktiknära forskning/kunskapsutveckling 

Behovet att gå från teori till tillämpning är ett förhållande som framhålls som en 

stor utmaning inom den internationella folkhälsoforskningen. Ju längre från 

grundforskningen man kommer mot den praktiska tillämpningen desto mindre är 

kunskapen (Nutbeam, 1996). Det behövs mer kunskap om vilka metoder som 

fungerar, hur dessa kan förbättras och spridas i stor skala för att sedan ingå i 

kvalitetssäkring i pågående verksamheter. Det som behövs är praktikbaserade 
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kunskaper, vilket kräver att forskningen sker nära eller som här integrerad i de 

praktiska verksamheterna.  

Det långsiktiga forskningsarbete som möjliggörs genom Socialstyrelsens stöd 

till vår forskargrupp bygger på att vi kunnat arbeta tillsammans med de olika 

organisationerna, vilket vi tidigare berört i denna rapport. I detta avsnitt skall vi 

ta upp några mer metodologiska och strategiska frågor som berör den form av 

kunskapsutveckling som pågår inom för detta program. Trots de svårigheter som 

återkommande ett-årsanslag utgör har arbetet kunna ske med ett långsiktigt 

perspektiv, vilket är nödvändigt för att uppnå praktiknära kunskapsutveckling. 

Denna form av forskning kräver ett ömsesidigt förtroende mellan praktiker och 

forskare. Av stor betydelse är också det anslagsgivande organets inställning.  

Genom att arbeta för utveckling av såväl vetenskaplig som praktisk kunskap 

och praktisk klokhet har vår strävan varit i linje med utvecklingen av evidens 

inom såväl social arbete (Denvall & Vinnerljung, 2006; Wigzell, 2008) som 

folkhälsa (Davies & McDonald, 1998; Eriksson, 2000; Baum, 2002; McQueen & 

Jones, 2006). Arbetet inom SBU och IMS har också berikat vår verksamhet och 

forskningsledaren deltog i den av IMS arrangerade internationella konferensen 

om implementering. Vår forskning ligger också i linje med Örebro universitets 

forskningsstrategi och visionen om kunskapstraditioner i samverkan. I detta har 

kunskapsfilosofins vidareutveckling varit viktigt (Gustafsson 2000, 2002, 2004) 

och utvecklingen av praktisk kunskap (Molander, 1996; Higgs et al., 2006; 

Jernström & Säljö, 2006).  

I detta perspektiv är det viktigt att konstatera att det behövs kunskaper för att 

möjliggöra välgrundade prioriteringar och kompetens inom olika metoder och 

praktisk klokhet hur dessa metoder skall tillämpas. Till det odelat positiva är 

kravet på professionalitet i verksamheterna (Börjesson, 2009). Utveckling av 

kunskap är en nödvändig del av detta. Samtidigt kan det också vara på sin plats 

att lyfta ett varningens finger kring kunskapsförstörelse, som kan ske på en rad 

olika begränsande sätt (Karlsson, 2009). En kunskapsförstöring kan ske genom 

överdrivna formaliakrav, genom instrumentella teorier och disciplinära praktiker 

och genom krav på omedelbar tillämpning samt ensidiga krav när det gäller 

evidensbasering. Med andra ord är det en utmaning att skapa levande kunskap 

som på ett adekvat sätt bidrar till vidareutveckling av praktiken. Under senare år 

har att gå från evidens till praktik blivit ett dynamiskt forskningsområde i sig 

(Nutley et al., 2007; Straus et al., 2009). 
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Folkhälsovetenskapens två ben behövs 

Vår forskargrupp finns inom ämnet folkhälsovetenskap, som är ett 

mångvetenskapligt kunskapsområde, som utvecklats intensivt som vetenskap, 

undervisningsfält och praktik under senare år. Ämnet skall utveckla och 

systematisera kunskap om befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar 

denna samt föreslå åtgärder ägnade åt att bevara och förbättra hälsan. 

Perspektiven är lokala, regionala, nationella, europeiska och globala. I varje 

folkhälsoutbildning utgör samhällsperspektiv och befolkningsinriktat 

folkhälsoarbete centrala kunskaps- och kompetensområden liksom 

metodkunskaper från olika vetenskapsområden med relevans för 

folkhälsovetenskapen (SMT, 2000). Sverige har en lång tradition av att bedriva 

insatser som påverkar hälsan och medellivslängden, som fördubblats sedan 1700-

talet (Sundin et al., 2005).   

En tidig ofta citerad definition av folkhälsovetenskap är: 

 
vetenskapen och konsten om hur man förhindrar sjukdom, förlänger liv och 

främjar hälsa och prestationsförmåga genom organiserade samhällsinsatser 

inom omgivningshygien, kontroll av infektioner i samhället, undervisning av 

människan i personlig hygien, organiserandet av hälso- och sjukvård för tidig 

diagnostik samt förebyggande insatser mot sjukdomar och utveckling av en 

samhällsapparat som kan tillförsäkra varje samhällsmedborgare en så god 

levnadsstandard att hälsan kan vidmakthållas” (CA Winslow 1920, efter 

Janlert 2000).  

 

Det är med andra ord ett stort kunskapsfält som söker en avgränsning. I 

Sverige redovisade Folkhälsogruppen 1991 en avgränsning av ämnet i boken Hela 

folkets hälsa – En nationell strategi:  

 
Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med speciell 

inriktning på individernas, samhällsstrukturernas, miljöns och vårdsystemets 

betydelse för befolkningens hälsa och sjukvårdens effektivitet. Inom det 

folkhälsovetenskapliga området studeras sambanden mellan social struktur, 

omgivande miljö, levnadsvanor och uppkomsten av sjukdom och ohälsa. 

Tillämpningsområden är sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

samt utformning av vårdprogram och vårdorganisation. Området är 

tvärvetenskapligt vilket förutsätter samarbete mellan forskar med hemvist i 

olika vetenskapliga discipliner. Till den folkhälsovetenskapliga kärnan 

räknas social medicin, miljömedicin, arbetsmiljöforskning, epidemiologi samt 

hälso- och sjukvårdsforskning men nödvändig kompetens finns också inom 
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samhälls- och beteendevetenskap, omvårdnadsforskning, hälsoekonomi, 

medicinsk etik, vetenskapsteori, statskunskap m fl (Folkhälsogruppen 1991). 

 

Det europeiska samarbetsorganet ASPHER (Associations of School of Public 

Health in European Region) bedriver ett utvecklingsprojekt kring 

kompetensbehovet inom folkhälsoområdet. Detta har tagits tillvara inom det 

nationella konsortiet för folkhälsoutbildning, där ÖU deltar aktivt. En 

avgränsning av ämnet folkhälsovetenskap har nyligen utarbetats inom konsortiet: 

 
Folkhälsovetenskapen studerar hälsotillståndet och dess förändringar och 

fördelning i befolkningen och de faktorer som inverkar samt hur man 

påverkar hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i 

samhället. Folkhälsovetenskapen använder gränsöverskridande 

forskningsansatser och fokuserar speciellt livsvillkorens, levnadsvanornas, 

miljöns, samhällsstrukturens och hälsosystemens betydelse för 

hälsoutvecklingen. Kunskaper och kompetenser skapas för hälsofrämjande 

arbete och förebyggande av sjukdom och skada och för kritisk värdering av 

effekter av olika åtgärder” (Cernerud & Arnesson et al., 2009). 

 

Denna avgränsning ligger helt i linje med vår forskargrupps inriktning. I våra 

studier söker vi kunskap om hur alkohol och droger förkommer i det svenska 

samhället och de problem som detta skapar. En särskilt viktig del är att utveckla 

kunskap om olika insatser som kan göras för att förebygga skador av alkohol och 

droger och främja god livskvalitet och en drogfri livsstil. Samtidigt har vi det 

folkhälsovetenskapliga systemtänkandet med oss, vilket i korthet innebär att risk- 

och skyddsfaktorer finns på olika nivåer allt från individ, familj, grupp, 

lokalsamhälle och så vidare upp till det globala sammanhanget.  

 

Kunskapsbehovet stort när det gäller relevant praktisk kunskap  

Det är nu mer än tio år sedan Nutbeam gjorde sin klassiska jämförelse mellan 

forskningens inriktning och kunskapsbehoven inom det hälsofrämjande området 

(Nutbeam 1996, 1998). Där visades att det då fanns ett stort gap mellan 

forskningens dominerande inriktning på grundläggande studier av problem och 

dess bakgrund och de behov av kunskap som finns om interventioner som kan 

spridas i stor skala och bli en del av den ordinarie verksamheten. I Figur 10.1 

visas olika stadier i forskning och utvärdering av alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Det är viktigt att etablerade program prövas på nya platser. Detta kan 

ibland ge oväntade resultat. Det väletablerade projektet Nordland fungerade inte 
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när det genomfördes i låginkomstområden med blandad etnisk sammansättning 

(Komro et al., 2008). För kunskapsutvecklingen behöver program prövas i andra 

sammanhang än de utvecklats för att undersöka generaliserbarheten och värdet 

hos programmen mer generellt. 

Figur 10.1. Olika faser i kunskapsutvecklingen inom förebyggande arbete efter Nutbeam. 

 

Vårt forskningsprogram utgår från den vardagliga verkligheten inom området 

och studerar vad som händer (Kazi, 2003; Mattsson, 2001, 2004; Reason & 

Bradbury, 2001). Detta kännetecknar en naturalistisk ansats, som alltid sker 

praktiknära. I denna typ av kunskapsutveckling har intressentbaserad utvärdering 

en given plats genom att olika perspektiv är viktiga bidrag till 

kunskapsutvecklingen. I denna typ av verksamhet kombineras olika metoder och 

perspektiv (Creswell & Piano Clark, 2007; Saks & Allsop, 2007; Teddlie & 

Tashakkori, 2009). För att studera effekter har de kvantitativa ansatserna sin 

givna roll, men det finns viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen om prevention 

som mer kvalitativa ansatser kan ge (Bonnie & Schensul, 2005; Jack, 2006)  

För att på ett rättvisande sätt kunna svara på de centrala forskningsfrågorna i 

Figur 10.1 behöver vi också vara tvärvetenskapliga och kombinera teorier och 
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metoder från olika vetenskapliga discipliner (Andersson & Ejlertsson, 2009; 

Nyseth et al., 2007; Sandström et al., 2005; Sunnemark & Åberg, 2004).  

Att vara praktikinriktad ställer också krav på hur arbetet sker. Inom 

forskningen är det viktigt att få kunskap om interventionen har effekt. Detta 

försöker vi göra genom olika former av effektstudier. Inom vårt 

forskningsprogram pågår nu två stora effektstudier. Den första befinner sig nu i 

analys- och rapporteringsfasen. Denna studie av Stark och klar görs med en 

design där grupper med varierat deltagande följs före, under och efter 

genomförandet av föräldrastödsprogrammet. Genom urvalet av sex skolor där 

elever och föräldrar följts under hela högstadiet skapades en bas för att 

undersöka programmets effekter i en variation av skolor där skolan var arena för 

rekryteringen av föräldrar till programmet. Programmet hade importerats från 

Norge och anpassats till svenska förhållanden. Det befinner sig med andra ord i 

mitten av Figur 10.1 Genom att bedrivas i sex olika skolor i stället för att 

koncentrera alla resurser på en skola ökar möjligheten att generalisera. Denna 

ansats bygger på idén att mer praktikbaserad kunskap behöver utvecklas inom 

området (Green, & Glasgow, 2006). Det är med andra ord viktigt att 

vidareutveckla både vetenskap och praktik inom området. I detta arbete har 

kvalitetskriterier för studier av effekt, effektivitet och spridning utvecklats (Flay et 

al., 2005). 

Inom folkhälsovetenskapen i Sverige finns en brist på interventionsforskning, 

vilket konstaterades i en utvärdering för några år sedan (Kamper-Jørgensen et al., 

2004). Inom det förebyggande området har under 2008 två studier av insatser för 

ungdomar publicerats. Den ena redovisar en studie av ett program för socialt och 

emotionellt lärande med positiva effekter på fem av sju målsättningar (Kimber et 

al., 2008). Den andra visade att genomförandet av ett interventionsprogram med 

bland annat överenskommelser bland förändrar hade en gynnsam inverkan på 

minderårigas alkoholdrickande och kriminalitet men inte när det gäller 

ungdomars deltagande i organiserade fritidsaktiviteter (Koutakis et al., 2008).  

Det finns med andra ord stort behov av ytterligare interventionsstudier. Inom 

vårt program genomför vi även en kontrollerad studie av programmet Föräldrar 

Tillsammans. I denna studie förs en randomisering av skolor i en deltagargrupp 

och en som får programmet senare. I uppläggningen av arbetet bygger vi vidare 

på den metodik som utvecklats inom området (Flay & Collins, 2005). I vårt 

program valde vi att först rekrytera skolor och sedan randomisera, vilket nu 

rekommenderas av internationella forskare, som också fann att en mindre grupp 

av alla inbjudna skolor valde att delta (Ji et al., 2008).  
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För att interventionsstudier skall ha möjlighet att visa effekter krävs att 

genomföringen sker på ett gott sätt, vilket en aktuell kunskapsöversikt baserad på 

över 500 studier visat (Durlak & DuPre, 2008). Översikten presenterar ett 20-tal 

faktorer som påverkar genomförandet men konstaterar samtidigt att i en 

majoritet av studier av ungdomsprogram saknas relevanta data om 

genomförandet. I vår verksamhet har vi genom strukturen för 

verksamhetsredovisningarna och rutinerna inom fördjupningsstudierna sökt hitta 

former för dokumentation av insatsernas genomförande, vilket är en grund för en 

praktiknära kunskapsutveckling. 

 

Mer än följeforskning 

Inom den tredje programperioden inom EU:s strukturfonder har ett skifte i 

utvärderingsansats skett från traditionell utvärdering till följeforskning (Nutek, 

2008). Det övergripande målet med följeforskning är att skapa förutsättning för 

ett kontinuerligt lärande i projekten och från programmen. EU-kommissionen har 

lyft fram dessa insatser för att understödja erfarenhetsspridning och processtöd 

under och efter projekttiden. Följeforskning kan sammanfattas i fyra punkter: 1) 

processtöd vid etablering av projekt, 2) dokumentera erfarenheter och kunskaper 

som uppkommer i projekt och program, 3) värdera hur väl projekt och program 

når sina mål och 4) sätta in utvärderingsresultat i ett bredare samhälleligt 

perspektiv. För att det interaktiva skall ske menar Nutek att utvärderarna måste 

engagera sig i de processer som skall utvärderas och studeras. Ambitionen med 

följeforskning är att skapa möjlighet till fördjupad reflektion, analyser, 

jämförelser, synteser och slutsatser. Med följeforskning som utvärderingssystem 

är ambitionen att göra strukturfonderna till en så kallad lärande organisation.  

Utvärderingsverksamheten har förändrats över tid. En sätt att beskriva detta är 

att beskriva fem generationer av utvärderingar. Den första var den mätande och 

målrelaterade utvärderingen (1930-57). Den andra inriktas på att bedöma och 

beskriva måluppfyllelsen (1958-70). Den tredje innebär professionalisering av 

utvärdering, vilket innebär kritisk granskning och värdering (1970-80). Den 

fjärde inriktas på förståelse med pluralism, flera perspektiv och intressen. Den 

femte handlar om samverkan, interaktiv forskning, gemensamt lärande, 

partnerskap med utvärdering som en strategisk resurs (Svensson et al., 2009). 

Följeforskning är med andra ord ett exempel på femte generationens utvärdering.    

Denna arbetsform – följeforskning – har flera aspekter som liknar våra 

arbetsformer. Likheterna finns i ambitionen att bidra till lärande och 
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vidareutveckling av projektens verksamheter. Vidare förutsätter arbetssättet en 

närhet och kontakt med verksamheterna, vilket forskarteamet strävar efter genom 

projektledarträffar, möten för dialoger, återkommande redovisningar och med 

utvalda verksamheter fördjupningsstudier med olika vetenskapliga metoder. En 

skillnad är att i vårt program har vi även inkluderat vetenskapligt upplagda 

undersökningar som presenteras vid vetenskapliga konferenser och tidskrifter.   

Det finns anledning att reflektera över de olika roller som forskare kan ha i 

relation till det praktiskt förebyggande arbetet. Forskarens roller är i allmänhet 

olika i samband med pilotstudier av nya metoder, studier av effekter och 

effektivitet (Holmila et al., 2008). Forskaren kan vara en utomstående oberoende 

observatör (unobtrusive observer), som inte har något ansvar för interventionen. 

Han eller hon kan vara en teknisk rådgivare med ansvar för utvärderingen men 

tar också del genom att ge vetenskaplig information om så önskas (researcher-as-

technical advisor). Forskaren kan också vara aktivt deltagande i projektet liksom 

i att genomföra process- och effektvärderingar (researcher-as-designer). Vårt 

forskarteam har i olika projekt främst haft den första rollen med tillägg av 

rådgivningsuppgifter i några fall. 

 

Avslutande reflektion och eftertanke 

För att utvärdering och forskning inte bara skall vara en punktinsats kopplat till 

ett enskilt projekt krävs en medveten planering och basresurser. Det var inte 

möjligt att vid inledningen av planeringen av FoU-insatserna förutse hur 

utvecklingen skulle bli. Vår strategi har varit att bygga upp en verksamhet som 

möjliggör studier av processer och även vissa kort- och långsiktiga effekter. Även 

om vi kom in relativt tidigt i satsningen fanns det inte möjlighet att göra 

fördjupade studier kring några projekt som påbörjats dessförinnan. I ett idealläge 

skapas en organisatorisk bas för forskningen helt integrerad redan från början av 

verksamhetens planering.  

FoU-programmet har genom den goda samverkan med olika parter lyckats 

utveckla, genomföra och rapportera en lång rad fördjupningsstudier, vilka skapat 

unika möjligheter att belysa förebyggande arbete om barn, ungdomar och 

föräldrars situation.  

En stilla eftertanke är att verksamheten inom den ideella sektorn är mycket 

omfattande. Vi har i vårt arbete blivit mycket inspirerade av det fantastiska 

arbete som framkommer i många av projekten i Socialstyrelsens projektportfölj. 

313



  

Ett helt forskningsinstitut skulle utan några större problem kunna vara fullt 

sysselsatt med detta intressanta område.  

Ett stort tack till alla inom de frivilligorganisationerna som på olika sätt 

medverkat till att denna satsning på alkohol- och drogförebyggande arbete och 

forskning har kunnat genomföras. Utan den insatsen hade vårt arbete varit helt 

omöjligt. 
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