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Förord
Inom ramen för regeringens satsning på alkohol- och drogförebyggande insatser har Statens
folkhälsoinstitut (FHI) gett stöd till ett flertal frivilligorganisationer eller organisationer inom den
idéburna sektor, som denna viktiga verksamhet allt oftare kallas. Inom ramen för dessa medel har vår
forskargrupp fått möjlighet att bedriva olika former av FoU. Vi har i vårt arbete tänkt långsiktigt även
om medlen numera beviljas ett år i taget.
Denna årets rapport har till syfte att lyfta fram olika insatser under 2011. Verksamheterna som
ingår i FHI:s projektportfölj beskrivs kortfattat i denna rapport men en mer utförlig redovisning med
kontaktuppgifter finns i rapporten Verksamhetsrapport 2011 - Med kraft och vilja.
Målsättningen med denna rapport är att i del I beskriva satsningens uppbyggnad och inriktning –
utgångspunkter och perspektiv, projektportföljen 2011och vårt arbetssätt. Del II ger en översikt av
FoU-verksamheten – pågående studier, att vara projektledare 2011 och planeringen inför konferensen
Reflektion kring prevention 2012. Del III ger några perspektiv och reflektioner kring årets arbete.
Medverkande i rapporten är forskarteamet som består av forskarassistent Camilla Pettersson
(Fil.Dr.), projektsekreterarna Madelene Larsson (doktorand), Susanna Geidne (doktorand), Josefine
Börjesson (doktorand och disputerade i psykologi i Umeå hösten 2011) och Ingela Fredriksson samt
professor Charli Eriksson. Under året har medarbetare varit föräldralediga periodvis på deltid eller
heltid. Detta medförde, i kombination med andra externa forskningsanslag, att vi har varit flera
personer som delat på arbetet under året. Vi har bidragit med olika delar i rapporten men alla har läst
och står gemensamt för rapporten.
Vi riktar ett stort tack till alla de människor inom idéburna organisationerna i denna satsning som
med kraft och vilja engagerat sig i olika verksamheter med det gemensamma målet att verka alkoholoch drogförebyggande. Utan detta skulle vi inte ha möjlighet att i samverkan utveckla kunskap om det
förebyggande

arbetet.

Det

förtroendefulla

partnerskapet

inom

satsningen

möjliggör

fördjupningsstudier där förutsättningar, arbetsprocesser och effekter undersöks i ett mindre antal
organisationer.
För vårt arbete har det goda samarbetet med Marianne Hallbert och Frida Ryholt vid Statens
folkhälsoinstitut samt Åke Setreus vid European Cities against Drugs (ECAD, tidigare verksam vid
Socialstyrelsen) varit av yttersta vikt för de insatser som beskriv i rapporten. Vi tackar också
beredningsgruppen för anslaget med representanter från Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och
Ungdomsstyrelsen för allt stöd. Läs och låt dig inspireras av årets rapport som vi tillägnar alla
engagerade projektledare inom denna satsning.
Örebro den 12 maj 2012
Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och medicin,
Örebro universitet

Sammanfattning
Rapporten syftar till att ge en bild av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som
genomförts av forskarteamet vid Örebro universitet som knutits till Folkhälsoinstitutets
projektportfölj (tidigare Socialstyrelsens). Inom ramen för regeringens program för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT) har Statens Folkhälsoinstitut
utlyst

medel

till

idéburna

organisationer

för

ANDT-

förebyggande

arbete.

Projektportföljen består av projekt som beviljats medel inom denna satsning. Fokus ligger
på 2011 års utlysning samt på analys och rapportering från fördjupningsstudier som haft
medel under tidigare perioder.
Del 1 redovisar satsningens uppbyggnad och inriktning. Satsningen började 2002
genom att Socialstyrelsen fick medel från Socialdepartementet att fördela till
frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Trettiotvå organisationer
med totalt 39 projekt delade på 25 miljoner. Sedan dess har årligen nya medel utlysts.
Forskarteamet har sedan 2003 arbetat med att utvärdera och dokumentera idéburna
organisationers ANDT-förebyggande projekt som beviljats medel av Socialstyrelsen.
Forskarteamet fick förtroende att fortsätta sitt arbete inom satsningen under 2011 på
uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.
År 2011 har Statens Folkhälsoinstituts fördelat 25 miljoner till 80 olika projekt som
drivs av idéburna organisationer. Forskarteamets uppdrag omfattade verksamheter inom
47 organisationer med 62 olika projekt inom Statens Folkhälsoinstituts totala
projektportfölj. Av dessa 62 projekt har 40 projekt funnits med i satsningen sedan
tidigare, allt från ett till sju år tillbaka. Av projekten har 13 stycken fått ett slutanslag från
Statens Folkhälsoinstitut. Majoriteten av projekten riktar sig till målgruppen barn och
ungdom. I projektportföljen ingår även projekt riktade till invandrare, barn i riskzon,
unga tjejer och föräldrar. En sammanställning och beskrivning av verksamheterna finns i
en

särskild

verksamhetsrapport

som

publiceras

separat

till

denna

rapport,

Verksamhetsrapport 2011: Med kraft och vilja - ANDT-förebyggande arbete inom
Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer (Eriksson m fl, 2012).
Under året som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete fortsatt
mellan forskarteamet vid Örebro universitet och de olika organisationerna inom
satsningen. Detta samarbete bygger på gemensamma projektledarträffar, olika former av
projektmöten samt utveckling av utvärdering och studier tillsammans med enskilda
organisationer. Nytt för året har varit introducerandet av lärplattformen Blackboard för
att

vidareutveckla

kommunikation

och

erfarenhetsutbyte.

Under

året

har

två

projektledarträffar genomförts med olika teman. Projektledarträffarna har varit viktiga
mötesplatser för diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. De ger deltagarna
möjlighet att reflektera kring sin verksamhet utifrån träffarnas olika teman vilket i
längden skapar möjligheter för vidareutveckling av verksamheten.
Under åren har ett antal olika fördjupningsstudier planerats och genomförts inom
ramen för Socialstyrelsens/Statens folkhälsoinstituts 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 kan avsättas för ett år i taget.
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.
Del 2 i rapporten redovisar verksamheten under 2011. Resultat från fyra
fördjupningsstudier som forskarteamet arbetat med under flera år presenteras. Från två
utvärderingar av föräldrastödsprogram, som båda genomförts av IOGT-NTO, Stark och
klar och Föräldrar Tillsammans, redovisas effektstudier. Vetenskaplig rapportering har
under året skett från projektet Mål utan alkohol (samarbete med SvFF och, IOGT-NTO
och före detta Alkoholkommittén) och MAIA-projektet (Myndighetsövergripande insatser
mot illegal alkohol, länsstyrelsen i Örebro med stöd från Statens folkhälsoinstitut).
Det finns mycket som visar på behovet av kunskapsutveckling när det gäller insatser
riktade till barn och ungdom. Barn och ungdomar behöver få kunskap om alkohol och
droger för att utveckla positiva kunskaper, attityder och beteende som minskar skadorna
av alkohol och droger för individ och samhälle. Inom den pågående satsningen finns en
rad projekt som har möjlighet att ge kunskap om olika metoder för detta arbete.
Under året har tre nya fördjupningsstudier påbörjats med fokus på insatser riktade
direkt till barn och ungdomar. Effektstudier av skolan som arena för ANDTförebyggande insatser bygger på studier av verksamheterna skolprogrammet Triaden och
kontraktsmetoden. Effektstudier görs även av fritiden som arena och dessa bygger på
verksamheterna inom Verdandi Stockholmskretsen och Fritidsforum. Fördjupningsstudier
av program med genusperspektiv har påbörjats. Dessa bygger på verksamheter inom
Tjejzonen och KSAN.

I

forskningsprogrammet

ingår

fem

övergripande

forskningsfrågor:

att

vara

projektledare, vikten av kompetensstöd, verksamhetsdokumentation som metod,
mervärdet av att vara ideell organisation och den praktiknära forskningen om
förebyggande metoder. I årets rapport redovisas särskilda insatser inom några av dessa
frågor.
Att vara projektledare: Organisationerna inom Statens folkhälsoinstituts 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 idéburen organisation, samt få veta vilka projektledarna är
beträffande exempelvis ålder och kön, samt veta mer om deras förflutna samt nuvarande
roll i organisationen. Detta redovisas i ett kapitel i rapporten utgående från 2011 års
projektledarenkät. Projektledarenkäten har genomförts fyra gånger tidigare, 2003, 2005,
2007 och 2009. Syftet med enkätstudien är att belysa villkoren för projektledarna inom
denna satsning och att bidra till lärandet om projektledandets konst samt att belysa
mervärdet av att förebyggande arbete bedrivs av idéburna organisationer.
Kompetensstöd: Inom ramen för forskarteamets verksamhet har en nationell konferens
arrangerats vartannat år vid Örebro universitet, Reflektion kring prevention 2006, 2008
och 2010. Medverkande har varit forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl
ideell som offentlig sektor som gett sin syn på preventionsarbete och samverkan. Fokus
har varit på ett reflekterande möte och den utvecklande dialogen deltagarna emellan.
Planering och innehåll för konferensen Reflektion kring prevention 2012 redovisas i
denna rapport.
Del 3 diskuterar några utvecklings- och forskningsfrågor. 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. Men arbetet behöver vidareutvecklas så att den
praktiska verksamheten blir målinriktad och hållbar samtidigt som kunskapsutveckling
integreras i arbetet på ett adekvat sätt. Detta är en gemensam utmaning för det
hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet. En utmaning är att i bruset av
förändringar i samhället kunna identifiera och fastställa värdet av olika insatser, vilket är
angeläget för att kunna utveckla kunskapsbasen för det förebyggande och främjande
arbetet.

Ett stort tack till alla inom de idéburna organisationerna som på olika sätt medverkat
till att denna satsning på ANDT-förebyggande arbete och forskning har kunnat
genomföras. Utan den insatsen hade vårt arbete varit helt omöjligt.
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Del 1. Satsningens uppbyggnad och inriktning
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1. Utgångspunkter och perspektiv
Basen för denna verksamhet är den nationella strategin och regeringens årliga
åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Inom
ramen för dessa har regeringen gett organisationer möjlighet att hos Statens
folkhälsoinstitut söka och få medel för ANDT-förebyggande insatser.
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop.
2010/11:47) för perioden 2011-2015, som riksdagen antog 30 mars 2011, anger
regeringens mål och inriktning samt struktur för nationell uppföljning och utvärdering av
ANDT-politiken (Regeringen 2011). Strategin för ANDT-politiken syftar till att
underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området och att skapa bättre
förutsättningar för samordning och samverkan. Vidare bidrar den till att synliggöra en
samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av problemens
uppkomst, men också deras lösningar.
Den statliga styrningen inom ANDT-området utgörs i huvudsak av att ange mål och
inriktning för politiken, kunskapsstöd och riktlinjer samt uppföljning och utvärdering.
Till detta kommer de särskilda ekonomiska medel som regeringen anslår i det årliga
åtgärdsprogrammet.
Det övergripande målet är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, och med ett minskat
tobaksbruk”.
Förutom det övergripande målet finns sju långsiktiga mål som anger inriktningen i sin
helhet samt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden. Målen ligger till
grund för uppföljning och utvärdering av strategin.
De sju långsiktiga målen är:
1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning
eller tobak
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller
debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
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5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och
stöd av god kvalitet
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt
Inom varje område har prioriterade mål tagits fram. De tre första målen handlar om att
skydda och förebygga (Figur 1.1).

Figur 1.1. De tre första långsiktiga ANDT-politiska målen (Regeringen 2011, sid 8)
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Figur 1.2. De fyra följande långsiktiga ANDT-politiska målen (Regeringen 2011, sid 9).

I det årliga åtgärdsprogrammet preciseras ytterligare de olika insatser som regeringen
och de olika myndigheterna gör. Detta har medfört att de samlade insatserna synliggörs
på ett nytt sätt. Olika parters roll ses i ett nationellt sammanhang (Figur 1.3). ANDTstrategin har dock inte förändrats men den tydliggör ansvarsfördelningen inom
Regeringskansliet eller mellan berörda myndigheter. Den nationella och regionala
sektorsövergripande strukturen är också oförändrad men kompletteras med en tydlig
struktur för uppföljning och utvärdering.

Avsikten med detta är att underlätta och

effektivisera ANDT-samordningen. Inom Regeringskansliet har Socialdepartementet
ansvar för samordningen av ANDT-politiken, vilket genomförs av ANDT-sekretariatet.
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Figur 1.3. Övergripande organisation för att nå de nationella målen (Regeringen 2011, sidan 5).

En annan viktig del av den nationella samordningsfunktionen är ANDT-rådet,
regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. ANDT-rådet har en
central roll för spridningen av mål och inriktning i regeringens ANDT-strategi samt som
rådgivare till regeringen i ANDT-frågor. De informerar också regeringen om bland annat
relevant forsknings- och utredningsresultat för genomförandet, uppföljning och
utvärdering av strategin.
Statens folkhälsoinstitut är nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom
folkhälsoområdet och ansvarar för sektorsövergripande uppföljning av folkhälsans
bestämningsfaktorer och utvärderar insatser inom folkhälsoområdet. Institutet ansvarar
också för stöd till länsstyrelsernas ANDT-samordnare. För en närmare beskrivning av
Statens folkhälsoinstitut insatser på ANDT-området hänvisas till den årliga rapporten
(FHI 2011).
Under 2011 är ett prioriterat mål ”Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna
organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet” (prioriterat mål 3.5). Som
Regeringskansliet konstaterar är ett naturligt led i fördjupningen av det förebyggande
arbetet att samverka med idéburna organisationerna inom området. Vårt program är helt
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inriktat på att stödja idéburna organisationernas ANDT-förebyggande arbete genom det
FoU-program som ingår i satsningen.
FoU-programmet har en bred kunskapssyn där vetenskaplig och praktisk kunskap samt
praktisk klokhet ingår. Här beskrivs inledningsvis kort satsningens uppbyggnad. En mer
omfattande beskrivning av satsningens utveckling ges i boken Med kraft och vilja
(Eriksson m fl, 2010) och i en vetenskaplig artikel (Eriksson, Geidne, Larsson &
Pettersson, 2011).
Satsningens uppbyggnad
Inom

ramen

för

regeringens

samlade

ANDT-strategi

utlyses

möjligheten

för

frivilligorganisationer eller idéburna organisationer, som det ofta kallas idag, att söka
medel hos Statens folkhälsoinstitut för olika ANDT-förebyggande insatser. Under året har
uppläggning av satsningen varit som under de tidigare perioderna men stödet till idéburna
organisationerna och FoU-satsningen har förmedlas av Statens folkhälsoinstitut (figur
1.4).

Figur 1.4. Satsningens uppbyggnad

Forskarledare för programmet är Charli Eriksson (professor i folkhälsovetenskap vid
Örebro universitet). Under året har följande personer varit anställda i programmet:
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Camilla Pettersson (hälsoutvecklare, fil.dr. i vårdvetenskap med inriktning mot
folkhälsovetenskap)
folkhälsovetenskap.

är
Under

tillsvidareanställd
2011

vid

påbörjade

hon

universitetet

som

en

anställning

tvååring

lektor

i
som

forskarassistent (en postdoc-tjänst för forskning) inom forskningsprogrammet. Hon har
under året varit föräldraledig 20 procent.
Susanna Geidne (idrottslärarexamen, fördjupning i statistik och pedagogik samt
doktorand i vårdvetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap) är tillsvidareanställd
som projektsekreterare. Hon har under 2011 varit delvis föräldraledig.
Madelene Larsson (hälsoutvecklare, numera också doktorand sedan våren 2012) var
under våren 2011 föräldraledighet på heltid men återkom april 2011 och har därefter
varit föräldraledig cirka 20 procent.
Josefine Börjesson (doktorand i psykologi vid Umeå universitet och disputerade
senhösten 2011 vid Umeå universitet) anställdes som projektsekreterare på heltid i
november 2010. Hon arbetar främst med nya fördjupningsstudier.
Ingela Fredriksson anställdes halvtid i november 2010 för arbete främst med
verksamhetsrapporter från organisationerna. Hon arbetar sedan sommaren 2011 60
procent.
Sofia

Green

(hälsoutvecklare)

har

arbetat

deltid

i

början

av

2011

inom

forskningsprogrammet med det externfinansierade MAIA-projektet.
Några

andra

forskare

har

under

2011

medverkat

i

de

vetenskapliga

fördjupningsstudierna. Margareta Lindén-Boström (epidemiolog vid Samhällsmedicinska
enheten, Örebro läns landsting) medverkar som biträdande handledare till Susanna
Geidne. Metin Özdemir (PhD i psykologi) medverkar i effektstudien av programmet Stark
och Klar. Biträdande lektor Mikael Quennerstedt är biträdande handledare till Susanna
Geidne. Lektor Therese Skoog medverkar som biträdande handledare till Madelene
Larsson. Sevgi Bayram Özdemir medverkar med analyser inom effektstudien av
programmet Föräldrar Tillsammans.
FoU-programmet Med kraft och vilja
Arbetet har under åren som FoU-satsningen pågått vidareutvecklats och vi kallar nu
forskningsprogrammet Med kraft och vilja – forskning om idéburna organisationers
ANDT-förebyggande. FoU-programmet har fyra utgångspunkter:
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•

En första utgångspunkt är att starta i de övergripande dokumenten. De olika
projekten behandlar de olika delmålen i den nationella handlingsplanen.

•

En andra utgångspunkt är att se de olika projektens förutsättningar. Vad är
egentligen värt att satsa medel för utvärdering och forskning på?

•

En tredje utgångspunkt är att urvalet av projekt skapar förutsättningar för
intressanta insatser till gagn för systematisk forskning.

•

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 som längre uppföljning.

Det är fem frågor som ingår i forskning alltsedan starten av FoU-arbetet:
•

Den första forskningsfrågan gäller att vara projektledare. Motivet för att
genomföra en studie av projektledarna inom projektportföljen är att
vidareutveckla kunskapen i projektledandets konst.

•

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 fjärde forskningsfråga gäller mervärdet av att vara idéburen organisation.

•

Den femte forskningsfrågan rör den praktiknära forskningen om förebyggande
metoder. Det som behövs är praktikbaserade kunskaper, vilket kräver att
forskningen sker nära eller som här integrerad i de praktiska verksamheterna.

Vägledande för utvecklingen av forskningsarbetet har varit det tidigare avtalet mellan
Socialstyrelsen och Örebro universitet och det nuvarande avtalet mellan Statens
folkhälsoinstitut och Örebro universitet.
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Övergripande målet är att bedriva en FoU-verksamhet som bidrar till att utveckla
vetenskaplig och praktisk kunskap inom ramen för de idéburna organisationernas ANDTförebyggande verksamhet.
Detta uppdrag omfattar följande insatser enligt avtalen för 2011 och 2011/12 med
Statens folkhälsoinstitut:
•

Vetenskaplig ledning av forskning avseende effekter och resultat av insatser
inom de projekt som erhållit anslag från Statens folkhälsoinstitut inom området
drogprevention. Detta presenteras i kapitel 2 som redovisar projektportföljen
och i kapitel 3 som redovisar arbetssättet inom FoU-programmet.

•

Att genomföra fortsatt vetenskaplig uppföljning på ett antal projekt och ge
övriga projekt anvisningar, råd och stöd för dokumentation av verksamheten
och projektledarträffar. Pågående och nya fördjupningsstudier presenteras i
kapitel 4 medan stödinsatser till andra projekt kort beskrivs i kapitel 3.

•

Att under våren 2012 arrangera den fjärde nationella konferensen Reflektion
kring prevention. Konferensen beskrivs översiktligt i kapitel 6.

•

Att bevaka relevanta internationella rapporter och erfarenheter avseende
drogpreventivt arbete som utförs av idéburna organisationerna och det civila
samhället. En beskrivning av detta arbete ges i kapitel 7.

•

Att söka behövliga tillstånd och inhämta nödvändiga samtycken för insamling
av individdata i enlighet med svensk lagstiftning. Detta görs genom att i
tillämpliga fall prövning görs av forskningsetisk nämnd, vilket redovisas i kapitel
4.

•

Att ansvara för att register sköts och underhålls respektive förstörs i enlighet
med etiska regler och lagstiftning. Detta är i enlighet med rådande lagstiftning
och etiska regler. Forskningsarbetet är en integrerad del av forskningen inom
folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin (tidigare
Hälsoakademin), Örebro universitet.

•

Att årligen avge slutrapporter till Statens folkhälsoinstitut. Denna rapport
tillsammans med en verksamhetsredovisning (Eriksson m fl, 2012) utgör denna
insats.

Rapporten avslutas med ett kort kapitel med perspektiv på ANDT-förebyggande arbete
och reflektioner kring vår forskning.
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2. Projektportföljen 2011 års anslag
Tidigare år har Socialstyrelsen haft i uppdrag att fördela medel till olika idéburna
organisationer i syfte att stärka deras ANDT-förebyggande arbete. I syfte att åstadkomma
en tydligare och mer sammanhållen struktur för bidragsgivningen till de idéburna
organisationerna inom ANDT-området har dessa medel för 2011 samlats hos Statens
folkhälsoinstitut.

2.1 Utlysningen
Den 13 december 2010 gjorde Statens folkhälsoinstitut en speciell inbjudan om att ansöka
om projektmedel till pågående projekt som riktade sig till barn och ungdom och där
diskussioner inletts angående forskning med forskarteamet vid Örebro universitet.
Ansökan skulle vara inne senast den 29 december. Inbjudan om att ansöka om
projektmedel till övriga pågående projekt gjordes den 27 januari 2011. Dessa projekt
innefattade både de som tidigare finansierats via Socialstyrelsen och de som finansierats
via Statens folkhälsoinstitut. Ansökan skulle vara inne senast den 25 februari. Inbjudan
till nya projekt gjordes den 23 februari 2011 via Statens folkhälsoinstituts hemsida.
Senaste ansökningsdag var 31 mars.

2.2 Ansökningar och beviljade projekt
Totalt inkom 124 ansökningar till Statens folkhälsoinstitut från idéburna organisationer
som avsåg särskilda utvecklingsprojekt. Av dessa beviljades 80 projekt medel för 2011 till
en summa av 25 miljoner kronor. Detta är en ökning med 10 miljoner från föregående år
vilket kan ses som ett tecken på regeringens vilja att öka det civila samhällets delaktighet
eftersom de ses som en viktig aktör i det ANDT-förebyggande arbetet.
Utöver idéburna organisationer beviljades kommuner, landsting/länsstyrelser och
universitet/högskolor medel för olika projekt. Totalt beviljades 101 ansökningar medel ur
anslaget för särskilda utvecklingsprojekt till ett totalt belopp av 37,5 miljoner kronor. För
vidare information om fördelningen av medel och bidragsprocessen se Statens
folkhälsoinstituts samlade rapport för regeringsuppdraget att stödja ANDT-förebyggande
arbetet 2011 (se www.fhi.se).

2.3 Forskarteamets uppdrag
Forskarteamet har sedan 2003 arbetat med att utvärdera och dokumentera idéburna
organisationers ANDT-förebyggande projekt som beviljats medel av Socialstyrelsen.
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Forskarteamet fick förtroende att fortsätta sitt arbete inom satsningen under 2011 på
uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under denna period har 62 projekt ingått (Tabell
2.1). Av dessa 62 projekt har 40 projekt funnits med i satsningen sedan tidigare, allt från
ett till sju år tillbaka. Några projekt kan ha funnits inom Statens folkhälsoinstituts
projektportfölj sedan tidigare. Av projekten har 13 stycken fått ett slutanslag från Statens
folkhälsoinstitut. Det innebär att de inte har rätt att söka medel för detta projekt vid en
eventuell utlysning för 2012.
De 62 projekten är fördelade på 47 olika idéburna organisationer. Lokala
organisationer, som tillhör ett riksförbund, som också har projekt har räknats som en
egen organisation. Dessa är sju stycken.
Av de 62 projekten tillhör 20 kategorin tobaks-, alkohol- och drogorganisationer
medan 27 andra organisationer har beviljats medel trots att de inte har ANDTförebyggande arbete som sin primära huvudinriktning. Detta är en målsättning med
satsningen - att engagera en bred grupp organisationer med olika huvudinriktning som
kan bidra till ANDT-förebyggande insatser. Denna uppsättning av organisationer visar på
ett brett engagemang i det förebyggande arbetet. Några organisationer har beviljats medel
för flera projekt. De fyra organisationer som beviljats medel för flest projekt är KSAN
(fem projekt, totalt 1 380 000 kr), IOGT-NTO nationellt och lokalt (fem projekt, totalt
1 250 000 kr), KRIS riks och lokalt (fyra projekt, totalt 1 250 000 kr) och Hassela
Solidaritet (fyra projekt, totalt 1 050 000 kr).
En beskrivning av verksamheterna i detalj finns i en särskild verksamhetsrapport som
publiceras separat till denna rapport (Eriksson m.fl, 2012). I Tabell 2.1 ges en lista över
projekt som beviljats medel 2011från Statens folkhälsoinstitut.
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Tabell 2.1. Beviljade organisationer och projekt under 2011.
Totalt
Organisation

Projektnamn

beviljade
medel (kr)

Antal
år

1,6 miljonersklubben

Vin varje dag- kvinnors nya vana?

100 000

1

ABF- Gästrikebygden

Stopp, stanna, tänk!

600 000

3

ALMA- Europa

TILT- I seriernas värld

100 000

5

Blekinge Idrottsförbund

Dopingfritt Blekinge

300 000

*

FOBIS, Forum Bosnien i Sverige

Med rökning mot drogberoende

100 000

1

Fritidsforum

När mötet betyder något

350 000

2

Föreningen för Familjecentralers
främjande

Familjecentraler som arena för
riskbruksarbete

800 000

2

Hassela Solidaritet i Skåne

Hassela Helpline Chatt

300 000

3

Hassela Solidaritet i Skåne

Projekthandledning

50 000

*

Hassela Solidaritet i Skåne

Tjej- och killcoacher

200 000

4

Hassela Solidaritet i Skåne

Hassela Vändpunkt

500 000

2

Hela Människan

De glömda barnen

200 000

2

Hela Människan KarlskogaDegefors

Egen kraft- Tryggare tillvaro

600 000

2

Hela Människan Spånga- Tensta

Ungdomar i Tensta på rätt väg

250 000

1

Institutet för säkerhets- och
utvecklingspolitik

Cannabis – den lömska drogen

250 000

3

IOGT-NTO

För- packad. Om marknadsföring
av alkohol

200 000

1

IOGT-NTO

Vit jul

400 000

3

IOGT-NTO Qul 0121
Söderköping

Möjligheternas hus

50 000

1

IOGT-NTO Sollentuna

Bageriet - ett förebyggande socialt
projekt

200 000

1

IOGT-NTO Västra Götaland

Hälsa på folkhögskola

400 000

3

KRIS Örebro

KRIS MC

350 000

3

KRIS Örebro

KRIS MI

200 000

3

KRIS Riks

Somalisk kris mot Khat

400 000

2
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Organisation

Projektnamn

Totalt

Antal

beviljade

år

medel (kr)
KRIS Riks

Kunskap om missbruk av
substitutionsmedicinerna Subutex

300 000

1

KSAN

BellaNet

700 000

7

KSAN

Marknadsföring till flickor, del 2

230 000

1

KSAN

Ses i baren

100 000

4

KSAN

Världens mammor

200 000

4

KSAN

55+ kvinnors alkohol och
läkemedelsanvändning

150 000

1

Länsnykterhetsförbundet Västra
Götaland, Nätverket De glömda
barnen

Dags för De Glömda Barnen i
Göteborg!

200 000

2

Maskrosbarn

Vägen till den jag är

450 000

2

MADD-MHF

Hands On Konferens

100 000

*

MADD-MHF

Protecting you/ Protecting me

300 000

6

Motorförarnas
helnykterhetsförbund, MHF

Trafiknykterhetens dag

100 000

*

Norrbottens Idrottsförbund

S.A.N.N.- Samverkan.
Antidoping. Nätverk. Norrbotten

900 000

3

Off- Stockholm

Dagverksamheten – Kulturklivet

450 000

2

Psykologer mot tobak

Förebygga tobaksbruk genom
tandvården

75 000

1

Psykologer mot tobak

Kraftsamling rökfria skolgårdar

54 000

1

Riksförbundet för döva och
hörselskadade barn

HYFF- För säkerhets skull

250 000

3

Riksförbundet för hjälp åt
narkotika- och
läkemedelsberoende, RFHL

Att bryta arvet

200 000

2

Alkohol, Hbt- kvinnor i riskzon

400 000

1

Droger i gråzonen

200 000

1

Riksförbundet SIMON

Droginformatörer

400 000

1

Riksförbundet SMART

Med ungdomar för ungdomar i
utsatt region

900 000

3

Riksförbundet för homosexuella,
bisexuella och transpersoners
rättigheter, RFSL
Riksförbundet narkotikafritt
samhälle, RNF
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Organisation

Projektnamn

Totalt

Antal

beviljade

år

medel (kr)
Riksförbundet Unga allergiker
RGRA, Rörelsen Gatans Röst och
Ansikte
Rädda Barnen StaffanstorpHjärup

Kräv rökfritt!

230 000

1

Gatuakademin

100 000

2

Tjej- och killcoach grupper för
romska barn/ungdomar i
S ff
k
ARAWELLO

500 000

5

200 000

5

Somalilands förening i Malmö

Nytt liv– Somalier bekämpar sitt
missbruk

200 000

1

Stiftelsen A non smoking
generation

Oberoende

400 000

1

Stockholms läns Blåbandsungdom

ANT- Bussen

250 000

1

Svenska föreningen för alkohol och
drogforskning, SAD

Vetenskapligt möte för alkohol
och drogforskning

50 000

*

Svenska Narkotikapolisföreningen

Ställ upp mot doping och våld

900 000

2

SIMON Örebro

IRIS

100 000

5

TEAM 49

Triaden

600 000

2

Tjejzonen

Storasyster mot droger

445 000

2

Tjejzonen

Storasyster på nätet

400 000

3

Tänk Om!

Flickor i akut kris

500 000

1

Tänk Om!

Tänk om!

500 000

2

oPåverkad

300 000

3

FAKE FREE

300 000

1

Somalian Women in Sweden, SWIS

Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF
Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF
Verdandi Stockholmskretsen

Utsatta barn blir insatta och
drivande i fritidsverksamhet

250 000

4

*Dessa projekt har beviljats medel för insatser som t.ex. konferens, utbildningsinsats eller
liknande vilket innebär att de inte ingår i forskarteamets uppdrag att verksamhetsdokumentera.
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3. Metodiken: Hur arbetar vi?
3.1 Samarbete med organisationer
Under året som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete fortsatt mellan
forskarteamet vid Örebro universitet och de olika organisationerna inom satsningen. Ett
samarbete byggt på såväl gemensamma projektledarträffar, olika former av projektmöten
samt diskussioner kring utvärdering med enskilda organisationer. Nytt för året har varit
introducerandet av lärplattformen Blackboard. Projektledarna har efterfrågat en
gemensam hemsida och mer utbyte av erfarenheter. Blackboard sågs därför som ett
lämpligt verktyg för att uppfylla denna efterfrågan. Introduktion av Blackboard har skett
på projektledarträffen våren 2011. Användningen har dock varit begränsad bland
projektledarna, men den används i samarbetet mellan Statens folkhälsoinstitut och
forskarteamet. För att vidareutveckla användningen av Blackboard genomfördes en
praktisk träning i samband med projektledarträffen den 20 mars 2012.
Projektledarträffar
De återkommande projektledarträffarna har spelat en viktig roll för samarbetet mellan
organisationerna och forskarteamet under de år satsningen har pågått. Där har bland
annat dokumentation och den obligatoriska verksamhetsdokumentationen introducerats,
resultat presenterats av forskarteamet och olika projekt och fördjupningsstudier
diskuterats. Projektledarträffarna har följts upp med en webbenkät (Blackboard) för att
vidareutveckla träffarna. 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 kontaktuppgifter och projektets mål,
målgrupp och planerade aktiviteter. Detta material har sedan sammanställts av
forskarteamet och skickats ut till alla projektledare. 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.
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Projektledarträffar under 2011
2/5

Att arbeta med ANDT- förebyggande projekt, 47 medverkande, Socialstyrelsen,
Stockholm
Dagen inleddes med en presentation av Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen
samt forskarteamet. Med anledning av att handläggningen av projektbidrag
övergått från Socialstyrelsen till Statens folkhälsoinstitut gavs information om nya
rutiner kring bidraget och arbetsformer för Kraft och vilja, som är namnet på
forskningssatsningen som utförs av forskarteamet. Forskarteamet informerade
kort om pågående studier. Därefter föreläste Maria Renström, ämnesråd och
gruppledare, Enheten för familj och sociala tjänster, Socialdepartementet, om En
samlad strategi för ANDT- politiken. Eftermiddagen ägnades åt erfarenhetsutbyte
i grupper där projektledarna diskuterade erfarenheter av att arbeta med ANDTförebyggande

projekt.

Dagen

kommunikationsverktyg

och

avslutades

med

en

diskussion

verksamhetsrapportering.

kring

Blackboard

introducerades för gruppen som ett möjligt kommunikationsverktyg och
alternativ till en gemensam hemsida.
21/9

Att utveckla kunskap, 52 medverkande, Örebro universitet
Förmiddagen ägnades åt presentation av två nya studier. Genusinriktad ANDTprevention, där KSAN och Tjejzonen berättade om sina ingående projekt och
forskarteamet om fördjupningsstudiens upplägg. Skolan som arena för ANDTprevention där SMART och Team 49 berättade om sina ingående projekt och
forskarteamet om fördjupningsstudiens upplägg. Eftermiddagen inleddes med
erfarenhetsutbyte i mindre grupper kring temat Att utveckla kunskap. Därefter
presenterades en sammanställning över inkomna delrapporter augusti 2011 av
forskarteamet. Dagen avslutades med diskussioner kring det fortsatta arbetet, att
förmedla kunskap, Blackboard, önskemål om innehåll för nästa träff samt
utvärdering av dagen.

Samtal med organisationerna – en arbetsform
Ända sedan satsningens början har flera olika typer av möten med organisationer och
forskarteamet genomförts. Exempel på detta är olika möten som skett med anledning av
de olika fördjupningsstudierna. Möten har bland annat genomförts för att planera
utvärderingar tillsammans eller för att forskarteamet har kunnat vara ett stöd i projektens
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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. Forskarteamet har också regelbunden kontakt med många
projektledare via telefon och e-post för att besvara frågor och vara ett stöd i projektens
arbete.

3.2 Dokumentation av verksamheter
Den stora projektportföljen, som förändras efter varje utlysning, har gjort det omöjligt
att, inom ramen för de resurser som finns att tillgå för utvärderingsinsatsen, kunna
genomföra några mer omfattande insatser i alla projekt. Dessutom är det många projekt
som är ettåriga. Detta motiverade vidareutveckling av projektens egen dokumentation för
att på detta sätt skapa förutsättningar för ökad kvalitet på projektens rapportering.
Därför initierades redan inledningsvis delstudien av verksamhetsdokumentationen.
Syftet med verksamhetsdokumentationen är att genomföra en redovisning av den
genomförda

verksamheten

och

därigenom

ge

Socialstyrelsen,

numera

Statens

folkhälsoinstitut, den redovisning som staten kräver av bidragsmottagare och fördjupad
kunskap om ANDT-förebyggande arbete inom idéburna organisationer.
Den har introducerats vid projektledarträffar och feedback har getts om kvalitet och
utvecklingsmöjligheter har diskuteras vid dessa möten. Varje år har en särskild rapport
lämnats till Socialstyrelsen, numera Statens folkhälsoinstitut, med en samlad systematisk
beskrivning av verksamheterna.
Tidigare verksamhetsrapporter har byggt på en rapportmall som utformats inom FoUarbetet

där

organisationerna

lämnat

in

alla

verksamhetsrapporter,

halv-

och

helårsrapport, direkt till forskarteamet. Under 2011 har detta förfarande ändrats efter att
uppdraget övergått till Statens folkhälsoinstitut. För 2011 har Statens folkhälsoinstituts
webbaserade formulär för ansökningar och verksamhetsrapporter använts. Dessa
formulär är utformade av och ställda direkt till dem. De följer Statens folkhälsoinstituts
riktlinjer och innehåll som gäller för alla sökande, det vill säga inte bara idéburna
organisationer utan även kommuner, landsting/länsstyrelser, universitet/högskolor och
privata företag/stiftelser. Deras rapporteringsmall har större fokus på regeringens
övergripande politiska mål för respektive område inom ANDT-strategin och frågorna
relateras till dessa i större utsträckning än till respektive projekts målformulering och
uppsatta resultatmål.
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Ett formulär för delrapportering för 2011 utformades av forskarteamet vid Örebro
universitet. Delrapporten fokuserar på eventuella förändringar från den ursprungliga
projektplanen enligt ansökan. Blankett för delrapporten skickades ut av forskarteamet till
alla projektledare i juni och skulle skickas in i slutet av augusti direkt till forskarteamet. I
blanketten fanns förutom redovisningar av eventuella förändringar utrymme för att
berätta om vad som hade gått bättre respektive sämre i projektet än förväntat. Resultaten
av delrapporteringen sammanställdes i en arbetsrapport, Med kraft och vilja, ANDT –
förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. En
sammanfattning av projektens egna delrapporter för våren 2011, som lämnades till
Statens folkhälsoinstitut i september 2011.
Innehållet och rubriksättningen i årets verksamhetsdokumentation har därför anpassats
till de nya rapporteringsrutinerna som följer med Statens folkhälsoinstitut. Det har varit
svårare att följa projektens genomförande och verksamhet kopplat till deras
handlingsplaner i ansökningen. Rapporterna har inte gett en lika utförlig bild av den
genomförda verksamheten och aktiviteterna som tidigare år. Tidigare rapporteringsmallar
har också gett mer utrymme för att dela med sig av både motgångar och framgångar inom
projekten. En del frågor som varit viktiga för forskarteamets arbete och som inte ges svar
på i nuvarande rapporteringsmall från Statens folkhälsoinstitut har istället integrerats i
den projektledarenkät som genomfördes under november 2011.
En annan orsak till att projekten inte i samma utsträckning tenderar att dela med sig av
både mot- och framgångar som i tidigare rapporter kan vara att de nu rapporterar direkt
till den som är ansvarig för tilldelning av projektmedel. Forskarteamet har en mer
oberoende roll och ett uppdrag att stötta projektens utveckling på ett annat sätt, vilket
innefattat

vidareutveckling

av

verksamhetsdokumentation

som

ett

verktyg

för

organisationerna.
År 2011 har inneburit förändringar i rapporteringen från projekten och delvis nya
arbetssätt och förutsättningar. Till kommande år kommer dessa att vidareutvecklas för att
stämma överens och fylla alla parters olika behov.
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3.3 Praktiknära forskning för utveckling av ANDT-förebyggande arbete
För att nå framgång i den nationella politiken behöver arbetet en god kunskapsbas och
för detta behövs en överblick av kunskapsutvecklingen, som återkommande görs av
internationella forskargrupper (se t.ex. Babor m fl, 2010). Genom vårt forskningsprogram
och samarbetet med idéburna organisationer har en verksamhet byggts upp för att ge
underlag för att bättre kunna bedöma värdet av insatserna.
Under 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Statens beredning
för

medicinsk

utvärdering

evidensgraderingssystem

som

och
bör

Socialstyrelsen
gälla

för

ett

uppdrag

bedömningar

att
av

utreda

vilket

insatser

inom

folkhälsoområdet (FHI 2011). Ett sådant system för evidensgradering bör enligt FHI
uppfylla en rad krav för att vara användbart inom folkhälsoområdet. Systemet bör:
•

Erbjuda en plattform för kommunikation

•

Tillåta inklusion av olika studietyper

•

Vara transparent och systematiskt

•

Vara metodologiskt tillförlitligt utan att vara alltför komplext

•

Erbjuda möjlighet till vidareutveckling och förfining

Rapporten tar även upp svårigheter med att genomföra randomiserade kontrollerade
studier (RCT) inom folkhälsoområdet, där insatserna vanligtvis är komplexa och
kontextberoende, och därmed blir utvärderingarna också komplexa. En konsekvens av
detta är att det kan vara svårt eller till och med omöjligt att utvärdera folkhälsoinsatser
med hjälp av RCTs. Det är klart att RCT inte fungerar för vissa typer av insatser (SansonFisher m fl, 2007) medan det å andra sidan finns ett behov av kontrollerade
undersökningar inom folkhälsoområdet och socialt arbete– det räcker inte med goda
intentioner (McIntyre, 2010; Meeuwisse m fl, 2008). Inom ramen för vårt
forskningsprogram har två randomiserade interventionsstudier genomförts men flertalet
studier har en longitudinell design med kontrollgrupp. Vår utgångspunkt är att
frågeställningarna påverkar valet av uppläggning av undersökningen.
Det är viktigt att vara medveten om, konstaterar FHI, att enbart använda sig av evidens
är dock inte ett tillräckligt underlag för en rekommendation inom folkhälsoområdet.
Utvärderingar av det vetenskapliga stödet är en grundförutsättning för att kunna utforma
en rekommendation. Till detta kommer behovet att i beslutsunderlaget inkludera andra
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aspekter såsom etiska frågor, juridiska aspekter, jämlikhet, främjande av individens
autonomi (självbestämmande), implementering och kostnader.
Statens folkhälsoinstitut föreslår att evidensgraderingssystemet GRADE bör gälla för
bedömningar av insatser inom folkhälsoområdet för insatser som främst har till syfte att
främja hälsa. Vidare lyfter FHI fram att man bör använda sig av paneler med relevanta
intressenter såsom forskare, experter, beslutsfattare, myndigheter, praktiker, och idéburna
organisationer för att identifiera de insatser som bör granskas (FHI 2011).
I vårt forskningsprogram strävar vi efter att utveckla vetenskaplig och praktisk
kunskap samt praktisk klokhet. Vår forskning bygger på en övertygelse om att
verksamheten vinner på att olika kunskapstraditioner kombineras. Här är kombinationer
av vetenskaplig kunskap, praktisk kunskap och praktisk klokhet viktiga delar. Detta
bygger på den pågående vidareutvecklingen av kunskapsfilosofin (Gustafsson 2000, 2002,
2004) och där också utvecklingen av praktisk kunskap (Molander, 1996; Higgs m fl,,
2004; Jernström & Säljö, 2006) och praktisk klokhet (Silfverberg 1999) varit i fokus.
Denna syn på kunskapens olika former och behovet av att kombinera detta ligger i linje
med strävan att utveckla evidens för praktisk verksamhet inom områden såsom socialt
arbete (Denvall, & Vinnerljung, 2006; Wigzell, 2008), utbildningen (Hammersley, 2007;
Hattie, 2009; Rathvon 2009; SKL 2011) och folkhälsa (Davies, & McDonald, 1998;
Eriksson, 2000; Baum, 2002; Brownson m fl, 2003; McQueen, & Jones, 2006; Killorm &
Kelly, 2009). Evidensbegreppet är mycket omdiskuterat och en samsyn råder inte inom
området (se Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011; Martinsen & Eriksson, 2009). Det
är också viktigt att synliggöra värderingsbasen, det vill säga att utöver evidens beakta etik
(Tannahill, 2008).
Den vetenskapliga basen för det förebyggande arbetet byggs upp av en rad olika
komponenter. Kunskap behövs för att kunna prioritera. Då är kunskap om förekomst och
utbredning av olika förhållanden, händelser och beteenden av stor vikt. Här tänker vi i
kvantitativa termer och använder oss av statistisk och epidemiologisk metodik. Av
betydelse är också att förstå innebörden av detta för individens möjligheter att leva ett
gott liv och eventuella ekonomiska konsekvenser detta har för individen. Detta kan också
uppskattas när det gäller konsekvenser på befolknings- och samhällsnivån. Vidare behövs
kunskap om hur mekanismerna är bakom detta. Det är en utgångspunkt för våra olika
studier att ta del av den tidigare forskningen inom området. Sedan handlar det om att
också ha kunskap om hur olika förhållanden kan påverkas och förändras och hur detta
kan göras i stor skala till nytta för befolkningen och samhället i stort. Här finns det goda
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kunskapsöversikter som regelbundet uppdateras internationellt inom till exempel
alkoholområdet (Babor m fl, 2010). Inom narkotikaområdet finns en dominerande syn på
vikten av det förebyggande arbetet (Andréasson 2008), men det finns en rad olika
perspektiv på narkotikasituation och vissa droger som cannabis (Anderberg 2011; Olsson
2011; Room m fl, 2010).
Vetenskaplig kunskap behövs för att kunna välja metoder vars effekter är
väldokumenterade. Men i det förebyggande arbetet är också praktisk kunskap viktig. Det
är många faktorer som påverkar genomförandet av ett förebyggande program (se t.ex.
Durlak & DuPre, 2008), därför undersöker vi processer och effekter. De praktiska
kunskapstraditionerna – med kunskapsgrund i vad människor gör i världen – har ofta sats
på 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. Om vi önskar en mer kunskapsbaserad praktik måste vi också ha
mer praktikbaserad kunskap (Green & Glasgow, 2006). I det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet är också värdegrunden och praktisk klokhet viktiga aspekter för ett
framgångsrikt arbete.
Vårt program bygger på en naturalistisk ansats, det vill säga att utgå från den
vardagliga verkligheten inom området och att praxisnära studera vad som händer (Kazi,
2003; Mattsson, 2001, 2004; Reason & Bradbury, 2001). Detta innebär att
arbetsinsatserna studeras från olika parters perspektiv (Karlsson, 1996; Wrangsjö, 2004).
Det gäller såväl på organisationsnivå där projektledare och styrelse fått bedöma
verksamheterna som på projektnivån. I de olika projekten har till exempel både
ungdomar, föräldrar och nyckelpersoner fått bedöma verksamheterna. Denna typ av
intressentbaserad utvärdering lämpar sig väl för praktikbaserad forskning.
I forskningen används kombinationer av olika metoder och perspektiv (Creswell &
Piano Clark, 2007; Saks & Allsop, 2007; Eriksson & Wall, 2011). Den behöver också
vara tvärvetenskaplig och kombinera teorier och metoder från 12 olika vetenskapliga
discipliner för att därigenom uppnå unika kunskapsvinster (Sandström m fl,, 2005;
Sunnemark & Åberg, 2004). Denna ansats har under senare år samlats under
benämningen mixed methods, det vill säga blandade metoder (Teddlie & Tashakkori,
2009; Tashakkori & Teddlie 2010). Det bygger på ett konstruktivt användande av både
kvantitativa och kvalitativa ansatser, vilket berikar forskningen (Jack, 2006; Bonnie &
Schensul, 2005; Powell m fl, 2008). Genom detta söker vi genom så kallad triangulering
ge en mångfacetterad och bitvis inträngande bild av verksamheterna inom satsningen
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(Pettersson m fl,, 2009).

Inom vårt forskningsprogram ingår kvalitativa (Dahlgren,

Emmelin & Winkvist, 2007; Sjöberg & Wästerfors, 2008; Flick, 2009; Green &
Thorogood, 2009) och kvantitativa ansatser (Green & Lewis, 1986; Donner & Klar,
2000; Shadish, Cook & Capbell, 2002; Oates & Kaufman, 2006) vid sidan av varandra
och ofta inom samma studie.
Ett annat kännetecken är att forskningen sker i nära anknytning till de förebyggande
verksamheter som genomförs av organisationerna. Inom forskningsprogrammet har vi
olika metoder att öka deltagandet i forskningsprocessen (Se t ex Minkler & Wallerstein
2003). En central del har varit att bygga upp ett förtroendefullt partnerskap mellan
forskarteamet och organisationerna, vilket krävs för en praktiknära forskning av god
kvalitet (Eriksson, Geidne, Larsson & Pettersson 2011). Det handlar om att utveckla bra
frågor för att kunna få svar genom att använda lämplig forskningsmetodik (Figur 3.1). I
arbetet med att utveckla bra frågeställningar krävs en förtrogenhet med fältet såväl
praktiskt som teoretiskt – därför behövs ett förtroendefullt partnerskap för en
praktiknära forskning av god kvalitet.

FRÅGOR
•

Begrepp och teorier

•

Förtrogenhet med fältet

•

Tidigare forskning

•

Uppläggning

•

Datainsamling

•

Analys

•

Rapportering

SVAR
Figur 3.1. Forskning som en process av frågor och svar.

Tillsammans med organisationerna har frågeställningar för studierna diskuterats och
prioriterats. Forskarteamet har gjort en bedömning av om och hur svar på dessa frågor
kan sökas. En överenskommelse och plan har fastställts där de olika rollerna som
projektledarna och forskargruppen har tydliggörs. Under genomförande av studier har i
flera fall organisationerna bidragit i arbete med kontakter och datainsamling såsom att
dela ut och samla in enkäter. Detta har underlättat arbetet för forskarteamet, som aldrig
deltagit i genomförandet av de förebyggande insatserna. Organisationerna har helt ansvar
för implementeringen av de förebyggande insatserna. Sedan har organisationerna fått del
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av preliminära resultat innan de redovisas för andra parter. Graden av participation i
forskningen varierar mellan de olika studierna. Den processinriktning som finns inom
forskningsprogrammet knyter an till utvecklingen av den femte generationens
utvärderingsverksamhet. Den handlar om samverkan, interaktiv forskning, gemensamt
lärande och partnerskap med utvärdering som en strategisk resurs (Svensson m fl,, 2009).
Inom forskningsprogrammet sker en långsiktig planering för att skapa möjlighet till
intressant och relevant kunskap om de långsiktiga effekterna av olika insatser. Besked om
medel

för

FoU-insatsens

omfattning

ges

år

för

år

i

årliga

avtal

mellan

Socialstyrelsen/Statens folkhälsoinstitut och Örebro universitet. I avtalen ingår också en
intentionsyttring om, förutsatt medelstilldelning till FHI, fortsatt samarbete.
För att undersöka forskningsstrategin genomfördes en fallstudie över den valda
ansatsen 2010 (Eriksson m fl, 2011). Målsättningen med studien var att beskriva och
analysera den Socialstyrelsefinansierade satsningen under åren 2003-2009 med speciell
betoning på forskning och utveckling för en evidensbaserad praktik. Förutom att beskriva
medverkande organisationer, deras projekt samt de forskningsinsatser som genomförts
lades vikt på att belysa det förtroendefulla partnerskapet mellan praktiker, myndighet och
forskare som utvecklats under åren. Studien visar att det är möjligt att integrera forskning
i idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete och därmed bidra till mer
evidensbaserad praktik. En förutsättning är att utveckla ett förtroendefullt partnerskap
mellan

forskare

och

organisationer.

Även

finansiärer

måste

se

vikten

av

kunskapsutveckling och fördela medel till forskargrupper som har kompetens att
samarbeta med praktiker och idéburna organisationer. Vår studie går i sin helhet att läsa
på nätet i open access tidskriften Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy
(www.substanceabusepolicy.com), en sammanfattning av den ges i Figur 3.2.
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Figur 3.2. Sammanfattning av artikeln om forskningsstrategin

I november 2011 presenterades forskningsstrategin i form av en posterpresentation på
European Public Health Conference, EUPHA Köpenhamn 9–12 november, 2011. (Figur
3.3).
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Figur 3.3. Poster vid den europeiska folkhälsokonferensen i Köpenhamn
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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 kunna 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. Nytt för i år är att datainsamling börjat genomföras via webbenkäter i
programmet EvaSys.
Utvecklingen av fördjupningsstudier under 2003-09 beskrivs i boken Med kraft och
vilja (Eriksson m fl, 2010). Dessa kan beskrivas under satsningens olika anslagsperioder.
Den sjätte perioden - 2009 års anslag – innebar fortsatt arbete med studierna inom
föräldrastödsprogrammen Stark och klar samt Föräldrar Tillsammans. Studien om Stark
och klar avslutades under den sjunde perioden 2010 i och med slutförande av Camilla
Petterssons doktorsavhandling. Inom studien av programmet Föräldrar Tillsammans
gjordes under våren 2010 den sista datainsamlingen med föräldrar och elever i skolår 9
(Eriksson m fl, 2011 a). En serie nya fördjupningsstudier började därefter planeras. Under
den åttonde anslagsperioden, 2011, påbörjades fältarbetet med tre nya inriktningar Effektstudier med skolan som arena, studier av program med genusperspektiv och
effektstudier med fritiden som arena. Under 2011 har också publicering skett
vetenskapligt av resultat från olika fördjupningsstudier.
Forskarteamet har också sökt och fått medel för studier utanför denna satsning. Det
handlar om tilläggsfinansiering, som erhållits till studien av Föräldrar Tillsammans och
Skolan som arena för ANDT-prevention från Systembolagets råd för alkoholforskning
(SRA). Forskarteamet har 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. Rapporteringen från fördjupningsstudier har
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skett genom feedback till de olika idéburna organisationerna, vilket skett genom
föredragningar för styrelser, seminarier och konferenser arrangerade av dessa
organisationer. Resultaten har också alltid redovisats i våra årliga rapporter till
Socialstyrelsen och numera Statens folkhälsoinstitut. Resultat presenteras på nationella
och internationella konferenser samt i vetenskapliga tidskrifter.
Pågående fördjupningsstudier under 2011 och arbetet med att utveckla och genomföra
nya redovisas mer utförligt i kapitel 4.

3.4 Kunskapsspridning
En viktig roll för forskarteamet är att förmedla kunskap från verksamheten. Detta sker på
en

rad

sätt.

Våra

projektledarträffar

innehåller

både

kunskapsinsamling

och

kunskapsförmedling. Som ett led i fördjupningsstudier presenteras resultat efterhand till
de engagerade idéburna organisationerna och till andra parter. Inom till exempel
effektstudierna, som löper över flera år med flera datainsamlingar, redovisas delresultat
inom sex månader efter datainsamlingen till de berörda av studien. Detta görs för att
stärka samarbetet och för att sprida kunskap.
Forskarteamet presentar resultat på vetenskapliga och professionella konferenser såsom
den arrangerad av European Union of Public Health Association i Köpenhamn i
november 2011, European Cities Against Drug (ECAD) i Novgorod i september 2011 och
Folkhälsostämman arrangerad av Statens folkhälsoinstitut i april 2012. Dessa
presentationer presenteras kort i relation till de olika projekten.
Ytterligare en form av kunskapsspridning är medverkan i akademisk utbildning.
Medlemmar i forskarteamet har under 2011 medverkat med undervisning och
handledning inom utbildning inom folkhälsovetenskap, Hälsoutvecklarprogrammet och
Masterprogrammet i preventionsvetenskap.
Forskningsledaren deltar som forskare i Regeringens råd för ANDT-frågor. Under året
har han bland annat bidragit med synpunkter på utvärderingen av den nationella strategin
(Eriksson 2011).
I tillägg till detta har medlemmar i forskarteamet medverkat i några andra studier inom
ANDT-området. Det gäller en studie av barn till föräldrar med missbruk. Sedan förra
rapporten har en artikel publicerats i tidskriften Child and Adolescent Social Work
Journal (Figur 3.4).
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Figur 3.4. Sammanfattning av artikel från studie av barn till missbrukare.

Vid Örebro universitet bedrivs ett masterprogram i Preventionsvetenskap. Inom ramen
för detta genomförs en rad självständiga forskningsarbeten. Under året genomfördes en
studie av utökad tillsynen av tobakslagen i Örebro län, som var ett utvecklingsprojekt
som bedrivs av länsstyrelsen med stöd från Statens folkhälsoinstitut. Studien publiceras i
en vetenskaplig tidskrift med kvalitetsgranskning under året (Schölin & Eriksson 2011).
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Figur 3.5. Sammanfattning på artikeln och tobakstillsynen i Örebro län.
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Del 2. Verksamheten under 2011
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4. Pågående studier
Genom den uppbyggnad satsningen har haft har unika möjligheter till uppbyggnad av ny
kunskap skapats. Detta har skett bland annat genom de mer fördjupade undersökningar,
som baserat på beredningsgruppens önskemål och forskargruppens överväganden, kunnat
etableras. I detta avsnitt redovisas ny kunskap från pågående fördjupningsstudier och
planeringen och genomförande av ytterligare möjlig fördjupning kring utvalda grupper.

4.1 Resultat från fördjupningsstudier 2011
Nedan presenteras fyra fördjupningsstudier som forskarteamet
arbetat med under flera år. Två av dessa är utvärderingar av
föräldrastödsprogram som båda genomförts av IOGT-NTO, Stark
och klar och Föräldrar Tillsammans. Den tredje studien är
utvärderingen av projektet Mål utan alkohol som genomförts i
samarbete med SvFF, IOGT-NTO och före detta Alkoholkommittén.
MAIA-projektet, som bedrevs av länsstyrelsen i Örebro med stöd från Statens
folkhälsoinstitut, avslutades år 2010 och presenteras som den fjärde fördjupningsstudien.
Dessa studier har eller kommer inom kort att avslutas men har under året presenterats
och spridits på konferenser.
Stark och klar
Programmet har sedan 2003 ingått i en av de största fördjupningsstudier som genomförts
inom ramen för satsningen på idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. För
att läsa om Stark och klar och delstudier som genomförts inom ramen för utvärderingen
av Stark och klar hänvisas till forskarteamets rapport till Socialstyrelsen, Med Kraft och
Vilja 2010 (Eriksson m fl, 2010) och avhandlingen Parents’ Possibility to Prevent
Underage Drinking – Studies of Parents, a Parental Support Program, and Adolescents in
the Context of a National Program to Support NGOs (Pettersson 2010).
Studien 2011 -2012
Under 2011publicerades effektstudien av programmet Stark och klar. Den visade att barn
till deltagare i programmet var ett år äldre i genomsnitt när de började dricka alkohol och
de hade lägre sannolikhet att ha varit berusade i skolår 9. Mer om effekterna av Stark och
klar finns att läsa i en artikel som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC
Public Health (Pettersson, Özdemir & Eriksson 2011)(Figur 4.1). Under året
presenterades studien av Stark och klar muntligt i en workshop på konferensen European
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Public Health Conference, EUPHA, i Köpenhamn 9–12 november 2011. Presentationen
hade fokus på effekten av programmet.

Figur 4.1. Sammanfattningen av artikeln om effektstudien av Stark och klar.
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Föräldrar Tillsammans
Programmet Föräldrar Tillsammans syftar till att stärka vuxna i sin
roll som tonårsföräldrar genom att påverka föräldrarnas attityder
och beteenden kring alkohol och ungdomar. Detta ska i sin tur
minska alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomar, med
hänsyn tagen till inflytande av andra bestämningsfaktorer och
därmed minska riskerna för att de ska råka illa ut (Figur 4.1).

Intervention

Bestämningsfaktorer

Intervention till
föräldrarna.

Påverka föräldrarnas
attityder & beteende
gällande alkohol och
ungdomar.

- Föreläsningar med
överenskommelse

Förväntad effekt
Ungdomars alkoholdebut
förskjuts, andelen icke
konsumenter ökar och intensiv konsumtionen minskar.

Figur 4.2. Logisk modell av programmet Föräldrar Tillsammans.

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. Detta ska förverkligas genom en överenskommelse som
skrivs mellan föräldrarna i klassen.
Utvärdering
Planeringen av den treåriga effektstudien påbörjades våren 2007, datainsamling
påbörjades våren 2008 och fortlöpte till och med 2010 med årlig datainsamling. Efter det
har datamaterialet analyserats. IOGT-NTO har inte fått beviljade medel sen 2008 för
projektet.
Syfte
Syftet med utvärderingen har varit att försöka identifiera effekter av programmet.
Forskningsprogrammet har i en longitudinell studie följt utvecklingen hos tonåringar och
deras föräldrar. Detta har skett med avseende på familjeliv, kommunikation och
levnadsvanor

med

särskild

inriktning

på

alkohol

som

en

utvärdering

av

föräldrastödsprogrammet.
IOGT-NTO hade önskemål om att undersöka om programmet ger samma effekt om
det genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. Därför har programmet
testats i studien med start såväl i skolår 7 (grupp 1) som i skolår 8 (grupp 2).
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Utvärderingsfrågor
Centrala frågeställningar för studien:
•

Förändras föräldrarnas attityder/förhållningssätt till ungdomars drickande efter
programmets genomförande?

•

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?

Metod, Material och design
Studien har en klusterrandomiserad design vilket innebär att deltagande skolor har
slumpats på gruppnivå till att tillhöra antingen interventionsgrupp eller kontrollgrupp.
Åtta skolor slumpades till interventionsgruppen och åtta till kontrollgruppen. Därefter
beslutade sig tre skolor för att tacka nej till medverkan, två kontrollskolor och en
interventionsskola. Det innebar att sju skolor kom att tillhöra interventionsgruppen och
sex skolor kontrollgruppen. Interventionsskolorna erbjöds programmet Föräldrar
Tillsammans för föräldrar i skolår 7 och 8 med start våren 2008. Kontollskolorna fick
erbjudande om att starta programmet för föräldrar i skolår 7 våren 2009, det vill säga
med föräldrar och ungdomar som inte ingår i studien. Studien omfattade återkommande
datainsamling med enkäter till föräldrar och barn.
Datamaterial
Ett omfattande datamaterial har samlats in. Antalet insamlade enkäter under alla år finns
presenterat i Tabell 4.1. Andelen elever som besvarat enkäterna under åren är relativt
konstant

och

varierar

mellan

80-91

procent.

Bland

föräldrarna

är

däremot

svarsfrekvensen nedåtgående och minskar från 65 procent första året i skolår 7 till 49
procent sista året i skolår 9.
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Tabell 4.1. Insamlade enkäter med ungdomar och föräldrar 2008-2010.
Besvarade enkäter
% (antal)

Interventions

Kontroll

Total svars

skolor

skolor

frekvens

Totalt
unders
öknings
grupp

Baslinje
Våren
2008

Uppföljning 1
– 15 mån
Våren 2009

Uppföljning 2
– 28 mån
Våren 2010

Föräldrar

64

66

65

Skolår 7

(384)

(272)

(656)

Ungdomar

87

87

87

Skolår 7

(472)

(354)

(826)

Föräldrar

57

64

60

Skolår 8

(371)

(285)

(656)

Ungdomar

84

84

84

Skolår 8

(496)

(362)

(858)

Ungdomar

84

85

84

Skolår 8

(463)

(362)

(825)

Föräldrar

51

53

52

Skolår 9

(324)

(237)

(561)

Ungdomar

82

80

81

Skolår 9

(473)

(348)

(821)

Föräldrar

46

51

49

skolår 9

(271)

(223)

(494)

Ungdomar

85

91

88

skolår 9

(458)

(385)

(843)

(1014)
(952)
(1094)
(1024)
(977)
(1073)
(1014)
(1017)
(958)

Studien 2011-2012
Under 2011 har fördjupade analyser av det insamlade datamaterialet inom studien av
Föräldrar Tillsammans genomförts. Detta har resulterat i en slutrapport för studien där
implementeringen och effekter av programmet presenteras (Larsson, Pettersson &
Eriksson 2012). Arbetet framöver består i att publicera resultat från studien vetenskapligt.
En artikel är påbörjad.
Studien presenterades med en poster på konferensen European Public Health
Conference, EUPHA, i Köpenhamn 9-12 november 2011. Posterpresentationen hade
fokus på studiens design och deltagande. I resultatet beskrevs att svarsfrekvensen bland
elever var relativt konstant under åren och varierade mellan 81-88 procent. Bland
föräldrarna sjönk däremot svarsfrekvensen från 65 procent i skolår 7 till 49 procent i
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skolår 9. Slutsatsen kring detta var att det har betydelse när det gäller att dra slutsatser av
ett programs effekt som detta. Designen på studien är inte avgörande utan det gäller
också att få föräldrarna att svara på enkäter vilket är en utmaning.

Figur 4.3. Poster presenterad på konferensen European Public Health Conference, EUPHA, i
Köpenhamn 9–12 november 2011.
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Resultat
Efter tre års datainsamling finns det möjlighet att analysera datamaterialet utifrån flera
olika perspektiv. Dels kan man beskriva hur livssituationen ser ut bland ungdomarna i
skolår 9, 2010. Dels är det intressant att undersöka om programmet har några effekter på
ungdomars alkoholkonsumtion. Detta kan göras utifrån om programmet startar i skolår 7
eller 8. Idag finns begränsad kunskap om på vilket sätt implementeringens tidpunkt är
avgörande för effekten. I resultatet presenteras ungdomars alkoholkonsumtion,
berusningsbenägenhet samt i vilken grad de har kompisar som berusar sig, utifrån två
olika grupper. Grupp 1 är de ungdomar som vid programmets start år 2008 gick i skolår
7. Grupp 2 är de ungdomar som vid programmets start år 2008 gick i skolår 8. I
resultatet presenteras också förändringar i föräldrarnas beteende och attityder under de år
som programmet har genomförts samt en beskrivning av vad deltagande föräldrar i
interventionsskolorna anser om programmet Föräldrar Tillsammans.
De effekter som presenteras i resultatet är signifikant säkerställda. Signifikant innebär
att skillnaden inte beror på slumpen. I analyserna har en signifikansnivå, p < 0,05
använts. Detta innebär att skillnaden är säkerställd med 5 procents felmarginal.
Är implementeringens tidpunkt avgörande för programmets effekter på ungdomarna?
Resultaten nedan tar hänsyn till de skillnader som fanns mellan interventionsgruppen och
kontrollgruppen vid baslinjemätningen.
Ungdomarnas alkoholdebut och berusningsbenägenhet
Föräldrar Tillsammans visar sig ha viss effekt när det gäller att skjuta upp ungdomars
alkoholdebut. I grupp 2 där programmet implementerades med start i skolår 8 finns en
skillnad i ungdomarnas alkoholkonsumtion mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp
ett år efter baslinjen. Andelen ungdomar som definieras som alkoholkonsumenter vid T1
är signifikant1 mindre i interventionsgruppen än kontrollgruppen, med hänsyn till
alkoholkonsumenter vid baslinjemätningen (Figur 4.4). Bland de ungdomar som startade
programmet i skolår 8 finns det en effekt av programmet när det gäller berusning bland
flickor. Flickor i interventionsgruppen rapporterar signifikant mindre grad av berusning i
skolår 9 jämfört med flickor i kontrollgruppen (Figur 4.5).

Signifikant innebär att skillnaden inte beror på slumpen utan är statistiskt säkerställd. I analyserna har
signifikansnivån, p < 0,05 använts, det vill säga att skillnaden är säkerställd med 5 % felmarginal. I
figurerna visas de signifikanta skillnaderna med tecknet *Sign.

1

46

Alkoholkonsumenter i grupp 2 skolår 8

80

*Sign.

60

Berusning flickor skolår 8

80
60

59

*Sign.

38 35

20

0
Baslinje
Intervention

55

% 40

% 40
20

64

64

31

27

0

T1
Kontroll

Baslinje
Intervention

Figur 4.4. Procent av andelen alkoholkonsumenter i skolår 8 (grupp 2) vid baslinjen
och ett år senare, T1.

T1
Kontroll

Figur 4.5. Andelen flickor i skolår 8 som
rapporterar att de varit berusade minst en gång,
vid baslinjen och ett år senare, T1.

Kamrater som berusar sig
En fråga i enkäten behandlar huruvida ungdomarna har kompisar som berusar sig eller
inte. I gruppen som startade programmet i skolår 8 finns det en skillnad ett år efter
baslinjen. Ökningen, det vill säga andelen ungdomar i interventionsgruppen som anger att
deras kamrater dricker alkohol är inte lika stor som andelen ungdomar i kontrollgruppen
som anger det samma (Figur 4.6).
Berusade kompisar i skolår 8
90
80
70
60
50
%
40
30
20
10
0

*Sign.

90

86
72
61

Baslinje
Intervention

T1
Kontroll

Figur 4.6. Andelen ungdomarna i skolår 8
(grupp 2) som har kompisar som berusar sig,
vid baslinjen respektive ett år senare, T1.
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Föräldrars attityder och beteenden
Programmet syftar till att stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar genom att påverka
föräldrarnas attityder och beteenden kring ungdomar och alkohol. Eftersom den
uppföljande föräldraenkäten inte har genomförts samma år för föräldrar i grupp 1 och 2
går det inte att göra jämförelser mellan de två grupperna. Föräldraenkäten har för båda
grupperna genomförts då deras barn går i skolår 9.
Det finns inga effekter av programmet vad gäller påverkan på föräldrars bjudvanor
varken för de som startade programmet i skolår 7 eller skolår 8. Inte heller påverkan av
föräldrars attityder gällande ungdomars alkoholkonsumtion oavsett om programmet
startar i skolår 7 eller skolår 8 kan ses. I båda dessa grupper är det mer vanligt att
mammor är mer restriktiva än pappor ett år senare.
Föräldrars syn på gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen som
förebyggande metod
Frågan som ställdes till föräldrarna var Vad anser Du kan förebygga alkoholbruk bland
ungdomar? I grupp 2 minskade andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som ansåg att
gemensamma värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på alkoholbruk
bland ungdomar (Figur 4.7). Denna minskning kunde inte urskiljas i interventionsgruppen
eller i grupp 1.

%

I vilken grad anser du att gemensamma värderingar med andra
föräldrar i klassen förebygger ungdomars alkoholbruk (grupp 2)

50

*Sign.

40
30

39

43

20
10

43

41 39

40

22

20
13

6

15

1

0
Intervention

37 36

Kontroll

Intervention

Baslinje
Mycket

5

2
Kontroll
T1

Ganska mycket

Något

Inte alls

Figur 4.7. Andelen föräldrar i skolår 8 (grupp 2) som vid baslinjen och ett år efter, T1, besvarat
frågan ”I vilken grad anser du att gemensamma värderingar med andra föräldrar i klassen
förebygger alkoholbruk bland ungdomar?”
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Beskrivning av programfaktorer
I föräldraenkäten som genomfördes när ungdomarna gick i skolår 9 fanns frågor om
programmet Föräldrar Tillsammans till föräldrarna på interventionsskolorna.
Av interventionsskolornas föräldrar besvarade 271 enkäten i grupp 1 och 324 enkäten i
grupp 2 när deras barn gick i skolår 9. I figurerna nedan presenteras antalet föräldrar i
respektive grupp som besvarat respektive fråga. Eftersom det finns ett internt bortfall på
frågorna som presenteras nedan stämmer inte antalet med besvarade enkäter som
presenteras ovan i Tabell 4.1.
Eftersom överenskommelsen ska skickas till alla föräldrar i skolåret efter föräldramötet
i skolår 7 (grupp 1) och skolår 8 (grupp 2), oavsett om föräldern deltog eller inte på det
inledande föräldramötet, är det intressant att titta på om alla föräldrar, oavsett
deltagande har sett överenskommelsen.
Om en jämförelse görs mellan de föräldrar i grupp 1 som svarat att de deltagit på
föräldramöten (n=136) och de som svarar att de inte deltagit på föräldramöten (n=131)
under något av åren har en större andel som varit på föräldramöten tagit del av
information om Föräldrar Tillsammans (82/26 procent), sett överenskommelsen (85/27
procent), tagit del av överenskommelsen (79/25 procent) samt pratat med sitt barn om
överenskommelsen (71/21 procent) (Figur 4.8). För föräldrar i grupp 2 finns motsvarande
skillnader då grupperna deltagit på föräldramöte (n =132) jämförs med inte deltagit på
föräldramöte (n = 181) (Figur 4.9). Utifrån detta kan konstateras att överenskommelsen
sprids och når bäst de föräldrar som besöker föräldramöten i skolan.
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Föräldrar grupp 1 och deras syn på programmet
Deltagit F-möte

Inte deltagit F-möte

Har tagit del av information om Föräldrar
Tillsammans

%
82

26

Har sett överenskommelsen (ÖK)

85

27

Har läst igenom och tagit del av ÖK innehåll

79

25

Har pratat med sitt barn om ÖK

71

21

ÖK fungerar som ett stöd i föräldraskapet? (något,
ganska mycket, mycket)

64

19

ÖK har haft betydelse när det gäller att sätta gränser
för sitt barn?

30

6

ÖK har haft en praktisk betydelse?

29

8

Figur 4.8. Föräldrar i grupp 1 som deltagit på föräldramöte (n = 136) och inte deltagit på
föräldramöte (n = 131) och deras syn på programmet Föräldrar Tillsammans.

Föräldrar grupp 2 och deras syn på programmet
Deltagit F-möte

%

Inte deltagit F-möte

Har tagit del av information om Föräldrar
Tillsammans

92

29

Har sett överenskommelsen (ÖK)

86

33

Har läst igenom och tagit del av ÖK innehåll

81

27

Har pratat med sitt barn om ÖK

70

17

ÖK fungerar som ett stöd i föräldraskapet? (något,
ganska mycket, mycket)
ÖK har haft betydelse när det gäller att sätta gränser
för sitt barn?

76

21
12

ÖK har haft en praktisk betydelse?

6

37
37

Figur 4.9. Föräldrar i grupp 2 som deltagit på föräldramöte (n = 132) och inte deltagit på
föräldramöte (n = 181) och deras syn på programmet Föräldrar Tillsammans.
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Totalt är det 152 föräldrar som svarar att de sett överenskommelsen i grupp 1. Av
dessa är det 91 procent (n=138) som svarar att de läst igenom och tagit del av den. I
grupp 2 är det 175 föräldrar som svarar att de sett överenskommelsen och 89 procent av
dessa har läst igenom och tagit del av den (n=155). Figur 4.10 visar dessa föräldrars svar
på frågor om överenskommelsen. Av dessa föräldrar har 86/76 procent pratat med sitt
barn om överenskommelsen och 74/80 procent av dem anser att överenskommelsen på
något sätt fungerat som ett stöd i föräldraskapet. Däremot är det endast 32/37 respektive
34/37 procent av dessa som anser att den haft betydelse vid gränssättning eller haft en
praktisk betydelse.

Föräldrar som läst igenom
överenskommelsen
Grupp 1

Grupp 2

%

Har pratat med sitt barn om överenskommelsen

76

Överenskommelsen fungerar som ett stöd i
föräldraskapet? (något, ganska mycket, mycket)

74

Överenskommelsen har haft betydelse när det
gäller att sätta gränser för sitt barn?

32
37

Överenskommelsen har haft en praktisk
betydelse?

34
37

86

80

Figur 4.10. Föräldrar i grupp 1 (n=138) och grupp 2 (n=155) som läst igenom överenskommelsen
och deras syn på överenskommelsen inom Föräldrar Tillsammans.

Sammanfattande effekter av programmet
Andelen föräldrar som besvarar enkäten från år 2008 till år 2010 minskar. Bland
föräldrar med barn i skolår 7 år 2008 besvarade 65 procent enkäten i baslinjemätningen.
Två år senare 2010, var svarsfrekvensen bland dessa föräldrar endast 49 procent. En
longitudinell undersökning som denna som sträcker sig över tre år genererar många
möjligheter att se förändringar hos samma personer. Dock kräver det att det finns data
för samma personer/familjer alla år som datainsamlingen sker, samt att det interna
bortfallet på de frågor man vill analysera inte är allt för stort. I och med att
svarsfrekvensen bland föräldrarna minskade med 16 procentenheten finns det
begränsningar i vilka analyser som går att göra av datamaterialet samt vilka slutsatser
som går att dra av programmets effekter.
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•

Förändras föräldrarnas attityder/förhållningssätt
programmets genomförande?

till

ungdomars

drickande

efter

Inga skillnader går att se bland föräldrar i grupp 1 eller grupp 2 gällande förändring av
attityder till ungdomars drickande.
I grupp 2 minskade däremot andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som ansåg att
gemensamma värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på alkoholbruk
bland ungdomar.
•

Upplever deltagarna att föreläsningen och överenskommelsen är ett stöd för dem i deras
föräldraskap, när det gäller att sätta gränser för sina barn?

Bland föräldrar i grupp 1 (skolår 7- 9) som svarat att de läst igenom överenskommelsen
(n=138) anser 32 procent att överenskommelsen haft betydelse när det gäller att sätta
gränser för sina barn. För föräldrar i grupp 2 (skolår 8-9) som läst igenom
överenskommelsen (n=155) är motsvarande siffror 37 procent.
•

Hur sprids överenskommelsen till de föräldrar som inte deltagit och hur har
deras reaktion varit?

Bland de föräldrar i grupp 1 som svarat att de inte varit på något föräldramöte har 27
procent sett överenskommelsen. Bland föräldrar i grupp 1 som varit på föräldramöte har
85 procent sett överenskommelsen. Motsvarande siffror för föräldrar i grupp 2 är att 33
procent av föräldrarna som inte varit på föräldramöte sett överenskommelsen och 86
procent som varit på föräldramöten har sett överenskommelsen. Av detta kan man
konstatera att deltagandet på föräldramötet i denna studie varit av betydelse för att
föräldrarna ska ha tagit del av överenskommelsen vilket också är en förutsättning för att
programmet ska visa effekter.
•

Förändras ungdomarnas alkoholkonsumtion?

Programmet visar effekter på ungdomars alkoholkonsumtion om det introduceras i skolår
8, grupp 2. Ett år efter programmets start går det att se följande effekter:
-

Andelen ungdomar i skolår 9 som definieras som alkoholkonsumenter är
signifikant mindre i interventionsgruppen än kontrollgruppen.

-

Flickor i interventionsgruppen rapporterar signifikant mindre grad av berusning i
skolår 9 jämfört med flickor i kontrollgruppen.
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Andelen ungdomar i interventionsgruppen som anger att deras kamrater dricker
alkohol är inte lika stor som andelen ungdomar i kontrollgruppen som anger detsamma.
Mervärden och styrkor med studien
Det finns flera mervärden och styrkor med denna studie. Eftersom forskarteamet redan
genomfört liknande studier fanns flera värdefulla erfarenheter och lärdomar att använda,
bland annat från studien med föräldrastödsprogrammet Stark och klar.
•

För att tydliggöra förväntningar och roller undertecknades avtal av alla tre
deltagande parter; skola, IOGT-NTO samt forskarteamet. I detta avtal framgick
vad respektive part åtagit sig att ansvara för under de tre år studien pågick.

•

Data är insamlat på skolor på flera orter i landet, med både landsortsskolor och
stadsskolor. Detta är en styrka eftersom studier liknande denna ofta har data från
skolor endast i storstadsområden.

•

Studien är en longitudinell studie med årlig datainsamling med ungdomar under
två respektive tre år. Data från föräldrar har också samlats in vid baslinjen och då
barnen gick i skolår 9.

•

Frågorna som använts i enkäterna är väletablerade och använda i tidigare stora
undersökningar med liknande inriktning.

•

Datainsamlingarna har genomförts av samma representanter från forskarteamet
under alla tre år med undantag från en skola. Detta stärker att datainsamlingen
genomförts på samma sätt och att alla fått samma information.

•

Kvalificerade analyser av materialet har kunnat genomföras med hjälp av erfaren
personalstyrka.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka om föräldrastödsprogrammet Föräldrar
Tillsammans ger de effekter som förväntas; bland annat om programmet bibehåller
föräldrarnas restriktiva attityder gällande ungdomar och alkohol och om ungdomarnas
alkoholkonsumtion påverkas. De analyser som gjorts av det insamlade materialet visar att
programmet har effekt på ungdomarnas alkoholkonsumtion om det introduceras i skolår
8 (grupp 2) men inte om det startar i skolår 7 (grupp 1). Färre ungdomar i
interventionsgruppen i skolår 9 (grupp 2) definieras som alkoholkonsumenter i jämförelse
med ungdomarna i kontrollgruppen, flickorna i grupp 2 berusar sig i mindre utsträckning
än kontrollgruppens flickor och färre ungdomar i grupp 2 i jämförelse med
kontrollgruppens ungdomar rapporterar att deras kamrater dricker alkohol. I grupp 2
minskade också andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som ansåg att gemensamma
värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på alkoholbruk bland
ungdomar. Denna minskning kunde inte urskiljas i interventionsgruppen eller i grupp 1.
Sammanfattningsvis går det inte att se några resultat om programmet introduceras bland
föräldrarna i skolår 7. Vad kan detta bero på? Ska programmet introduceras i skolår 8
istället för skolår 7? Anser föräldrarna att alkohol är en mer aktuell fråga i skolår 8 och
därför tar till sig programmet bättre än föräldrarna i skolår 7? Detta verkar vara fallet
och sammanfattningsvis kan man säga att timingen av programmet har betydelse för att
få de effekter som resultatet visar.
En annan möjlig förklaring är att det blivit ovanligare att föräldrar bjuder sina barn på
alkohol generellt (Hvidtfelt & Gripe, 2011). Detta kan göra att det blir svårare att se
skillnader mellan olika grupper av föräldrar. Orsaken till detta kan vara att det de senaste
åren har hänt mycket i samhället vad gäller spridning av information till föräldrar om
vikten att vara restriktiv gentemot ungdomar och alkohol. Föräldrar möter budskap via
hemsidor, tidningar, TV-reklam och kampanjer med affischering om att inte bjuda sina
barn på alkohol och inte langa alkohol till ungdomar. Systembolaget och Statens
folkhälsoinstitut har satsat på att föra ut budskapet om föräldrars viktiga roll. Statens
folkhälsoinstitut ger årligen sedan 2002 ut tonårsparlören (Statens folkhälsoinstitut,
2012). Den skickas varje år ut till alla föräldrar till barn som ska fylla 14 år, våren i
skolår 7. Den innehåller tips, argument, idéer och fakta som tonårsföräldrar kan ha nytta
av vid diskussion av alkohol med sin tonåring. Med andra ord är föräldrarnas
kunskapsnivå högre nu än för några år tillbaka i tiden. Under de senaste åren har också
tonåringarnas alkoholdrickande minskat (Henriksson & Leifman, 2011). Färre
niondeklassare provar alkohol idag än för tio år sedan. Och de som dricker gör det mer
54

sällan och dricker mindre vid varje tillfälle. Detta kan också vara en anledning till att
studien inte visar de effekter som förväntades eftersom det också bland ungdomarna blir
svårt att se skillnader mellan olika grupper.
Studien har också sina begränsningar när det gäller att avgöra vilka effekter
programmet har. Av resursskäl avstod vi från att genomföra en föräldraenkät i skolår 8.
Detta har inneburit att det inte går att analysera om programmet har bättre effekt på
förändringar av föräldrars attityder och beteenden om det introduceras i skolår 8 istället
för skolår 7. Detta eftersom vi inte har genomfört årliga föräldraenkäter i grupp 1. Dessa
föräldrar besvarade föräldraenkäten i skolår 7 och 9, dvs. 2008 och 2010. Föräldrarna i
grupp 2 besvarade föräldraenkäten i skolår 8 och 9, dvs. 2008 och 2009. Det skiljer
därmed två år mellan enkät 1 och 2 för grupp 1 och ett år mellan enkät 1 och 2 för grupp
2. Detta års skillnad kan ha stor betydelse för att säga någon om programmets effekter.
Programmets startkväll ligger två år tillbaka i tiden för grupp 1 och bara ett år tillbaka i
tiden för grupp 2. Likaså utskicket av överenskommelsen skiljer i tid eftersom den endast
skickades ut efter startkvällen, år 2008. Svarsfrekvensen kan också diskuteras i relation
till uttalandet av programmets effekter. En acceptabel svarsfrekvens bör vara minst cirka
60 procent. Detta minskade styrkan i vår undersökning, som bara kan visa stora
programeffekter. Det finns tendenser till skillnader i resultatet som hade kunnat visa
effekt om undersökningsgruppen varit större. En låg svarsfrekvens kan innebära
slumpmässiga skevheter i resultatet och det kan också finnas tydliga samband mellan
svarsbenägenhet och typ av svar hos personerna i undersökningen vilket kan ge fel bild av
verkligheten. I denna studie hade en bortfallsuppföljning med till exempel telefonintervju
med ett urval föräldrar som inte besvarat enkäten i skolår 9 kunnat genomföras.
Intervjuerna hade därmed kunnat ge en bild av om och hur dessa föräldrar skiljde sig åt i
jämförelse med de föräldrar som besvarat enkäten. Någon bortfallsuppföljning har inte
genomförts på grund av att detta är väldigt resurskrävande. Bortfallet har istället
kontrollerats genom bortfallsanalyser.
Svarsfrekvensen bland ungdomsenkäterna är relativt stabil under åren med en variation
på 81-88 procent. Däremot sjunker svarsfrekvensen på föräldraenkäterna där
svarsfrekvensen första året för grupp 1 var 65 procent och i skolår 9 sjönk till 49 procent.
Därför är det viktigt att diskutera hur man får föräldrar att besvara enkäter.
Bortfallsanalysen visade att vissa socioekonomiska faktorer hade samband med föräldrars
svarsbenägenhet. Den var högre bland välutbildade och lägre bland föräldrar som var
födda utanför Sverige. Betydelsefullt är att skillnader också fanns mellan familjer som
deltar i enkät eller inte när det gäller samspelet inom familjen. Bland annat samtalade man
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mer mellan föräldrar och barn i familjer där föräldrarna besvarade enkäten, och barnen
bland de föräldrar som besvarade enkäten svarade att föräldrarna hade större vetskap om
deras fritidsaktiviteter. Barn till föräldrar som inte deltog i enkäten hade i större
utsträckning alkoholdebuterat vid baslinjen och druckit sig berusad. Detta innebär att
även i denna undersökning består bortfallsgruppen av familjer som kunde ha haft särskild
nytta av programmet.
Denna studie genomfördes tidsmässigt parallellt med utvärderingen av Örebro
preventions program, ÖPP (Bodin & Strandberg, 2011). Den studien visar inte på några
effekter vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion men föräldrarna i interventionsgruppen
har en restriktivare inställning till ungdomsdrickande, och färre ungdomar i
interventionsgruppen blir bjudna på alkohol hemma i jämförelse med kontrollgruppen.
För närvarande pågår en fördjupad analys av den senaste utvärderingen av ÖPP. Bland
annat för att undersöka betydelsen av implementeringen av programmet för de uppnådda
resultaten.
ÖPP har också utvärderats i Holland men i den studien kombinerades insatser för
föräldrarna med insatser för ungdomarna (Koning m fl. 2009). Detta ledde till ett resultat
som visade att signifikant färre ungdomar i kombinerade interventionsgruppen hade
intensivkonsumerat alkohol per vecka i jämförelse med kontrollgruppen och signifikant
färre ungdomar hade också druckit alkohol senaste veckan i jämförelse med
kontrollgruppen. Studien rekommenderar därför att föräldrainsatser kombineras med
insatser för ungdomarna som påverkar deras attityder och självkänsla. Flera andra studier
har också poängterat betydelsen av att aktivt arbeta med både föräldrar och ungdomar
för att påverka ungdomarnas alkoholkonsumtion (Smit, Verdurmen, Monshouwer &
Smit, 2008; Petrie, Brunn & Byrne (2007); Spoth, Greenberg & Turrisi, 2009). Kanske
behöver Föräldrar Tillsammans i sin nuvarande form kombineras med en intervention för
ungdomarna? ÖPP-studien som genomfördes 1999-2001 integrerade föräldrainsatsen
med insatser även för barnen. Dessa insatser byggde på att ungdomarna skulle engagera
sig i organiserade fritidsverksamheter. Dock visade inte denna programkomponent någon
effekt varför den plockades bort från programmet (Koutakis m fl. 2008). Kanske var inte
den ungdomsinsatsen av rätt karaktär för att få den effekt som efterfrågades? Inom
studien i Holland (Koning m fl. 2009) innebar ungdomsinsatsen fyra webbaserade
lektioner om tobak, alkohol och narkotika som genomfördes med en uppföljning efter ett
år. ÖPP kommer framöver att spridas med namnet Effekt men någon ungdomsinsats är
inte tillagd i programmet (Effekt, 2011).

56

När programmet Föräldrar Tillsammans introduceras på en skola bjuds föräldrarna in
till ett speciellt föräldramöte. Fokus är en föreläsning samt gruppdiskussioner med syfte
att skriva en överenskommelse bland föräldrarna. Eftersom detta tar ca 2 timmar är det
inte möjligt att genomföra introduktionen under ett ordinarie föräldramöte. Detta är en
svaghet med programmet. Ett extra föräldramöte kräver en väldigt lockande inbjudan för
att föräldrar ska komma. Antalet föräldrar som kom till programmets startkväll var lågt
på alla skolor. Dock fanns det vissa skillnader mellan skolorna. En skola valde att ha
startkvällen klassvis med föräldrar. Då blev deltagandet betydligt större i jämförelse med
de skolor som bjöd in föräldrarna till aulan med information för hela skolår 7 och 8
samtidigt. Det är mer resurskrävande från IOGT-NTO att genomföra startkvällen klassvis
på varje skola men om det är detta som krävs för att få föräldrarna att komma är det
kanske ändå en nödvändig insats.
Som analyserna visar är det långt ifrån alla föräldrar i interventionsskolorna som
känner

till

programmet

Föräldrar

Tillsammans.

Analyserna

visar

också

att

föräldramötena är en viktig del av programmet för att sprida information om
överenskommelsen. Bland de föräldrar som svarat att de varit på föräldramötena har
drygt åtta av tio föräldrar sett överenskommelsen i jämförelse med ungefär tre av tio
föräldrar i gruppen som inte varit på föräldramötena. Det borde inte vara en sådan stor
skillnad eftersom överenskommelsen oavsett deltagande på föräldramötet skulle ha
skickats hem till alla föräldrar med information om programmet. Dock finns det en risk
med postutskick att de kommer bort i mängden av övrig post hem till familjerna.
Ytterligare risk kan vara att barnen i familjen öppnar posten, med avsändare skolan, och
inte delger föräldrarna informationen. I denna studie går det att konstatera att medverkan
på föräldramöten är viktigt för att föräldrarna ska ha tagit del av överenskommelsen.
En annan aspekt att diskutera är misstaget att skolorna endast skickade ut
överenskommelsen efter startkvällen i skolår 7 och inte efter uppföljningskvartarna
kommande år. I avtalet med skolorna stod det inte specificerat att överenskommelsen
årligen skulle skickas ut till föräldrarna, vilket inte heller gjordes av ansvarig person på
skolorna, förutom på en skola. Överenskommelsen har därför endast kommit föräldrarna
till del i skolår 7 (grupp 1) respektive skolår 8 (grupp 2). Detta är en svaghet med
implementeringen. Kan man i och med detta säga att programmet har genomförts som det
ska? Vems var ansvaret att se till att överenskommelsen skickades ut årligen? IOGT-NTO
ansvarade för genomförades av programmet och borde ha sett till att programmet
genomfördes på det sätt som det var tänkt, men kanske fanns det en ekonomisk aspekt
från skolornas sida som gjorde att inte utskicket blev av varje år? I programmets manual
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står det att utskick ska ske på det sätt skolan brukar skicka hem information till
föräldrarna på, antingen via post eller med elev. För att säkerställa att informationen
skulle komma alla föräldrar till del skrevs det in i avtalet med skolorna att all information
till föräldrarna skulle skickas via post. Den information som det gäller handlar om
inbjudan till föräldramötena och utskick av överenskommelser. Nackdelen med det var
att inte alla skolor hade ekonomiska resurser att göra detta och ingen extra budget
avsattes för det. I framtiden kan ett utvecklat e-post-system till föräldrarna underlätta för
utskicket av överenskommelsen. Eventuella uppdateringar av överenskommelser i skolår 8
och 9 skulle då på ett enkelt och ekonomiskt sätt komma alla föräldrar till del.
Överenskommelsen skulle också behöva publiceras på skolans/klassernas hemsidor för att
bli en del av den naturliga information som föräldrar läser – det här är vi föräldrar
överens om i klassen. Eftersom programmets idé är att påverka föräldrarnas attityder och
beteenden

vilket

i

sin

tur

ska

påverka

ungdomarnas

alkoholkonsumtion

är

överenskommelsens spridning till alla föräldrar en viktig del av programmet. Eftersom
väldigt få föräldrar deltog på programmets startkväll kan man se det som extra viktigt att
överenskommelsen också hade skickats ut kommande år. Framförallt för att påminna
föräldrarna och hålla överenskommelsen levande.
Datainsamlingen som genomförts under åren har skett med pappersenkäter till både
ungdomar och föräldrar. Enkäternas frågor har fungerat bra men pappersenkäter är tidsoch kostnadskrävande pga. tryckning, portokostnader och scanningskostnader. För att
göra detta effektivare bör man i framtida datainsamling kunna använda sig av webbenkät
till ungdomarna. Det förutsätter att skolorna har datasal att använda vid genomförandet.
Om skolorna även utvecklar kontaktmöjligheterna med föräldrar via e-post och hemsida
så skulle det också vara möjligt att genomföra föräldraenkäten som webbenkät. Kanske
är föräldrar lättare att nå via nätet? Framtida studier bör testa att använda webbenkäter
till föräldrarna för att se om svarsfrekvensen därmed kan bli högre. Webbenkät ger
möjlighet till snabb feedback vilket skolorna önskar. I denna studie fanns inte möjlighet
att använda webbenkät eftersom skolorna i studien vid start 2008 inte kommunicerade
med föräldrarna på detta sätt. För att vara säker på att informationen kommer alla
föräldrar till del måste kommunikationssättet med e-post eller intern hemsida vara
väletablerat för att inte riskera att någon missar informationen. Ett alternativ är också att
först använda sig av e-postutskick för att därefter ta till postutskick till de föräldrar som
inte svarat.
Ett utvecklat och stabilt samarbete med regelbundna möten och avstämningar alla
parter emellan gynnar implementeringen av programmet. Detta har fungerat väldigt bra
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under åren. Med konsulenterna och projektledaren har årliga fysiska möten arrangerats
och informationsutbyte har också skett via telefon och e-post. Syftet med dessa möten har
varit att från bådas håll få en uppdatering av läget. Forskarteamet har rapporterat arbetet
som skett utifrån datainsamling och resultat och konsulenterna har rapporterat om
samarbetet med skolorna. Dock har viss information om implementeringen på skolorna
inte kommit forskarteamet till del. Vissa föreläsningar på interventionsskolorna har
genomförts

av

andra

personer

inom IOGT-NTO eller

NBV som inte varit

kontaktpersoner och regelbundet hållit kontakt med ansvarig person i forskarteamet.
Vissa föreläsarjournaler saknas från dessa personer och information har vidareförmedlats
från denna person till konsulenten som meddelat viss information om implementeringen
till forskarteamet. Trots att föreläsarjournaler skulle ha skickats till IOGT-NTO centralt
med kopia till universitetet har så inte skett. Efter studiens avslut finns också önskemål
från konsulenterna att forskarteamet i vissa fall hade kunnat vara ännu tydligare med det
arbete som bedrivits inom studien. Vikten av en noggrann planering, tydlig
kommunikation och en väl genomförd implementering kan inte nog poängteras.
I en studie som denna med flera inblandade aktörer är det viktigt att skapa klara ramar
och regler om vad som gäller. Detta försökte underlättas med ett avtal mellan alla
deltagande parter i studien: skolorna, IOGT-NTO och forskarteamet. Dels blev det i och
med detta tydligt vad alla skulle göra och alla åtog sig att fullfölja samarbetet. Under
studiens gång har dock förändringar skett både inom skolorna och inom organisationen
IOGT-NTO som kan ha påverkat implementeringen på ett eller annat sätt. Avtalen har
däremot lett till att studien trots dessa förändringar har kunnat slutföras med alla
planerade datainsamlingar. På skolorna har det framförallt varit förändringar i form av
byte av rektorer och kontaktpersoner. Inom organisationen IOGT-NTO skedde en intern
omorganisation under 2009 som bland annat ledde till att tre projektledare centralt
ansvarat för arbetet under olika perioder. Omorganisationen innebar att det bland annat
beslutades av IOGT-NTOs kongress att den förebyggande verksamheten inte längre skulle
ha så stort fokus inom organisationens arbete. Organisationen skulle lägga mer fokus på
det alkohol- och narkotikapolitiska arbetet och det sociala arbetet. Vilken betydelse fick
detta för studien och det fortsatta förebyggande arbetet inom IOGT-NTO? Detta innebar
bland annat ett mindre stöd till konsulenter och ideella som var engagerade i det
förebyggande arbetet inom organisationen. Utbildningsinsatsen och årliga träffar
upphörde och annat stöd till den ideella kraft som utbildats minskade.
Socialstyrelsen har finansierat huvudparten av budgeten för denna studie där medel gått
både till programmets genomförande inom IOGT-NTO och forskarteamets insatser. SRA
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har under tre år finansierat delar av forskarteamets arbete inom studien. En longitudinell
studie som denna med flera upprepade datainsamlingar med ca 2000 familjer kräver stora
ekonomiska resurser. Totalt har Socialstyrelsen beviljat IOGT-NTO 1 220 000 kr för att
genomföra programmet under dessa år. Vid sidan av detta kommer forskarteamets
insatser i form av personalkostnader och kostnader för datainsamling, databearbetning
etc. Med andra ord har denna studie krävt stora resurser under 2007-2011. Detta leder
till ett ifrågasättande hur organisationen IOGT-NTO tar tillvara resultaten från studien in
i framtida förebyggande arbete? Stark och klar, föräldrastödsprogrammet som genomförts
av IOGT-NTO och utvärderats av forskarteamet 2005-2008 med finansiering av
Socialstyrelsen bedrivs inte längre inom organisationen trots positiva resultat (Pettersson,
2011). IOGT-NTOs fortsatta arbete med programmet Föräldrar Tillsammans är oviss.
Programmet finns fortfarande omskrivet på hemsidan men det är endast en konsulent som
arbetar aktivt med programmet.
En ytterligare fråga gäller det första urvalet av skolor. Det var 270 skolor som erbjöds
delta och 16 skolor visade intresse att delta, varav tre senare tackade nej. Detta
förhållande liknar det som forskare rapporterat från amerikanska interventionsstudier
med skolan som arena (Ji, DuBois, Flay & Brechling, 2008). Inom ramen för vårt arbete
hade vi inte möjlighet att ge skolorna ekonomisk kompensation för sitt deltagande. Vi
genomförde datainsamlingarna själva och skolorna gav oss välvilligt möjlighet till
datainsamling i klassrummen, vilket ger högt deltagande och väl besvarade frågeformulär.
Vår studie genomförs främst utanför universitets- och storstadsområdena, vilket ger viktig
ny kunskap. Den longitudinella undersökningen ger också möjlighet att undersöka en rad
aspekter vid sidan av effekter av programmet Föräldrar Tillsammans.
Bland de viktiga lärdomarna från denna fördjupningsstudie är vikten av kvalitet i
arbetet och att både genomförandet och forskningen görs med systematik och uthållighet.
Studien har haft mycket små extra resurser med tanke på den omfattande studien i 13
skolor varav sju var interventionsskolor där programmet genomfördes med start i skolår
7 och skolår 8. Detta gav ny kunskap om vikten av under vilka skolår program
genomförs. Genomförandet var gott även om föräldrarnas deltagande var relativt lågt på
det särskilda föräldramötet och överenskommelserna nådde inte ut till föräldrarna såsom
planerats. Uppföljningsträffarna och utskick av överenskommelsen under de följande
skolåren genomfördes inte på det planerade sättet. Detta medför att programteorin är
svår att pröva i studien.
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Avslutande reflektioner
•

Genomförande av interventionsprogram kräver stor noggrannhet och uthållighet.

•

Större uppmärksamhet bör ges till vid vilka åldrar hos barn och ungdomar som
program skall genomförs

•

En slutrapport av studien publiceras i maj 2012 (Larsson, Pettersson & Eriksson,
2012).

•

Fortsatt arbete består av vetenskaplig publicering.

Mål utan alkohol
Forskarteamet fick i slutet av 2006 ett uppdrag av dåvarande Alkoholkommittén att
utvärdera Svenska Fotbollsförbundets projekt Mål utan alkohol. Detta uppdrag slutfördes
2009 och presenterats i en rapport med en tillhörande sammanfattning till Svenska
Fotbollsförbundet (Geidne 2009, 2009a) samt redovisades i boken Med kraft och vilja
(Eriksson m fl, 2010).
Förutom dessa rapporter har materialet analyserats vetenskapligt. En vetenskaplig
artikel behandlar idrottsföreningen som hälsofrämjande arena i en litteraturöversikt
(Geidne m fl, manus). En annan vetenskaplig artikel belyser vilka faktorer som påverkar
implementeringen av en alkoholpolicy i idrottsföreningar (Geidne m fl, manus). Båda
dessa skall ingå i Susanna Geidnes kommande doktorsavhandling. Delar av detta resultat
har även presenterats på Folkhälsostämman 2012, 23 - 25 april i Stockholm (Figur 4.11).
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Figur 4.11. Abstract Folkhälsostämman 23-25 april 2012.
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MAIA projektet- Ett myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol
MAIA projektet - ett myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol var ett
utvecklingsarbete finansierat av Statens folkhälsoinstitut, samordnat av länsstyrelsen i
Örebro län och länets Polismyndighet samt utvärderat av vår forskargrupp. Projektet
genomfördes hösten 2009 till och med årsskiftet 2010/2011. En delrapport presenterades
under 2010 (Green & Eriksson 2010).
Studien 2011-2012
Efter avslutat projektarbete färdigställdes en slutrapport av utvärderingen (Green &
Eriksson 2010a). Syftet med slutrapporten var att beskriva, skapa förståelse och bidra
med kunskap om det ambitiösa förändringsarbete där olika myndigheter och kulturer
mötte varandra för att undanröja en negativ faktor – illegal alkohol – och för att skapa
goda villkor för barn och ungas utveckling och hälsa.

Rapporten beskriver olika

vedermödor och glädjeämnen som funnits under arbetets gång. Det handlar om ett
relativt välplanerat projekts möte med vardagen inom polisen och kommunerna. Ett möte
som inneburit att projektet fått förändras och tidsplanerna justerats. Därför har
utvärderingsplanen inte helt kunnat fullföljas under den tillgängliga tiden. Många viktiga
lärdomar finns ändå att hämta från verksamheten (Figur 4.12).
Under den första delen av projektet konstaterades att förutsättningarna för att utveckla
ett myndighetsgemensamt arbete fanns inte. Utvecklingsarbete fick en tydlig polisiär
inriktning. Arbetet fick ett allför projektbetonat arbete. Under den andra delen noterades
att det krävs strukturer för att kunna samverka. Vidare konstaterades att det är viktigt att
satsa på ett mer omfattande professionsutbyte på kommun och länsnivåerna. Inom
polismyndigheten noterades en rad förändringar. Den har prioriterat alkoholen mer.
Kronobergsmodellen har fått en vidare innebörd och bättre förankring. Underrättelseledd
verksamhet behövs för att kunna styra verksamheten så effektivt som möjligt. Samverkan
med Tullverket kan vidareutvecklas. Polismyndigheten bör fortsätta att lära av interna
och externa erfarenheter. Olika insatser inom projektet redovisas och en relativt god
måluppfyllelse av de kvantitativa målen belyses. Ungdomars tillgång och bruk av alkohol
studeras i samarbete med Samhällsmedicinska enheten, med data från Liv & Hälsa Ung
2009 och kommer att följas upp med nya data som insamlats under 2011.
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Figur 4.12. Poster vid Folkhälsostämman i Stockholm våren 2012.
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4.2 Effektstudier med skolan som arena
Under 2011 påbörjades studien Skolan som arena för ANDT- prevention i samarbete med
Riksförbundet SMART och Team 49. Det övergripande syftet med studien är att förbättra
kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland barn och ungdom.
Studien avser att i en longitudinell studie följa utvecklingen hos ungdomar med avseende
på
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Kontraktsmetoden och Triaden - som bedrivs av de två idéburna organisationerna
Riksförbundet SMART och Team 49 med stöd från Statens folkhälsoinstitut. Syftet är
bland annat att studera om de skolbaserade preventionsprogrammen, som genomförs av
organisationerna, har någon effekt på barn och ungdomars drogbruk. Mer om de
deltagande organisationernas verksamheter och studiens frågeställningar beskrivs i förra
årets rapport (Eriksson m fl, 2011).
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände studien i juni 2011 (Dnr
2011/213). Forskarteamet har för detta forskningsprogram även sökt och beviljats medel
från SRA (Systembolagets råd för alkoholforskning). År 2011 beviljades 200 000 kr.
Tabell 4.2. Fördjupningsprojektens beviljade medel, målgrupp och verksamhetsort år 2011.

År 2011
Beviljade
medel (tkr)
Projektets målgrupp
Verksamhetsort

Riksförbundet SMART

Team 49

Med ungdomar för ungdomar i utsatt region

Triaden

900

600

Elever skolår 4-9
Södra Sverige, Skövde

Elever skolår 4-6
samt deras föräldrar
Kävlinge

Metod och material
Kontraktsmetoden
I utvärdering av kontraktsmetoden medverkar elva interventionsskolor och en
kontrollskola med totalt 804 barn/ungdomar. Denna studie består av två delar. I Skövde
är kontraktsverksamheten väl inarbetat och har pågått i många år. Där deltar fem skolor i
utvärderingen, även föräldrar som har barn i skolår 7 ingår. I Skåne studeras nyetablerade
verksamheter i skolor i Sjöbo kommun och Hässleholm kommun. Fyra skolor i Sjöbo och
två skolor i Hässleholm är interventionsskolor. Till skolorna i Hässleholm finns en
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kontrollskola. Denna skola använder inte kontraktsmetoden och ligger i Laholms
kommun.
Triaden
I utvärderingen av Triaden medverkar elva interventionsskolor och tre kontrollskolor med
totalt 431 barn/ungdomar. Programmet Triaden har under hösten 2011 implementerats i
skolår 4-6 i Kävlinge kommun. Kontrollskolor till dessa har valts i Åstorps kommun.
Organisationen vill undersöka om programmet har samma effekt om det genomförs med
start för elever i skolår 4 och 5 som i skolår 6. Därför kommer mätningar göras i skolår 6
med elever som påbörjar programmet i skolår 4 och 5.
Datainsamling
En baslinjemätning bland eleverna genomfördes under hösten 2011 i både interventionsoch kontrollskolorna, i båda delstudierna. Uppföljande mätningar under de följande fyra
respektive sju åren görs med eleverna tills de slutar år 1 i gymnasiet. Tidsplan och
uppläggning för utvärderingarna finns beskrivna i Figur 4.13. respektive 4.14. Under
hösten 2011 skickades också en enkät till föräldrar som har barn i skolår 7 i Skövde
kommun. Föräldrarna besvarar enkäten endast vid ett tillfälle.

Figur 4.13. Uppläggning av utvärderingen av kontraktsmetoden.
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Figur 4.14. Uppläggning av utvärderingen av Triaden.

En

utökad

dokumentation

görs

av

programmens

genomförande

och

viss

dokumentation görs årligen av hälsofrämjande- och förebyggande insatser på de
deltagande skolorna med hjälp av en utformad mall.
Forskarteamet kommer kontinuerligt under de år utvärderingen pågår informera om
studien och dess resultat för organisationerna samt skolornas personal.
Studien 2011-2012
Denna studie har presenterats på Folkhälsostämman 2012, 23 - 25 april i Stockholm
(Figur 4.15).

67

Figur 4.15. Abstract Folkhälsostämman 23-25 april 2012.
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Kontraktsmetoden
Hösten 2011 har föräldraenkäten skickats ut till alla föräldrar i Skövde kommun med
barn i skolår 7. Totalt besvarade 337 föräldrar enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens
på 54 procent. Detta efter att två utskick med enkät gjordes till föräldrarna. Först
skickades enkäten tillsammans med information om studien och efter tre veckor skickades
enkäten på nytt med en påminnelse.
Elevenkäten genomfördes under v.34-v.47. En representant från forskarteamet besökte
deltagande skolor och delade ut enkäterna till elever i skolår 7. Totalt besvarade 714
elever enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88 procent. Svarsfrekvensen
presenteras i tabellen nedan.
Tabell 4.3. Svarsfrekvens på datainsamlingen kontraktsmetoden hösten 2011. Procent (antal)
Besvarade enkäter
Hösten 2011

Interventionsskolor

Kontrollskolor

54

Föräldrar i Skövde
kommun
(n=619)
Elever i skolår 7 (n=807)

Totalt

(337)
89

86

54
(337)
88

(650)

(64)

(714)

-

Triaden
Elevenkäten genomfördes under v.36 i interventionsskolorna och under v.10 i
kontrollskolorna. En representant från forskarteamet besökte deltagande skolor och
delade ut enkäterna till elever i skolår 6. Totalt besvarade 431 elever enkäten vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 93 procent. Svarsfrekvens på datainsamlingen finns
beskriven i tabell 4.4
Tabell 4.4. Svarsfrekvens på datainsamlingen Triaden hösten/våren 2011/2012. Procent (antal).
Besvarade enkäter
Höst/vår 2011/2012

Interventionsskolor

Kontrollskolor

93

92

(285)

(146)

Elever skolår 6 (n=465)

Totalt
93
(431)

Mer information om utvärderingen finns att läsa på www.oru.se. Skriv kontraktsmetoden
eller Triaden i sökfunktionen.
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Avslutande reflektioner
•

Under hösten 2012 kommer den första uppföljningen av elevenkäten att
genomföras bland elever i skolår 8 (kontraktsmetoden) och i skolår 7 (Triaden).
En första mätning med elever i skolår 6 kommer också att genomföras under
hösten 2012.

•

Studien kommer att presenteras i ett seminarium tillsammans med Riksförbundet
SMART på konferensen Reflektion kring prevention 13 – 14 juni.

•

Studien fortsätter som planerat och den beräknas enligt vår långsiktiga planering
pågå till och med 2015/2018.
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4.3 Effektstudie med fritiden som arena
Studien handlar om fritiden som en arena för hälsofrämjande och ANDTförebyggande arbete och att undersöka vilken betydelse idéburna organisationers insatser
under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Syftet med studien är
att få fördjupad kunskap om viktiga år i ungdomars liv med speciellt fokus på främjande
och förebyggande fritidsaktiviteter. Våra barns och ungdomars fritid är en viktig arena
för deras hälsa, utveckling och framtida vanor. Regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala godkände studien i januari 2012 (Dnr 2011/475). Mer om denna studies
bakgrund finns i förra årets rapport (Eriksson m fl, 2011).
Deltagande organisationer
Tabell 4.5. Fördjupningsprojektens beviljade medel, målgrupp och verksamhetsort år 2011.
Verdandi

År 2011

Utsatta barn blir insatta och
drivande i fritidsverksamheten

Beviljade
medel (tkr)
Projektets målgrupp
Verksamhetsort

Fritidsforum
När mötet betyder något

250 000

350 000

Ungdomar

Ungdomar

Tensta, Rinkeby

Örebro, Göteborg, Uppsala

Verksamheterna bedrivs av de två idéburna organisationerna Fritidsforum samt
Verdandi Stockholmskretsen. Projekten som ingår i studien arbetar med två olika
strategier för att möta ungdomar på deras fritid. Fritidsforums projekt När mötet betyder
något har fokus på den generationsövergripande mötesplatsen där de vuxnas närvaro är
av stor vikt och central i strategin för att möta ungdomar och skapa en positiv och trygg
uppväxt för dem, en mötesplats där de har möjlighet att reflektera över droger och
vuxenblivande. I inledningsskedet av projektet ingick verksamheterna Majornas
Samverkansförening i Göteborg, Kultur och fritidsföreningen Trädet i Örebro samt
Fyrisgården i Uppsala. I dagsläget är dock endast föreningen Trädet i Örebro med i
undersökningen på grund av problem med finansiering av de anställda i Göteborg och för
få ungdomar i målgruppen i Uppsala.
Verdandis projekt Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten arbetar
med ungdomar som leder andra ungdomar. Där är strategin att öka ungdomars
71

delaktighet och inflytande i verksamheten. Ungdomarna ges ett stort ansvar för
verksamheten och äldre ungdomar fungerar som ledare för de yngre. Detta sätt syftar till
att självkänslan stärks och positiva förebilder skapas. Projektet har sin verksamhet i
Tensta och Rinkeby i Stockholm. Mer om de deltagande organisationerna verksamheter
beskrivs i förra årets rapport (Eriksson m fl, 2011).
Utvärderingsfrågor
Några frågeställningar som studien vill finna svar på redovisas nedan:
•

Vilken betydelse har idéburna organisationers insatser under fritiden för
ungdomars utveckling och drogfria uppväxt?

•

Vilka deltar i verksamheterna?
o Vilka deltagare söker sig till verksamheterna?
o Vad håller de på med i övrigt på fritiden?
o Var

finns

ungdomarnas

kompisar,

skolan/fritidsaktivitet/annan

fritidsaktivitet?
o Vilka blir kvar i aktiviteterna och vilka slutar?
o Hur ser ungdomarnas attityder/beteenden inom ANDT ut nu och framöver?
•

Varför deltar de?
o Varför fortsätter/slutar de?

•

Vad får de ut av att delta?
o Vad får man med sig från olika aktiviteter?
o Vad lär man sig och vad minns man?
o Skulle man vilja bli ledare?
o Skulle man rekommendera att andra ungdomar håller på med samma
fritidsaktivitet?

•

Vilka skillnader kan ses i förhållande till vilken verksamhet som bedrivs?
o Vilken karaktär har verksamheten?
o Vilket inflytande har ungdomarna själva i sina aktiviteter?
o Hur är synen på ANDT inom de olika verksamheterna?
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o Har en generationsövergripande verksamhet betydelse för alkohol- och
drogprevention?
o Vilken betydelse har vuxnas närvaro i fritidsverksamheten för att ungdomar
ska skjuta upp sin alkoholdebut?
o Vad innebär det att målgruppen är verkliga deltagare med inflytande i
verksamheten och inte bara åskådare?
o Har ett samarbete med skolan betydelse?
Metod
I studien ingår en tvärsnittsstudie som syftar till att undersöka vilka som deltar i
verksamheterna, en longitudinell studie som syftar till att följa upp vad deltagarna får ut
av att medverka i verksamheterna samt en intervjustudie för att få mer kunskap om de
faktiska verksamheterna.
Studien inleddes under hösten 2011 med diskussioner med projektledarna i de olika
verksamheterna för att arbeta fram en detaljerad plan. Studien utgår från deltagare i
åldern 12-16 år våren 2012 i verksamheterna. Projektledarna i de två verksamheterna har
sammanställt listor med dessa ungdomar. För ungdomar som inte har fyllt 15 år har
föräldrar tillfrågats om samtycke.
Insamling sker på plats i verksamheterna under en period med start vecka 13 . Därefter
följer bearbetning av insamlad data och analys. En första återrapportering av resultat från
den första enkäten sker till organisationerna under hösten 2012.
Från våren 2012 och framåt kommer minst en uppföljning under de närmaste tre åren
att genomföras med tidigare deltagare.
En utökad dokumentation görs av projekten och dess ingående verksamheters
genomförande.

För detta kommer intervjuer att genomföras med ledare inom

verksamheterna samt befintlig dokumentation att användas.
Studien 2011/2012
Föräldrainformation på fem språk (valda i samråd med projektledarna) skickades ut
under vecka 11. Insamlingen påbörjades på Verdandi vecka 13 och på Trädet vecka 15.
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Tabell 4.6. Urval och svarsfrekvens på datainsamlingen våren 2012. Antal (procent)
Urval

Trädet Örebro

Verdandi Tensta/Rinkeby

Under 15 år

43

180

15 år och äldre

47

84

Totalt urval

90

264

Totalt inkomna 3/5

156 (59 %)

38 (42 %)

Avslutande reflektioner
•

Den relativt låga svarsfrekvensen har att göra med att urvalet innefattade
personer som slutat, bara medverkat i en speciell aktivitet eller bara är där på
exempelvis lovaktiviteter. Urvalet gjordes medvetet stort för att nå så många
personer som möjligt i denna typ av öppna verksamhet. Det viktiga är att få en
tillräckligt stor grupp som sedan kan följas över tid. Projektledarna i båda
verksamheterna påtalar att många ungdomar tyckte det var jobbigt att fylla i
enkäterna som upplevdes långa.

•

Studien kommer att presenteras i ett seminarium tillsammans med Verdandi på
konferensen Reflektion kring prevention 13 – 14 juni.

•

Studien fortgår som planerat.
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4.4 Studier av program med genusperspektiv
Under 2011 påbörjades studien Genusinriktad ANDT- prevention i samarbete med
organisationerna Tjejzonen och KSAN. Syftet med studien är att utifrån unga tjejers
upplevelse och tankar beskriva två verksamheter bedrivna av två idéburna organisationer
som arbetar med att stötta och stärka unga tjejer. Ytterligare syfte är att beskriva vilka
tjejer som söker sig till dessa verksamheter och vad verksamheten betyder för dem.
Studien är en longitudinell studie som genomförs 2011-2014 med datainsamling i form av
enkäter och intervjuer. Under våren 2011 inleddes diskussioner med projektledarna och
en detaljerad utvärderingsplan arbetades fram. Regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala godkände studien i juni 2011 (Dnr 2011/212). Mer om de deltagande
organisationernas verksamheter och studiens frågeställningar beskrivs i förra årets
rapport (Eriksson m fl, 2011).
Tabell 4.7. Fördjupningsprojektens beviljade medel, målgrupp och verksamhetsort år 2011.

År 2011
Beviljade
medel (tkr)
Projektets målgrupp
Verksamhetsort

KSAN

Tjejzonen

Bella Net

Storasyster mot droger

700

445

Tjejgruppsledare/ unga tjejer

Volontärer/ unga tjejer

Nationellt

Stockholm

Metod och material
I verksamheterna fanns redan pågående aktiviteter men under hösten 2011 påbörjades
nya aktiviteter med nya unga tjejer och volontärer. Tjejzonen hade som mål att under
hösten 2011 engagera 18 nya volontärer (storasystrar) och 18 unga tjejer (lillasystrar).
KSAN kontaktade verksamheter i landet för att eventuellt ingå i studien. Totalt fanns det
möjlighet att sju nya tjejgrupper skulle startas upp med ledare hösten 2011 på olika orter
i landet, vilket innebär cirka 70 unga tjejer. KSANs nätverk BellaNet ger möjlighet att nå
cirka 200 tjejgruppledare från hela Sverige med en webbenkät via e-post.
Unga tjejer
Studien fokuserar på deltagare som under hösten 2011 och våren 2012 påbörjar
deltagande i verksamhet inom de ovan beskrivna projekten. Inom Tjejzonens projekt
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inkluderar studien också lillasystrar som avslutat sitt deltagande i verksamheten hösten
2011. Det innebär totalt cirka 130 unga tjejer 12-25 år.
Tjejgrupperna består av tjejer i åldern 12-16 år. Tjejzonens verksamhet riktar sig till
tjejer i åldern 12-25, men bland de pågående paren finns framförallt flickor i åldern 15-17
år. Fem tjejer är under 15 år och exkluderas därför från studien. Det på grund av
verksamhetens karaktär att tjejerna kan delta i verksamheten utan föräldrarnas
kännedom. Föräldrarna till dessa tjejer kan därför inte kontaktas för ett informerat
samtycke om deras barns deltagande i studien.
Följande grupper tillfrågas om medverkan i en longitudinell enkätundersökning:
a)
b)
c)
d)
e)

Unga tjejer som under hösten 2011 börjar i en tjejgrupp
Unga tjejer som under hösten 2011 blir nya lillasystrar
Unga tjejer som blev lillasystrar under våren 2011
Unga tjejer som under våren/hösten 2011 avslutar sitt deltagande som lillasyster
Unga tjejer som under våren 2012 blir nya lillasystrar

Enkäter genomförs vid fyra tillfällen mellan åren 2011- 2014 och enskilda intervjuer
genomförs för att få fördjupad förståelse av verksamheten. Intervjuerna ligger till grund
för de uppföljande enkäterna år 2012-2014, Tabell 4.8.
Tabell 4.8. Upplägg av datainsamlingen med unga tjejer- tidpunkt samt metod.
Hösten
2012

Hösten
2013

Hösten
2014

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

b)…hösten 2011 blir nya lillasystrar

Enkät

Enkät+
intervju

Enkät

Enkät

c)… våren 2011 blev lillasystrar

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Unga tjejer som …
a)…hösten 2011 börjar i en
tjejgrupp

d)… våren/hösten 2011 avslutar sitt
deltagande som lillasystrar i
verksamheten

Hösten
2011

Våren
2012

Intervju?

Enkät +
intervju
Enkät

e)…våren 2012 blir nya lillasystrar

Storasystrar/tjejgruppsledare
Totalt kommer alla volontärer från Tjejzonen och alla tjejgruppledare inom KSANs
nätverk att tillfrågas om att delta i studien genom att besvara en webbenkät. Totalt cirka
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260 storasystrar/tjejgruppsledare. Storasystrar inom Tjejzonen erbjuds också att delta i en
individuell intervju.
Studien 2011-2012
Under hösten 2011 påbörjades datainsamlingen i den del av studien där deltagare inom
Tjejzonens projekt Storasyster mot droger ingår. Under september månad erbjöds
lillasystrarna och storasystrarna som under våren eller hösten 2011 avslutade sitt
systerskap att medverka i en enskild intervju. Totalt visade fem lillasystrar och tolv
storasystrar intresse att bli intervjuade. Datainsamlingen fortsatte sedan med utskick av
webbenkäter i november till lillasystrar som under 2011 varit engagerade i projektet. Av
35 möjliga besvarade 18 lillasystrar enkäten. Enkäter har också fyllts i av lillasystrar som
under hösten 2011 och våren 2012 haft ett inledande samtal med projektledaren på
Tjejzonen. De har besvarat enkäten innan första mötet med sin storasyster. Totalt
inkluderar denna grupp 22 enkäter. Under våren 2012 togs beslut om att utöka studien
till att också inkludera unga tjejer som söker hjälp hos Tjejzonen via webbkontakt, via
chatt med eller utan webbkamera. Detta innebär att Tjejzonens projekt Storasyster på
nätet också ingår i studien. Denna datainsamling kommer att starta under maj 2012.
Den del av studien där KSAN och tjejgruppsledare som genomgått utbildning med
KSANs material Bella eller Grus och Glitter ingår, blev framskjuten från hösten 2011 till
våren 2012. Anledningen var att inte tillräckligt många tjejgruppsledare med tjejgrupper
gick att rekrytera till studien under hösten. Våren 2012 rekryterades åtta tjejgruppsledare
som under året 2012 har planer på att starta tjejgrupper. Datainsamlingen påbörjades
under mars månad i samarbete med tjejgruppsledarna. Fyra tjejgrupper har besvarat
enkäten, totalt 21 enkäter. Större antal besvarade enkäter krävs dock för att materialet
ska kunna bearbetas och något resultat från denna del av studien redovisas därför inte i
denna rapport.
Förutom den del av studien där KSAN ingår med tjejgruppsprojekt, som blivit
Framflyttad, följer studien tidsplanen.
Fortsatt tidsplan för studien
Våren 2012
•

Baslinjemätning -enkäter till unga tjejer (e)

•

Baslinjemätning med lillasystrar på webben

Hösten 2012
•

Webbenkät till alla storasystrar/tjejgruppsledare (1, 2, 3, 4)
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•

Enkät till unga tjejer (a, b, c, d, e)

Hösten 2013
•

Enkät till unga tjejer (a, b, c, d, e)

Hösten 2014
•

Sista uppföljande enkät till unga tjejer (a, b, c, d, e)

Våren 2015
•

Slutrapportering

Forskarteamet kommer kontinuerligt under dessa år att informera om studien och dess
resultat för projektledarna inom organisationerna. Organisationerna rapporterar i sin tur
till deltagarna i studien.
Resultat
Resultatet nedan är uppdelat i två olika delar. Del I är baserad på de webbenkäter som
besvarats av lillasystrar på webben eller på sitt första besök hos Tjejzonen, totalt 40
stycken. Del II är baserat på de fem intervjuer som genomförts med lillasystrar som under
våren eller hösten 2011 avslutade sin relation med sin storasyster inom Tjejzonens projekt
Storasyster mot droger. Några resultat från intervjuerna med storasystrarna presenteras
inte i denna rapport.
Del I
Lillasystrarnas tillvaro
Åldern på de lillasystrar som besvarat enkäten varierar mellan 15 – 26 år. Majoriteten av
lillasystrarna är mellan 15 – 20 år, 32 stycken (Figur 4.15).
Hur gamla är tjejerna?

Antal

n=38

10
5

8
6

5

4

5

4

1

1

1

2

1

20

21

22

23

25

26

0
15

16

17

18

19

Ålder

Figur 4.15. Åldersfördelning hos lillasystrarna.

Hur lillasystrarna trivs med livet och hur de mår varierar. Nästan en tredjedel av
lillasystrarna anger att de inte trivs med livet och att de mår dåligt/mycket dåligt. Denna
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grupp kan betraktas som en riskgrupp. En annan tredjedel av lillasystrarna mår mycket
bra/bra och trivs också mycket bra eller bra med livet, (Tabell 4.9). Med andra ord är det
inte bara tjejer som mår dåligt och inte trivs med livet som söker sig till verksamheten för
att få en storasyster.
Tabell 4.9. Beskrivning av lillasystrarnas välmående och trivsel med livet just nu.
Välmående och trivsel

Jag mår mycket

Jag mår varken bra

Jag mår

bra/bra

eller dåligt

dåligt/mycket dåligt

12

10

0

22

Jag trivs inte särskilt
bra/inte alls bra

0

4

11

15

Totalt

12

14

11

med livet
Jag trivs mycket
bra/ganska bra

Totalt

37

Det är vanligt förekommande att lillasystrarna känner sig ledsna. Sjuttionio procent
svarar att de känt sig ledsna ibland, ofta eller alltid det senaste halvåret. Dålig aptit, att
man upplevt sig spänd och magont är också problem som mer än hälften av lillasystrarna
rapporterar som symtom en eller flera dagar i veckan. En av tre lillasystrar har känt att de
inte vill fortsätta leva den senaste veckan och lika stor andel tar läkemedel en eller flera
dagar i veckan för att de mår psykiskt dåligt. Gällande lillasystrarnas förhållande till mat
har närmare hälften av dem någon gång under det senaste halvåret undvikit att äta saker
för att gå ner i vikt. Hälften av lillasystrarna har någon gång hoppat över frukosten och
lunchen den senaste veckan.
Nästan hälften av lillasystrarna svarar att de den senaste veckan ofta eller alltid var
missnöjda med sitt utseende och 69 procent ville ofta eller alltid ändra något på sin
kropp. Endast 18 procent upplever att de ofta eller alltid är nöjda med sig själva, 47
procent är det ibland.
En fråga i enkäten berörde hot och oönskad sexuell handling. Av de 40 lillasystrar som
besvarat enkäten har åtta stycken utsatts för allvarligt hot av annan person. Vad gäller
oönskad sexuell handling har frågorna formulerats olika beroende på om lillasystrarna
besvarat enkäten på webben eller vid besök hos Tjejzonen. Därav skillnaden i antalet svar
i Figur 4.16. Åtta lillasystrar svarar att någon har tafsat på dem eller att de själva blivit
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tvingade att ta på någon annan person på ett sexuellt sätt utan att de själva vill. Fyra av
lillasystrarna svarar att de blivit utsatt för oönskad sexuell handling (Figur 4.16).
Har du varit med om något av följande...
Att du blivit allvarligt hotad av annan person

21 (n=39)

Att du blivit utsatt för oönskad sexuell handling

19 (n =21)

Att någon har tafsat på dig eller tvingat dig att ta på
dem på ett sexuellt sätt utan att du velat det
%

42 (n=19)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ja en eller flera gånger

Figur 4.16. Förekomst av hot och oönskad sexuell handling.

De flesta av lillasystrarna har fått information om Tjejzonen och dess verksamhet
genom sin skolsköterska eller skolkurator. Men det är också vanligt att de hittat
information när de surfat runt på webben eller att de fått information från en kompis,
sina föräldrar eller via annonsering.
Del II
Resultatet nedan baseras på fem enskilda intervjuer som är genomförda med lillasystrar
som har erfarenhet av träffar med sin storasyster under minst ett halvår (Tabell 4.10).
Lillasystrarnas ålder varierar mellan 18-24 år. Namnen efter citaten är fiktiva namn på
lillasystrarna.
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Tabell 4.10. Beskrivning av lillasystrarna som deltagit i intervjuer.
Lillasyster
Beskrivning av
sig själv

Intressen

Sysselsättning
Tid i relation
med Storasyster

Glad

Glad

Omtänksam

Omtänksam

Social

Sprallig

Analytisk

Snäll

Positiv

Aktiv

Envis

Ärlig

Vara till
lags

Plugga, Jobba

Personlig

träning

utveckling

Gymnasiestudier
9 månader

Lätt till
skratt

Utåtriktad

Musik

Träning

Träning

Praktik

Gymnasiestudier

Jobbar

Gymnasiestudier

12 månader

12 månader

15 månader

12 månader

Lillasystrarnas behov av stöd
Anledningarna till att lillasystrarna sökt sig till Tjejzonen och vill ha stöd varierar. En
lillasyster uttrycker att hon känner sig helt vilsen. De finns också en upplevelse av
nedstämdhet och att de inte känner igen sig själva.
Jag känner att jag liksom inte visste vem jag var. (Maria)
[…] för att hitta tillbaka till mig själv. Jag var trött på att…jag kände inte igen mig
själv. Så jag var bara trött på att vara ledsen. Gå och vara i en annan värld på nåt sätt.
(Karin)

Lillasystrarna pratar också om problem med träning och vikt eller att man upplevde att
man var blyg och hade svårt att prata med andra som anledningar till att de vill få hjälp.
Några av lillasystrarna hade sökt hjälp i den offentliga vården redan innan kontakten med
Tjejzonen. Dock fanns det fortfarande ett behov av stöd och samtalspartner för dessa
tjejer eftersom de inte var nöjda med det stöd de erbjudits där. Innan de sökte hjälp hade
lillasystrarna kommit till insikt om att de ville förändra och göra något åt sin situation.
Problemen hade kommit till en gräns där det inte kunde fortsätta. De upplevde ett behov
av att träffa någon och få prata ut.
Jag kände att jag behövde göra nånting för att, det kändes inte som att det kunde
fortsätta så. För det hade varit så kanske under 3 års tid. […] det behöver komma ut.
(Karin)
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Alla lillasystrar upplevde dock inte själva sitt behov av stöd. Behovet uttalades också av
lillasystrarnas skolsköterska som tipsade om Tjejzonens stödverksamhet eftersom
skolsköterskan insåg att lillasystern inte lyssnade på henne.
Relationens utveckling och betydelse
Från början när paren träffades upplevde lillasystrarna att det var ett stort steg att träffa
en storasyster. Känslan av behovet att träffa någon uppfattades däremot som starkare
vilket gjorde att träffarna blev av.
Första gångerna så kände jag bara att ”jag vill inte, nej jag vill inte göra det här!”. Jag
blev så här, backade tillbaka, kändes som att det var väldigt läskigt, nåt ovant, men
jag kände väl att det var det jag behövde också så …jag drog mig till nästa möte.
(Karin)

Lillasystrarna berättar också om att det i början var svårt att dela med sig och prata
med storasystrarna. Bland annat berodde det på att det var en främmande person de
träffade och det dröjde några gånger innan de kände sig trygga, vågade öppna sig och ta
till sig stödet.
Jag var lite väl stängd innan jag vågade slappna av och öppna mig riktigt. Jag har
vuxit på det sättet också och fått ut mycket mer av mötena och varandra, hennes
erfarenheter också. (Karin)

Distansen mellan paren berodde också på att lillasystrarna mådde psykiskt dåligt och
inte var mottagliga för någon hjälp. När paren hade skapat en trygg relation och
lillasystrarna började prata var det många känslor som kom fram som varit nedtryckt
under flera år. Det ledde till att träffarna gav blandade känslor och ledde till tankar även
efter mötena. En lillasyster uttrycker det:
[…] i början skapade det väldigt mycket ångest för att man började gräva upp allt
som man hade tryckt ner i flera år. Så i början var det mycket tårar, mycket ångest
efter mötena, eller när man kom hem och började tänka på allt. (Karin)

Relationen mellan paren betyder väldigt mycket för lillasystrarna. Bland annat
framkommer det att träffarna är humörstärkande, de upplevs som kul och lillasystrarna
inser själva sitt behov av stöd. Det framkommer också en bild av att träffarna är
betydelsefulla för att lillasystrarna får möjlighet att koppla bort allt annat under den tid
de möter sin storasyster. En lillasyster beskriver att hon uppskattar träffarna eftersom hon
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blivit bemött med respekt. Hon har hängt upp hela sitt liv kring träffarna och storasystern
har betytt allt för henne.
Jag är bara väldigt tacksam. Jag har lärt mig så otroligt mycket och jag tror att det är
jätteviktigt med den här känslan att man blir tagen på allvar. Det är en jätteskön
känsla. Träffarna har betytt typ allt det senaste året. Det är som att jag byggt upp min
tillvaro på det känns det som. Det har varit en avlastning. (Karin)

En annan lillasyster beskriver hjälpen med inte lika stor entusiasm, men storasystern
har ändå varit betydelsefull genom att bara finnas där så att hon får prata.
Hon kan inte hjälpa, hjälpa. Men hon hjälper genom att bara prata med mig […]
genom att träffa mig så hjälper hon på det sättet hon kan hjälpa men hon kan ju inte
direkt göra så att jag mår prima. (Elin)

När paren har träffats har lillasystern haft en person framför sig som haft fullt fokus
bara på henne. Storasystern har lyssnat bara på henne och gett tips och råd, om det
efterfrågats, under minst en och en halv timme. Den här stunden har lillasystrarna sett
som värdefull och uttrycker det som att det är min tid då de har fått dela med sig av sina
tankar och känslor, hur de har haft det, hur de har mått och deras problem. Svaren från
storasystrarna upplevdes dock inte alltid som de rätta men lillasystrarna fick alltid svar på
sina tankar och funderingar.
Det gör så pass mycket att bara kunna sätta sig och prata med nån, att få berätta. Sen
kanske jag inte bara fick de svar jag ville ha, men hon kom alltid med nåt. (Stina)

Storasystrarna har uppmanat sina lillasystrar till att öppna sig och berätta oavsett vad
det gäller. Detta har lett till att lillasystrarna berättat saker som de inte annars brukar dela
med sig av till andra. En lillasyster uttryckte det som att storasystern känner henne bättre
och vet mer om henne än vad hennes vänner gör. Lillasystrarna uppskattar att de har
någon att prata med vid sidan av sina kompisar - en person som kan ge dem perspektiv
och dela med sig av sina åsikter i vissa frågor.
Lillasystrarna pratar om sin relation med sin storasyster utifrån positiva upplevelser.
Det stöd de fått blev över förväntan, de har fått ut mer och de beskriver relationen som
något mer än att bara sitta och prata och berätta om det man vill.
Jag trodde inte vi skulle ha så mkt gemensamt och att det skulle va så som det är. Jag
visste inte vad jag skulle förvänta mig för jag visste inte att det fanns nåt sånt här. Så
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mycket bättre än vad jag trodde att det skulle va! Jag trodde inte det skulle vara så här
bra och kul att träffa en storasyster. Jag tänkte bara att man skulle träffas och prata
lite om sig själv eller berätta om det man vill prata om. (Maria)
Hon betyder jättemycket för mig […]Jag vet att hon alltid finns där. Vi klickade
verkligen med varandra första gången vi träffades. Vi är helt olika och ser helt olika ut
som personer men […] Jag kan säga allting till henne, hon förstår, om jag skulle säga
nej jag orkar inte träffas så förstår hon varför. (Elin)

Relationerna skapade starka band mellan lillasystrarna och storasystrarna som ledde
till en känsla av förtvivlan och ledsamhet hos lillasystrarna när tiden för relationen var
slut och den skulle brytas upp.
”jaha ska du bara lämna mig nu?! Det får du inte göra! Hallå!” Jag kan inte vara utan
henne! Nej, usch, jag vill inte ens tänka på det! Det känns som om halva en bara
försvinner. […] det kommer bli jättekonstigt. Jag kommer att vara jätteledsen! Usch!
Sista gången man ska ses…nej fy! (Elin)

Lillasystrarna berättar att storasystrarna har upplevt relationens avslut likadant. De
ville inte heller avsluta relationen utan fortsätta följa sin lillasyster för att också få ta del
av lillasystrarnas positiva framsteg. Därför förekommer det att paren fortsätter hålla
kontakten och träffas men vanligtvis med glesare intervall än varannan vecka och
träffarna sker då utan Tjejzonens inblandning.
Vi skulle ha slutat ses nu men senaste mötet sa hon att hon inte var beredd att släppa
mig, hon ville följa med, nu händer så mycket bra. Det har börjat vända så det känns
att hon vill vara med på den resan också. (Karin)

Om storasystrarna
Storasystrarna är en mycket viktig del i relationen och utifrån lillasystrarnas berättelser
gör de ett ovärderligt jobb. De är mycket omtyckta av sina lillasystrar. De beskrivs bland
annat som en positivt värderad person som lillasystrarna ser upp till som förebild och
lyssnar på. Storasystrarna ses också som lyssnande och kommunikativa personer. Det som
är entydigt är lillasystrarnas betonande av att storasystrarna sitter och lyssnar på vad de
har att säga. Storasystrarna beskrivs också som att de har en förmåga att lyssna in och
känna av lillasystern. Även om storasystrarna fått instruktioner om att de inte ska ge råd
utan bara finnas där och lyssna så säger alla lillasystrar att storasystrarna var så bra för
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att de just gav råd, tips och förslag. Ett uttalande som beskriver storasysterns bemötande
gäller för alla fem lillasystrar:
[…] kommer med väldigt mycket bra råd och är jättebra på att lyssna. (Karin)

Storasystrarnas svar upplevdes som väldigt stimulerande och peppande vilket fick
lillasystrarna att tänka vidare även efter träffen. Det ledde till att lillasystrarna fick frågor
som de ville bolla vidare med storasystrarna på en gång. Därför förekom konversationer
både på telefon, med sms och via e-post mellan systrarna även mellan träffarna varannan
vecka.
Var det så att jag tänkte på nånting eller hade fler följdfrågor så smsade jag bara. Om
jag hade några frågor så svarade hon alltid och sa att då kanske vi ska ses snart igen
och följa upp det och fortsätta. Vi bestämde en tid ganska snart och följde upp och
hade kontakt ”hur är det?” ”hur har det gått med det här?”(Stina)

Detta beskriver storasystrarnas känsla för omtänksamhet och förmåga till förståelse.
Dock leder omtänksamheten till att storasystrarna bryter mot det kontrakt de skrivit
under på Tjejzonen om att de förutom träffarna med sin lillasyster varannan vecka inte
ska ha kontakt och ses däremellan. En lillasyster beskriver storasysterns omtanke utifrån
hennes situation då hon blev inlagd på mottagning:
När jag varit inlagd flera gånger så har hon sagt att hon kan komma till mig. Och det
är verkligen så här, det är inte så många som vill det. […] Det känns jätteskönt. (Elin)

För lillasystern var ett besök som detta väldigt uppskattat vilket också visar på
storasystrarnas flexibilitet. Detta gällde även vid avtalad tid och dag för träff då
storasystern var villig att låta lillasystern bestämma. Stödet som storasystrarna erbjudit
har också anpassats beroende på lillasystrarnas välmående. Har inte lillasystern orkat
träffats fysiskt så har kontakt och stöd istället erbjudits via telefon eller e-post. Något som
lillasystrarna upplever som mycket positivt med sina storasystrar är att de inte bestämmer
hur lillasystrarna ska göra. De frågar istället efter vad lillasystrarna själva tycker.
Hon är inte nån som säger att ”så här ska du göra!” eller ”så här ska det va!”. Hon
sa: ”Hur känner du själv?” Hon kom med idéer men ändå sådana som jag tyckte var
relevanta, inte nån som skulle vara expert och kunnig. Hon kom med idéer som fick
mig till insikt ”vad är det du håller på med?” […] hon kom alltid med lösningar som
jag tyckte var mycket bättre än att sluta helt, som alla andra kunde säga […]Det var
mycket det tror jag som hjälpte”. (Stina)
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Responsen från storasystrarna beskrivs som positiv och peppande och en lillasyster
uttrycker storasysters ärlighet som ”jag vet alltid att hon säger vad hon tycker”. En annan
lillasysters uttalande visar på storasysterns förmåga att fokusera på lösningar istället för
problem och att vara kreativ och idérik.
Man fick alltid positiv feedback oavsett om det var någonting jag hade krånglat till
fick hon det till en bra lösning. (Stina)

Avslutande reflektioner
•

De första analyserna som är gjorda på fem intervjuer med lillasystrar inom
Tjejzonens projekt Storasyster mot droger visar på en väldigt betydelsefull
verksamhet för dessa tjejer. Dessa unga tjejer har behov av att få prata med någon
och ha någon som lyssnar och ger råd i de fall det efterfrågas. En viktig del som
många av tjejerna betonar är att samtalen sker på deras villkor och att de själva
väljer vad och hur mycket de vill berätta. Stödet blev över förväntan och beskrivs
som en starkare känslomässig relation än att bara sitta och prata. Storasystrarna
är en mycket viktig del i relationen och gör enligt lillasystrarna ett ovärderligt
jobb. De beskrivs dels som lyssnande, kommunikativa, ärliga, flexibla och
omtänksamma personer. De unga tjejerna har mycket positiva erfarenheter av
sina träffar med sin storasyster och de har utvecklats och stärkts personligt under
den tid relationen pågått. Trots att relationen avslutas mellan lillasyster och
storasyster inom Tjejzonens verksamhet så förekommer det att paren fortsätter
att träffas.

•

Studien kommer att presenteras i ett seminarium tillsammans med Tjejzonen på
konferensen Reflektion kring prevention 13 – 14 juni.

•

Studien fortsätter som planerat till och med 2014.
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4.5 Förebyggande insatser med utvalda grupper
Inom ramen för Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts projektportfölj har det
under åren funnits projekt med verksamhet inriktade på särskilt utvalda grupper. Det har
varit grupper med särskilda behov såsom barn i familjer med missbrukande förälder,
funktionsnedsättning och andra former av social utsatthet.
Under 2011 gäller detta några projekt där en fördjupad studie skulle kunna
genomföras. Idén här är att det skulle kunna gå att få en bättre kunskap om vilka som
deltar, vad de får ut av verksamheten och vad det betyder för målgruppen på kort och
lång sikt att delta. Det är relativt små verksamheter som möter stora behov hos relativt få
personer. Genom att utforma en gemensam dokumentation för intervjuer och enkäter
som, efter godkännande från forskningsetisk nämnd, skapar grund för uppföljning på ett
års sikt och även mer långsiktigt skulle frågorna om deltagarna och verksamhetens
betydelse kunna besvaras.
Det är en särskild utmaning att göra studier kring dessa grupper. Det handlar om de
särskilda överväganden som behöver göras när det gäller utforskande av sårbara grupper.
Här gäller det att utforma känsliga forskningsmetoder som på ett bra sätt kan ge kunskap
inom området (Liamputtong, 2007). Det är viktigt att dessa människors röst får komma
fram.
Under året har diskussioner förts med beredningsgruppen för satsningen och några
organisationer som arbetar med förebyggande insatser för ungdomar i riskzonen.
Följande organisationer och projekt har aktualiserats som angelägna att studera inom
denna satsning:
•

Somaliland i Malmö – Nytt liv – Somalier
(NA/självhjälpsgrupper för kath-missbrukare)

•

Turkiska Kvinnoförbundet – Flickor i akut kris

•

Hela Människan Karlskoga – Egen kraft

•

OffStockholm – dagverksamheten - Kulturklivet

•

Tjejzonen – Storasyster mot droger

•

Maskrosbarn – Vägen till den jag är (lägerverksamhet)

•

Tänk OM – Tänk om! (gruppverksamhet mot hedersvåld)

•

Hassela – Vändpunkt (ensamkomna flyktingbarn)

•

KRIS– Somaliskt KRIS mot Kath
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bekämpar

sitt

missbruk

En beskrivning av organisationerna och dessa projekt finns i årets verksamhetsrapport
(Eriksson m fl, 2012).
Av dessa har en fördjupningsstudie startat när det gäller Tjejzonen, som beskrevs i
avsnittet om Genusinriktade projekt. I detta fall har en projektplan tagits fram
tillsammans med organisationen. En ansökan om forskningsetisk granskning har gjort till
den Regionala etiska nämnden i Uppsala, som godkände uppläggningen.
Under 2012 planeras en fördjupad dokumentation att göras med avseende på
verksamheternas inriktning och mål. En plan är att en särskild temarapport utarbetas
tillsammans med deltagare och projektledare inom några utvalda organisationer.
Samtidigt skapas en bas för en långsiktig uppföljning av vad verksamheten kan betyda för
deltagarna.
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5. Att vara projektledare – enkäten 2011
Följande kapitel handlar om hur det är att vara projektledare i en idéburen organisation.
Resultatet baseras på en webbenkät som fylldes i av projektledarna under perioden
december 2011 - februari 2012. Två påminnelser skickades ut till de projektledare som
ännu inte besvarat enkäten. Syftet med enkätstudien är att belysa villkoren för
projektledarna inom denna satsning och att bidra till lärandet om projektledandets konst
samt att belysa mervärdet av att förebyggande arbete bedrivs av idéburna organisationer.
Att vara projektledare i en idéburen organisation skiljer sig lika mycket åt som deras
respektive organisationer gör. Organisationerna inom Statens folkhälsoinstituts 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 idéburen organisation, samt få veta vilka
projektledarna är beträffande exempelvis ålder och kön, samt veta mer om deras förflutna
samt nuvarande roll i organisationen.

5.1 Projektledarenkäten
Under 2011 har projektledarna för de respektive ANDT-förebyggande projekten fått
besvara en enkät. Projektledarenkäten har genomförts fyra gånger tidigare, 2003, 2005,
2007 och 2009. Enkäten 2011 innehåller sju frågeområden: din roll som projektledare,
frågor kring projektet, erfarenheter kring projektet, din arbetssituation, stöd och
samverkan, frågor om din hälsa och frågor om dig som person. År 2011 besvarade totalt
36 projektledare enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 69 procent.
Frågor om dig som person
Det är fler kvinnor än män som är projektledare (Tabell 5.1). Två tredjedelar av
projektledarna är 41 år eller äldre. Av samtliga projektledare var 58 procent medlemmar i
organisationen innan de började arbeta i projektet. Många projektledare är trots sin
anställning i organisationen även ideellt engagerade vid sidan av sitt arbete. År 2011
arbetade femton personer ideellt i sin organisation. Sextioen procent av projektledarna
har en högskole- eller universitetsutbildning, utbildningsnivån hos projektledarna är
följaktligen relativt hög.

89

Tabell 5.1. Översikt av deltagande projektledare år 2011.
Deltagare

Procent (antal=36)

Kvinnor

61 (22)

Män

39 (14)

≤ 30 år

14 (5)

31-40 år

19 (7)

41-50 år

31 (11)

≥ 51 år

36 (13)

Medlem före anställning

58 (21)

Ideellt arbete i organisationen

43 (15)

Ej högskole- eller universitetsutbildning

39 (14)

Högskole- eller universitetsutbildning

61 (22)

Din roll som projektledare
Projektledarna fick svara på frågor som rör deras roll som projektledare.
I enkäten ställdes följande fråga: vad är det bästa du gjort under din tid som
projektledare för detta projekt? Projektledarnas svar kan grupperas i tre områden: att
arbeta med målgruppen, att samverka och att förmedla kunskap. Många projektledare
nämner att det bästa de gjort under sin tid som projektledare är att de fått möjligheten att
arbeta med olika sorters målgrupper samt att man ser att det ger resultat på olika sätt. En
del projektledare nämner också det positiva med att samarbeta med andra aktörer samt
att de har fått möjlighet att förmedla sin kunskap och sprida dessa till andra grupper.
Några nämner också att det bästa de gjort är att de fått uppmärksamma problematiken
kring exempelvis alkohol
Inspirerat förebyggande krafter att ta till sig ny kunskap som de använt i sitt arbete
men också bidragit till nya tankesätt och beteendeförändringar.
Samverka för en bred gemensam uppslutning kring åtgärder mot gängkriminalitet och
drogrelaterad brottslighet. Att arbeta med ett alternativ som erbjuder en meningsfull
tillvaro.

Att arbeta i en idéburen organisation kräver mer av projektledaren än om projektet
skulle genomföras till exempel i en kommunal verksamhet. Det som skiljer är bland annat
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att det finns många ideellt engagerade människor i ett projekt inom en idéburen
organisation. 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.
Jag har lärt mig att jag måste vara flexibel i förhållande till projektplanen och
personella resurser då de inte alltid det går att "räkna med" ideellt arbetande.

Som en projektledare berättade får man räkna med att allt tar tio gånger så lång tid i en
idéburen organisation, 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
idéburen organisation. Det finns mycket engagemang, kraft och kunskap och många
projektledare känner stöd från övriga organisationen om det skulle uppstå frågor och
oklarheter.
Många projektledare nämner att arbetet är tidskrävande och att en långsiktig planering
är viktigt. De har också lärt sig att det är viktigt att förankra sina idéer i hela
organisationen, chefer, medarbetare, styrelsen och volontärer. Andra saker som
projektledarna lärt sig är att man bör vara tydlig med visionen. Man måste vara flexibel
och medveten om att allt inte alltid går enligt den ursprungliga planen.
Att den demokratiska processen gör att det kan ta tid att få beslut och riktlinjer
färdigställda och tydliga.

Många projektledare anger att de förändrats i och med att de blivit mer strukturerade
och att de blivit bättre på att genomföra uppsatta mål. Många beskriver också att de fått
ökat tålamod och erhållit mer kunskap, de har lärt sig processen. Bland annat har de fått
en ökad förståelse och accepterar att förändringar tar tid. Insikt om processens steg har
också gjort att problem kan undvikas eftersom man kan arbeta förebyggande kring dessa.
Ja, jag har blivit ännu mer strukturerad och en bra problemlösare, mycket för att jag
blivit mycket bra på att förekomma problemen och få dem att inte uppstå.
Fått kunskap kring för mig ett nytt område. Kunnat använda mig av den kunskap jag
har sedan tidigare och implementerat det i vår organisation på olika sätt

Alla medverkande projekt och organisationer i satsningen har väldigt olika
förutsättningar och arbetsområden. Skillnaden mellan dem är stor vilket naturligtvis
också kan spegla deras syn på arbetsuppgifter. Vissa projektledare arbetar till exempel
med metodutveckling och vissa är utförare och jobbar praktiskt och möter människor
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dagligen. I enkäten fick projektledarna besvara frågan: Vilka av följande ord beskriver
bäst dina arbetsuppgifter? I figur 5.1 presenteras resultatet i procent för respektive
arbetsuppgift.

Forskare
Byråkrat
Missionär
Konsult
Socialarbetare
Hjälpare
Lärare
Samhällsarbetare
Mobilisatör
Folkbildare
Strateg
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Samordnare
Planerare
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Figur 5.1. Vilka av följande ord beskriver bäst de arbetsuppgifter du har som projektledare?
Procentuell fördelning.

Figuren visar att 86-94 procent av projektledarna beskriver sina arbetsuppgifter med
orden planerare, samordnare och administratör. Relativt få beskriver sina arbetsuppgifter
som missionär, byråkrat och forskare.
I enkäten ställdes följande fråga: Vad har du kunnat tillföra för kunskap till projektet?
Många av projektledarna anger att de kunnat tillföra livs- och yrkeserfarenhet, kunskaper
av olika slag samt erfarenhet från tidigare projektledning. En del beskriver också att de
har kunnat tillföra kunskaper och erfarenheter kring hälsofrämjande och förebyggande
arbete.
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Frågor kring projektet
Många projektledare har svarat att de har förväntningar på att projektet ska leva vidare
och fortsätta växa även efter projektets slut, de beskriver också att de vill se effekter hos
de olika målgrupperna. Många nämner också att de vill att projektet övergår till ordinarie
verksamhet efter projekttidens slut.
Att det mynnar ut i en permanent verksamhet på ett flertal orter.

Cirka 90 procent av projektledarna anger att det finns starkt engagerade personer, så
kallade eldsjälar i projektet, de flesta (94 procent) anger att dessa är ganska eller mycket
viktiga för projektet och 84 procent anger att de är beroende av eldsjälar i projektet.
Erfarenheter från projektet
Enkäten innehåller frågor om erfarenheter som projektledarna har från projektet. På
frågan vad är din erfarenhet av olika roller inom projektet svarade drygt 60 procent av
projektledarna att rollen som informatör, initiativtagare och rollen att motivera är lätt, ca
25 procent anser att rollen att delegera, förhandla och rollen som administratör är svår
(Figur 5.2).
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Figur 5.2. Vad är din erfarenhet av följande roller inom projektet? Procentuell fördelning.
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Projektledarna fick svara på frågan vad som är viktigt att kunna/ha/vara för att driva
ett projekt. Nittio procent har svarat att projektstyrning är mycket viktigt att kunna, 72
procent har svarat att det är mycket viktigt att kunna ekonomi och motsvarande siffra för
administration är 67 procent. Vidare har de flesta projektledarna svarat att det är viktigt
att ha organisationsförmåga, ledarskapsförmåga och social kompetens. Psykologisk
kompetens är inte en lika viktig förmåga att ha när det gäller att driva ett projekt. Enligt
svaren bör en projektledare vara pedagogisk och tydlig, uthållig, resultatinriktad och
öppen, det är mindre viktig att man är ”hård i nyporna”.
I enkäten ställdes en fråga om projektledarna har någon annan viktig kompetens,
egenskap eller kunskap. I svaren framstår två områden som särskilt viktiga. Dessa är
personlig kompetens och social kompetens. Nedan belyser olika citat dessa områden.
Ödmjuk inför mötet med målgrupp och samverkanspartner, dock inte framställa sig
som offer om man arbetar inom projekt och själv varit utsatt.
Social kompetens och samarbetsförmåga. Insatt inom det område man ska jobba. God
lyssnare. Låta gruppen arbeta efter hur den mår, man måste inte jobba på topp hela
tiden. Ibland kan man ligga lite lågt om det behövs - för att i gengäld kunna ge järnet
när det behövs.

Olika egenskaper som nämns som viktiga när det gäller personlig kompetens är, mod,
envishet, lyssnande och förstående. Egenskaper som nämns som viktiga beträffande social
kompetens

är

samarbetsförmåga,

kulturell

anpassning

och

ledarskapsutvecklingskompetens.
Vad som är viktig för att nå framgång i förebyggande arbete kan enligt svaren
grupperas i tre områden, ledarstil, förankring och samverkan. Det som nämndes av
många var hur viktigt det är med en bra ledarstil. En bra ledare definieras av
projektledarna som en ledare som har uthållighet och tålamod, denne bör också vara
målinriktad, lyhörd och bra på att kommunicera.
Att lyssna på alla runt omkring, aldrig ge upp utan på olika sätt försöka lösa problem
som dyker upp, att sätta ett mål och arbeta efter detta.

Några projektledare nämner betydelsen av bra förankring, att det krävs ett gemensamt
synsätt mellan olika aktörer samt att man behöver stöd från organisationen.
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Skapa engagemang i den ideella sektorn som initierar projektet samt att knyta an till
kommuner, landsting och andra organisationer.

Några projektledare nämner också att intern och extern samverkan med övriga
samhället krävs för att projektet ska nå framgång i förebyggande arbetet.
Att få beslutsfattare med sig, ingen idé att arbeta på gräsrotsnivå om projektet inte är
viktigt för de styrande.

Mervärden och hinder med ANDT förebyggande arbete i idéburna organisationer
Mervärden som nämns är att man har möjlighet att nå många människor, att det finns
många eldsjälar i projekten med mycket vilja. Man nämner också ingen byråkrati:
Det drunknar inte i en massa byråkrati, pengar går dit man vill ha dem och smygs inte
in för att täcka andra utgifter som alltid finns i större organisationer. Litet steg mellan
de som förebygger och de som skall förebyggas.

En idéburen organisation når många trots att de ofta har små resurser. Det finns ett
stort engagemang och mycket kunskap i de idéburna organisationerna.
Det finns mycket kunskap inom de idéburna organisationerna. Och lyckas man finna
samverkansformer offentlig och frivilligsektor där de idéburna organisationerna
kompletterar det offentliga då skapas mervärden i det förebyggande arbetet.

En fråga om vilka hinder som kan uppstå då ANDT förebyggande arbete utförs av en
idéburen organisation ställdes. Många projektledare har svarat att det främst rör sig om
ekonomiska hinder.
Att de ekonomiska medlen inte räcker till och man måste avbryta ett påbörjat projekt
som man ännu inte genomfört helt fullt ut.

Några påtalar dock nackdelen med att planera ett långsiktigt projekt med resurser som
ges kortsiktigt för ett år i taget. Det nämns vidare att för mycket tid läggs på
administrativa arbetsuppgifter som ansökningar av medel, rapporteringar osv.
Några tar upp frågan om trovärdighet.
Att det kan ses som propaganda för den egna organisationen och inte för
samhällsnyttan i stort.
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Att man inte i början tas på allvar när man presenterar ett projekt då man inte
kommer från någon myndighet. Att vissa tror att man inte har någon organisation
eftersom man kommer från en liten organisation.

Din arbetssituation
Drygt 90 procent av projektledarna trivs mycket väl med sitt arbete, de övriga trivs i viss
mån. När de får berätta om vad det är som gör att de trivs eller inte trivs anger många att
deras arbete är meningsfullt och viktigt och att det bland annat leder till förändring i
samhället. Vidare nämner projektledarna att de har ett utvecklande arbete där de får
förverkliga sina idéer. Åtskilliga nämner mötet med andra människor som mycket
betydelsefullt.
Det är ett mycket givande inspirerande och utvecklande jobb. Det är spännande och
kreativt och extra kul då det i sin tur kan påverka andras beteenden och tankesätt till
det positiva.

Projektledarna fick besvara en fråga som handlar om deras arbete. Samtliga
projektledare har svarat att arbetet innebär att man får lära sig nya saker och att arbetet
kräver skicklighet. Många svarar också att de har frihet att själva bestämma hur arbetet
ska utföras och att det krävs att man arbetar hårt och det krävs att man är idérik.
Att vara spindeln i nätet och problemlösa, samt engagera och utveckla.

Stöd och samverkan
På frågan om projektledarna fått det stöd de behöver har cirka 60 procent svarat att dessa
behov har tillgodosetts mycket väl, 24 procent anger att behoven tillgodosetts i viss mån
och resterande har svarat att behoven inte särskilt väl eller inte alls tillgodosetts.
Projektledarna fick möjligheten att i en öppen fråga beskriva vilket stöd de behöver ha
som projektledare. Många projektledare efterfrågar stöd för personlig utveckling såsom
handledning och coachning.
Handledning, dock finns inte resurser till detta och ibland kan det vara påfrestande då
jag inte har någon att prata med vad gäller arbetet med målgruppen.

Kollegialt stöd behövs, någon att bolla idéer med. Stöd behövs också när det gäller
styrning och administration.
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Min styrgrupp har varit och gett mig det stöd jag behöver. Det vill säga mandat och
förtroende att gå vidare i arbetet.

På frågan om du behöver stöd, får du stöd och hjälp av dina arbetskamrater/din
närmaste chef i ditt arbete, har hälften av projektledarna svarat att de för det mesta får
stöd av sina arbetskamrater eller sin närmaste chef (Figur 5.3).
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Figur 5.3. Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete? Procentuell fördelning.

På frågan om hur ofta projektledarna samverkat med olika personer har 56 procent
svarat att de samverkat mycket ofta med kollegor inom projektet, 39 procent har svarat
att de samverkat mycket ofta med kollegor inom organisationen, 14 procent har mycket
ofta samverkat med alkohol- och drogsamordnare eller liknande och motsvarande siffra
för samverkan med kommunen var 29 procent.
Projektledarna fick besvara en fråga om hur stor betydelse vissa inslag haft för
projekten. Figur 5.4 visar att pengar är det inslag som haft störst betydelse för projekten,
följt av mallar för rapportering och projektledarträffarna.
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Figur 5.4. Hur stor betydelse har följande inslag haft för projektet? Procentuell fördelning.

Frågor om Din hälsa
Åttiosex procent av projektledarna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra
eller bra. Fler projektledare i åldersgruppen 51 år eller äldre bedömer sin hälsa som
mycket bra jämfört med de övriga åldersgrupperna. De vanligaste besvären som anges där
man har problem varje dag eller flera gånger i veckan var värk i axlar/skuldror/nacke
samt trötthet, 25 procent av projektledarna anger detta. Följt av känt dig spänd,
huvudvärk, svårt att koncentrera sig där 14 procent uppger detta.
Som sista fråga fick projektledarna möjlighet att fritt berätta om olika saker som rör
deras projekt eller sin projektledarroll. Några projektledare tar upp osäkerheten som rör
ekonomi och svårigheten att tänka långsiktigt när medel beviljas för ett år i taget. Andra
nämner mer positiva saker som att de trivs med att hjälpa människor och att arbeta med
målgrupperna.
Projektrollen är både lärorik och positiv, frihet under ansvar men är också krävande
av en och har i min situation varit en ganska ensam roll. Det är spännande att jobba
så under några år, men sen tar orken slut att jobba så. Det påverkar ganska mycket
också hur mycket man får i medel varje år, året som gått och året som kommer får jag
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endast en 50 procentig tjänst som ändå kräver ganska mycket av en och då är det
svårt hitta något annat som passar att fylla ut övrig tid med.

Avslutande reflektioner
•

Sammanfattningsvis visar resultaten från enkäten att projektledarna trivs mycket
bra med sitt arbete, trots att de ständigt måste söka nya bidrag för projektets
fortlevnad och att deras anställningsform ofta är relativt osäker. Många menar att
de har ett viktigt och utvecklande arbete. Det finns en hög kompetens och mycket
kunskap inom organisationerna, både i projekten och hos projektledarna.

•

Vi tackar alla projektledare som delat med sig av sina erfarenheter av att vara
projektledare inom ramen för regeringens stöd till frivilligorganisationers eller
idéburna organisationers ANDT- förebyggande arbete.

•

Studien har presenterats vid projektledarträff inom satsningen våren 2012.

•

Studien av projektledarskap fortsätter och en samlad analys omfattande alla våra
datainsamlingar är en angelägen uppgift för det kommande året.
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6. Reflektion kring prevention 2012
Konferensen Reflektion kring prevention 2012 med fokus på
ANDT- förebyggande arbete arrangeras den 13-14 juni 2012
för fjärde gången vid Örebro universitet. I år sker
arrangemanget av forskarteamet i samarbete med Statens
folkhälsoinstitut. Konferensen riktar sig till de som arbetar
professionellt

eller

ideellt

med

dessa

frågor.

Under

konferensen ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper
och

samtidigt

få

inspiration

och

vidareutveckla

sitt

kunnande. Fokus kommer att ligga på ett reflekterade möte
och

den

utvecklande

dialogen

deltagarna

emellan.

Medverkar gör forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl idéburen som
offentlig sektor. Konferensen utgår från två perspektiv på preventionsarbete:
- Kunskapsbasen och det vetenskapliga underlaget för verksamheten
- Strävan att nå en jämlikhet i hälsa
Dessa perspektiv kommer att diskuteras utifrån insatser riktade till barn & ungdomar
och föräldrar & familj.
I år gjordes en inbjudan till att medverka vid konferensen. Möjlighet gavs att skicka in
en sammanfattning på vad man skulle vilja presentera utifrån de perspektiv som beskrivits
ovan. Totalt inkom 12 bidrag som kommer att presenteras i form av workshop eller
posterpresentation.
Parallellt med årets konferens kommer utbildningen Förebyggandets konst - hur
förebygger vi psykisk ohälsa i förskolan och skolan? att erbjudas. Kursen är en
distansutbildning om 7,5 hp som genomförs vid Örebro universitet i samarbete med
Socialstyrelsen. Kursstarten sker 13 - 14 juni och kursavslut hålls i november.
Utbildningen som ger en orientering om vilka teorier och metoder som kan användas för
att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Den vänder sig till professioner
som i sitt arbete möter barn och unga i förskole- och skolåldern och som verkar inom
idéburna, privata, kommunens eller landstingets verksamheter. Kursdeltagarna kommer
att delta i konferensens program med undantag för vissa programpunkter.
Konferensen och utbildningen öppnas dag ett med att Robert Brummer, Örebro
universitet, Marie Risbeck, Statens folkhälsoinstitut och Maria Renström, ämnesråd och
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gruppledare Socialdepartementet, hälsar alla välkomna. Konferensen kommer därefter att
innehålla föreläsningar om Social rättvisa --- en utmaning i det förebyggande arbetet Charli Eriksson, Föräldraskap --- då och nu - Håkan Stattin och Barn och ungdomars
utveckling och psykisk hälsa --- Anders Broberg.
På eftermiddagen ges tillfälle för diskussioner och reflektioner genom två seminariepass
med flera parallella seminarier. Tabell 6.1 och 6.2 visar seminariernas inriktning och
medverkande.
Tabell 6.1. Seminariepass 1 under konferensen Reflektion kring prevention 2012.
1A

Nya arenor
för förebyggande

1B

Samverkan

1C

Unga vuxna

1D

Ungdomar på
internet
1E & Kursdeltagare

Hälsa på folkhögskola
Moskén som aréna för
Anneli Simu- Gunnarsson & Emma hälsoförebyggande
Ekblom, IOGT- NTO Västra
Matz Larsson, Universitetssjukhuset,
Götaland
Örebro
Fokus barn och unga i Sundbyberg- Projekt oberonde- Samverkansen samlad kraft
projekt mellan UNF, RNS & NSG
Karin Hägglund & Anne-Charlotte Niklas Odén, Projekt oberoende
Blomqvist, Sundbybergsstad
Egen kraft- tryggare tillvaro
Tenstas framtid
Mats Haglund, Hela människan
Maria Langefors & Roland Blank Hela
Karlskoga/Degerfors
människan Spånga/Tensta
Tjejzonen
Att uttrycka det svåra online
Lotta Zetterqvist, Tjejzonen
Cecilia Löfberg, Stockholms universitet
Barn och ungdomars psykiska hälsa
Anders Broberg, Göteborgs universitet

Tabell 6.2. Seminariepass 2 under konferensen Reflektion kring prevention 2012.
2A

Jämlikhet i hälsa

2B

Unga Tjejer

2C

Ungdomar
12-20 år

2D

Dopning

2E & Kursdeltagare

Utmaningen för framgångsrikt drogpreventionsarbete är genderspecifik!
Leena Haraké, KSAN
Tjejzonen
Lotta Zetterqvist, Tjejzonen
Verdandi
Stig Nilsson, Verdandi
Stockholmskretsen
S.A.N.N.- Samverkan, Antidoping,
Nätverk, Norrbotten
Johan Öhman, Norrbottens
Idrottsförbund
Föräldraprogram
Håkan Stattin, Örebro universitet

Att halvera barnfattigdomen i Örebro
Lena Beime & Eva Järliden, Örebro
kommun
Resultat från forskning om Tjejzonen,
Madelene Larsson, Örebro universitet
Pågående forskning om ”Fritiden som
arena”
Susanna Geidne, Örebro universitet
Dopning en översikt
Fred Nyberg, Uppsala universitet &
ANDT-rådet

Dag 1 kommer att avslutas med att Maria Renström, Socialdepartementet, presenterar
den nationella strategin för ANDT- arbetet och Merike Hansson, Socialstyrelsen
presenterar utvecklingsarbetet som ska stödja barn och unga till föräldrar med missbruk
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eller andra svårigheter. Satsningen sker i samarbete med Socialstyrelsen, Statens
folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting.

Under 2011 - 2014 har

satsningen som utgår från regeringens långsiktiga mål i strategin för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken, fått anslag på totalt 200 miljoner kronor från regeringen.
Dagen avslutas med en gemensam middag på Örebro slott som ger ytterligare möjlighet
till reflektion och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan.
Dag 2 inleds med en forumteater och reflektion kring kultur - Häftigt uppvaknande.
Därefter ligger fokus på Kunskapsbasen – evidensbasering av det förebyggande arbetet.
Karin Guldbrandsson, utredare vid Statens folkhälsoinstitut ger en introduktion i ämnet.
Efterföljande samtal sker i ämnet där flera medlemmar i regeringens ANDT- råd
medverkar, Håkan Leifman, CAN, Anna Carlstedt, IOGT-NTO, Karin Guldbrandsson,
Statens folkhälsoinstitut, Charli Eriksson, Örebro universitet med flera. För att auditoriet
ska känna sig delaktiga kommer ett reflektionscafé att hållas i mitten av passet där det
finns möjlighet att diskutera och förbereda frågor till medlemmarna i ANDT- rådet.
Passet innan lunch innehåller parallella seminarier med tid för reflektion enligt Tabell 6.3.
Tabell 6.3. Seminariepass 3 under konferensen Reflektion kring prevention 2012.
3A

3B

Förstärkt stöd för
barn till föräldrar
med missbruk eller
andra svårigheter
Storstäder

3C

Kontrakt med unga

3D

Kontrakt mellan
föräldrar

3E

Idrotten som arena

3F

Samverkan kring
hedersvåld,
missbruk &
kriminalitet
Mobbning &
Maktlekar

3G

Gunborg Brännström, Sveriges
kommuner och landsting

Projektpresentation

Samverkan mellan storstäder
Anders Eriksson,
Socialförvaltningen Stockholm
Primärprevention i praktikengrundad på forskning och sunt
förnuft
Slim Lidén, SMART
ÖPP- Örebro Preventions
Program
Nikolaus Koutakis, Örebro
universitet
Ett vinnande koncept
Erik Hellmén, Örebro läns
Idrottsförbund
Tänk om!
Newroz Zeynep Ötunc, Tänk
om! Malmö

Ungdomar 12-18
Lisa Coudek, Värmdö kommun
Utvärdering av kontraktsmetoden
Josefine Börjesson, Örebro universitet
Föräldrar tillsammans
Madelene Larsson & Charli Eriksson
Örebro universitet
Forskning- Om idrotten som
hälsofrämjande arena
Susanna Geidne, Örebro universitet
Helen Elmqvist, Hässleholm kommun

Sanna Mohr& Sannie Wedberg, ALMAeuropa

Efter lunch fortsätter konferensen dag 2 med Reflektionspromenad utomhus där
deltagarna

få

ytterligare

möjligheter

att
102

diskutera

och

reflektera

med

andra

konferensdeltagare om frågor som berör området. Konferensen avslutas med en
föreläsning av Terje Ogden om Förebyggandets mål och möjligheter och att Ragnwi
Marcelid presenterar Utmaningar i det förebyggande arbetet.
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Del 3. Perspektiv och reflektioner
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7. Några perspektiv på utvecklingen och forskningsarbetet
Det finns en rad utmaningar i det förebyggande arbetet och i detta avslutande avsnitt i
årets rapport gör vi några få avslutande reflektioner kring ett par av dessa.
Planering är all framgångs början
I arbetet med projekten har det i många fall blivit så att projekten bara fått en del av de
sökta medlen. Detta har krävt att projekten revideras för att skapa en bättre möjlighet
inom de ramar som anslaget medger. Detta redovisade projekten i en halvårsrapport, som
forskarteamet sammanställde i början på hösten. Genom projektledarutbildning och
handledning har arbetet med projekten fått söd under tidigare år. Under 2011
genomfördes visst sådant stöd i samband med projektledarträffarna.
I samband med samtal om fördjupningsstudier har det tydligt framkommit att här finns
en motsättning mellan de krav som forskare eller utvärderare har och de som
projektmakarna och genomförarna har. Hur skall en balans uppnås mellan kravet på
forskningskvalitet och relevans i det praktiska arbetet? Internationella forskare har
identifierat några praktiska dilemman i utvärdering av hälsofrämjande arbete (Potvin &
McQueen, 2010). En första utmaning gäller definition av utvärderingsobjektet. Här finns
det tydliga långsiktiga mål i ANDT-preventivt arbete men vad är de kortsiktiga målen?
En andra utmaning gäller hur man uppnår en god balans mellan relevans och
noggrannhet i valet av utvärderingsmetoder. Här finns det önskemål om att ha hög
kvalitet på studien så att de värderas högt vid sammanställning av bevisvärdet.
Internationellt har fältexperimentet fått förnyad aktualitet (Shadish & Cook, 2009). Idén
att kunna göra studier i vardagliga situationer på ett systematiskt sätt, vilket skulle ge en
god såväl intern som extern giltighet, det vill säga kunna ge säkra data och vara möjliga
att generalisera.
En tredje utmaning är hur man sammanställer evalueringsresultat till meningsfulla
indikatorer. Här kommer frågan om att använda teorier som vägledning i detta arbete. I
det hälsofrämjande och förebyggande området har det påtalats att området skulle kunna
vidareutvecklas genom att programteorin förbättras (McQueen m fl, 2007). Det sker
inom det teoretiska fältet en stark utveckling inom området, vilket inte minst syns i
ökningen av relevant vetenskaplig litteratur (Davies & Macdowall, 2006; Nutbeam &
Harris, 2007; McQueen m fl, 2007).
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En fjärde utmaning ligger i att producera relevant kunskap för praktiker och
beslutsfattare. Detta möter vi inom vårt program genom organisationernas delaktighet i
planering av frågeställningar för fördjupningsstudierna. Samtidigt har forskarteamet det
professionella ansvaret att utforma studierna så att de svarar på dessa frågor. Här sätter
dock ekonomin och andra praktiska omständigheter ofta gränser för vad som är möjligt
att genomföra. Inom vår forskning bedöms alla insatser utifrån forskningsetiska regler
och andra kvalitetsaspekter, som sammanfattas i begreppet god forskningssed. Denna
utmaning kan vara svår om finansiären av forskningen främst ser till den vetenskapliga
nyttan av insatserna när beslut skall tas om medelstilldelning och inte ser till samhällets
behov av kunskap (Green & Mercier, 2001). I vårt program har vi mött stor förståelse
från anslagsgivarna Statens folkhälsoinstitut och tidigare Socialstyrelsen.
Genomförandet centralt
Under det gångna året har betydelsen av implementering av förebyggande program
aktualiserats på ett påtagligt sätt. Det gäller såväl inom vår egen forskning där
genomförandet av Föräldrar tillsammans i praktiken inte blev helt optimal. Detta ser vi
också inom den nya nationella utvärderingen av ÖPP. Att genomförandet inte helt följer
planeringen är något som redovisas i den internationella preventionsforskningen (Durlak
& Dupre, 2008). I Sverige har det noterats att i utvärderingen av ANDT-prevention i sex
utvalda kommuner skedde implementeringen av skolprogrammen i enbart 30-40 procent
av skolorna (Andréasson, 2010).
Den utmaning som ligger i genomförande av förebyggande insatser liknar dem som ses
när det gäller att omvandla forskningsresultat till praktiska åtgärder. Här finns mycket att
lära från arbetet att gå från evidens till praktik (Straus, Tetroe & Graham, 2009). I vårt
program har vi påbörjat kunskapsutveckling inom detta område. Studien av
projektledarna ger nu en unik bas för fördjupade analyser av de erfarenheter som gjorts
genom alla de projektledare som varit delaktiga i denna satsning. En uppgift för det
kommande året är att slutföra denna studie.
En viktig aspekt på verksamheten gäller dess hållbarhet över tid. Vi ser här en stor
variation i hur olika projekt genomförs och förutsatt goda erfarenheter sedan blir en del
av organisationernas fortsatta ordinarie verksamhet. Vi ser dock också motsatsen att
välutvecklade program inte kommer till den användning som de är tänkta att ha. Den
idéburna sektorn har här en styrka i att engagerade människor kan i demokratiska former
gemensamt besluta om framtida verksamheter. Men om då beslutet innebär att det
förebyggande arbetet inte ges prioritet måste nya vägar tas. Att den största organisationen
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inom området, IOGT-NTO, väljer bort att prioritera det förebyggande arbetet beklagar vi
eftersom organisationens möjligheter inom detta område är stora.
Avslutande reflektion och eftertanke
För kunskapsutveckling är det centralt att tänka och arbeta systematiskt. I vårt arbete har
vi hela tiden haft stora osäkerhetsmoment inför framtiden, men vi har valt att tänka
långsiktigt – hur kan vi bidra till att kunskapsbasen för det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet ökas? För att utvärdering och forskning inte bara skall vara en
punktinsats kopplat till ett enskilt projekt krävs en medveten planering och basresurser.
Vår strategi har varit att bygga upp en verksamhet som möjliggör studier av processer och
även vissa kort- och långsiktiga effekter. 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. I denna
rapport har vi redovisat arbetet främst under det senaste året. En mer omfattande
belysning finns i boken som vi skrev förra året (Eriksson m fl, 2011). En viktig milstolpe
under 2010 var Camilla Petterssons doktorsdisputation, som var den första inom
idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. En andra milstolpe kommer att
vara Susanna Geidnes doktorsdisputation i början av hösten 2012.
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 den omfattande projektportföljen. Statens folkhälsoinstitut har nu
regeringens uppdrag att förmedla stöd till idéburna organisationers ANDT-arbete. Vi ser
med glädje fram mot fortsatt uppdrag inom detta viktiga område med så stor kraft och
vilja. Dock skulle utan några större problem ett helt forskningsinstitut kunna vara fullt
sysselsatt med detta intressanta område.
Ett stort tack till alla inom de idéburna organisationerna som på olika sätt medverkat
till att denna satsning på ANDT-förebyggande arbete och forskning har kunnat
genomföras. Utan den insatsen hade vårt arbete varit helt omöjligt.
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