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Förord 

Syfte 

Inom ramen för regeringens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobaksfrågor (ANDT) har Statens Folkhälsoinstitut utlyst medel till idéburna 

organisationer för ANDT- förebyggande arbete. Denna rapport bygger på inlämnade 

ansökningar, delrapporter och verksamhetsrapporter från idéburna organisationer som 

beviljats anslag inom ramen för utlysningen under 2011.   

Syftet med verksamhetsdokumentationen är att ge en samlad bild av den verksamhet 

som genomförs av idéburna organisationer inom ANDT- området och därmed kunna 

tjäna som underlag till Statens Folkhälsoinstituts för den redovisning som staten kräver av 

bidragsmottagare. Dokumentationen syftar också till att ge en fördjupad kunskap om 

ANDT- förebyggande arbete inom idéburna organisationer. 

Projektportfölj 

Under 2011 innefattar Statens Folkhälsoinstituts projektportfölj 80 projekt som drivs av 

idéburna organisationer. Denna rapport innefattar 62 stycken av dessa projekt vilka har 

ingått i forskarteamet vid Örebro universitets uppdrag att dokumentera och följa. Under 

2011 omfattade forskarteamets uppdrag verksamheter inom 47 organisationer med 62 

olika projekt inom Statens Folkhälsoinstituts totala projektportfölj. 

Metod 

Mallar för ansökningar och verksamhetsrapporter är utformade av Statens 

Folkhälsoinstitut på webbaserade formulär. Dessa skickas in direkt till Statens 

Folkhälsoinstitut och följer deras 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. 

Tidigare verksamhetsrapporter har byggt på en rapportmall som utformats inom FoU-

arbetet där organisationerna lämnat in alla verksamhetsrapporter direkt till 

forskarteamet. Dessa har haft en annan utformning och större omfattning. Årets 

verksamhetsrapport har därför ett delvis annat innehåll än tidigare år. 



Mallen för delrapporten är utformad av forskarteamet vid Örebro universitet. Denna 

skickades ut av forskarteamet till alla projektledare som i sin tur rapporterade tillbaka 

direkt till forskarteamet. Delrapporten fokuserar på eventuella förändringar som kan ha 

skett från den ursprungliga projektplanen enligt ansökan. 

Projekten redovisas i rapporten efter organisation i bokstavsordning. Varje projekt 

inleds med fakta om organisationen som genomför verksamheten. Därefter redovisas 

projektet under följande huvudrubriker: Ansökta och beviljade medel, Bakgrund, 

Projektets mål och inriktning – ansökan, Förändringar av projektplanen enligt delrapport, 

Genomförande och resultat enligt slutrapport samt För mer information om projektet 

kontakta. Underrubrikerna kan variera något för att på bästa sätt återge projektens egna 

beskrivningar. I slutet av rapporten redogör forskarteamet för några sammanfattande 

erfarenheter. Där ges också en lite utförligare sammanfattande bild av organisationernas 

delrapporter. Under rubriken Ansökta och beviljade medel framgår de 13 projekt som i år 

har fått ett slutanslag av Statens Folkhälsoinstitut.  

Forskarteamet står som gemensam författare av rapporten och har på olika sätt och i 

olika omfattning bidragit till den. Ingela Fredriksson har haft ett särskilt ansvar för årets 

verksamhetsrapport. 

Att denna rapport kommer till stånd beror på alla de projektledare som inom de olika 

organisationerna medverkat i rapporteringen och delat med sig av sina erfarenheter. Ett 

stort tack till alla som bidragit till rapporten. 

 

Örebro den 30 april 2012 

Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för Hälsovetenskap och 

Medicin, Örebro universitet 

 



 
 

3 

Innhållsförteckning 

1,6 miljonersklubben: Vin varje dag – kvinnors nya vana? ............................................... 5 
ABF Gästrikebygden: Stopp, Stanna, Tänk! ..................................................................... 8 
ALMAeuropa: Tilt - I seriernas värld ............................................................................. 12 
FOBIS Forum Bosnien i Sverige: Med rökning mot drogberoende .................................. 16 
Fritidsforum: När mötet betyder något – Generationsövergripande mötesplatser ........... 18 
Föreningen för familjecentralers främjande: Familjecentraler som arena för 
riskbruksarbete .............................................................................................................. 21 
Hassela Solidaritet i Skåne: Hassela Helpline Jourchatt .................................................. 24 
Hassela Solidaritet i Skåne: Tjej- och killcoacher ............................................................ 27 
Hassela Solidaritet i Skåne: Hassela Vändpunkten ......................................................... 30 
Hela Människan: De Glömda Barnen............................................................................. 34 
Hela Människan Karlskoga Degerfors: Egen kraft – tryggare tillvaro ............................. 37 
Hela Människan Spånga - Tensta: Ungdomar i Tensta på rätt väg ................................. 40 
Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP): Cannabis – den lömska drogen... 43 
IOGT-NTO: För-packad. Om marknadsföring av alkohol ............................................. 46 
IOGT-NTO Sollentuna: Bageriet – ett förebyggande socialt företag ............................... 49 
IOGT-NTO Älvsborg- Skaraborg- och Göteborg och Bohus län: Hälsa på folkhögskola 51 
Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) Örebro: KRIS MC ......................................... 55 
Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) Örebro: MI – Projektet .................................. 58 
Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Somaliskt KRIS mot Khat .................... 61 
Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Kunskap om missbruk av 
substitutionsmedicinerna Subutex och Metadon ............................................................ 64 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): BellaNet 
– Nationellt Nätverk för Tjejgruppsledare ...................................................................... 67 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): 
Marknadsföring till flickor, del 2 ................................................................................... 71 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): Ses i 
baren ............................................................................................................................. 74 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): 
Världens Mammor ......................................................................................................... 77 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): 55+ 
Kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning ................................................................ 80 
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Dags för De Glömda barnen i Göteborg! .... 83 
Maskrosbarn: Vägen till den jag är ................................................................................ 86 
Mothers Against Drunk Driving Sweden (MADD) och Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund (MHF): Protecting You / Protecting Me ...................................... 89 
Norrbottens Idrottsförbund (NIF): S.A.N.N. – Samverkan. Antidoping. Nätverk. 
Norrbotten. ................................................................................................................... 92 
Off-Stockholm: Dagverksamheten – KulturKlivet .......................................................... 96 
Psykologer mot tobak: Förebygga tobaksbruk genom tandvården .................................. 99 
Psykologer mot tobak: Kraftsamling rökfria skolgårdar ............................................... 102 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB): HYFF – För 
säkerhets skull ............................................................................................................. 104 



 
 

4 

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL): Att bryta arvet
 .................................................................................................................................... 109 
Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL): 
Alkohol, Hbt- kvinnor i riskzon ................................................................................... 112 
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS): Droger i Gråzonen .............................. 115 
Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON): Droginformatörer 118 
Riksförbundet SMART: Med ungdomar för ungdomar i utsatt region ......................... 121 
Riksförbundet Unga allergiker: Kräv rökfritt! .............................................................. 126 
RGRA Rörelsen Gatans Röst och Ansikte: Gatuakademin ........................................... 129 
Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup: Tjej- och killcoachgrupper för romska 
barn/ungdomar i Staffanstorps kommun ...................................................................... 133 
Somalian Women In Sweden (SWIS): ARAWELLO – Stöd till somaliska flickor mot 
droger ledare ................................................................................................................ 136 
Somalilands Förening i Malmö: Nytt liv – somalier bekämpar sitt missbruk ................ 139 
Stiftelsen A non smoking generation: Oberoende ......................................................... 142 
Stockholms läns Blåbandsungdom: ANT – bussen ....................................................... 145 
Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF): Ställ upp mot dopning och våld ................ 148 
Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Örebro: IRIS – Drogförebyggande 
arbete som riktar sig mot mödrar med utländsk bakgrund ........................................... 151 
TEAM 49: Triaden ...................................................................................................... 155 
Tjejzonen: Storasyster mot droger ................................................................................ 158 
Tjejzonen: Storasyster på nätet ..................................................................................... 161 
Tänk Om!: Flickor i akut kris ...................................................................................... 164 
Tänk Om!: Tänk om! ................................................................................................... 168 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): oPåverkad ...................................................... 171 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): FAKE FREE ................................................... 174 
Verdandi Stockholmskretsen: Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten
 .................................................................................................................................... 179 
Övriga projekt ............................................................................................................. 184 
Sammanfattande erfarenheter ...................................................................................... 185 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

1,6 miljonersklubben: Vin varje dag – kvinnors nya vana? 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        399 

Beviljade medel (tkr)        100 

Bakgrund 

1,6 miljonersklubben har inte tidigare arbetat med frågor som rör alkohol, narkotika och 

rökning. Organisationen har de senaste åren märkt en ökad oro över framförallt kvinnors 

förändrade alkoholvanor men även narkotikaproblematik och rökning som leder till 

ohälsa i allt högre grad.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att höja kunskapsnivån inom organisationen när det gäller alkohol, 

narkotika och rökning med fokus på kvinnors hälsa. Denna kunskap ska sen föras ut och 

bli en del av organisationens ordinarie verksamhet. 

Målgruppen 

Målgruppen är 1,6 & 2,6 miljonerklubbens kontaktkvinnor runt om i landet, 

organisationens styrelse i samarbete med organisationens medicinska expertgrupp och i 

förlängningen organisationens medlemmar och allmänheten. 

Metod 

Fyra seminarier, föreläsningar och diskussioner i utbildningssyfte. Värderingsövningar 

och interaktiva workshops. 

Fakta om I,6 miljonersklubben 

• Klubben grundades 1998 av Alexandra Charles som är ordförande sedan dess. 

• Målet är att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor, att införa det kvinnliga 

perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning, att verka för bättre vård och för kunskap 

om förebyggande vård.  

• De arbetar med att skapa opinion kring kvinnors hälsofrågor och att påverka politiker, 

beslutsfattare och myndigheter. 

Källa: www.1.6miljonerklubben.com 

http://www.1.6miljonerklubben.com/om-klubben/alexandra/


 
 

6 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

aktiviteter och personal på grund av ekonomiska skäl då projektet beviljades mindre 

medel än sökt belopp. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

De medel projektet erhöll från Folkhälsoinstitutet var 100 000 kronor, vilket var en 

fjärdedel av organisationens ansökta belopp. Beslutet var då att i första hand lägga fokus 

på utbildning till kontaktkvinnorna men att också lyfta beroendeproblematiken vid en 

större konferens. Ett seminarium för 384 personer arrangerades i Stockholm med bland 

annat föreläsning om hjärnans belöningssystem av professor Lars Olsson samt en 

föreläsning av Madeleine Swartz, alkohol- och drogterapeut.  

Vidare har 1,6 miljonerklubben publicerat en antologi med egna resurser där bland 

annat beroendeproblematiken lyfts fram. I sista numret av tidningen för 2011 finns också 

artiklar med samma tema. För att förstärka och utveckla kunskaperna när det gäller 

alkohol och beroendeproblematik så har 1,6 miljonerklubben samlat 30 personer, 

kontaktkvinnor samt personal från hela landet, till en heldags kunskapsseminarium. 

Arbetet har letts av en projektledare på deltid samt en intern styrgrupp, allt för att hålla 

kostnaderna nere. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Inga specifika resultat redovisas då projektet skall ses som en första insats att föra in 

alkoholfrågan i 1,6 miljonerklubbens arbete. Projektet är en utbildningsinsats för deras 

kontaktkvinnor, den viktigaste målgruppen för ett fortsatt arbete när det gäller 

alkoholfrågor kopplat till kvinnors hälsa och förebyggande insatser såsom 

kunskapsuppbyggande. 

Projektets fortsatta verksamhet 

1,6 miljonerklubben kommer att, eftersom projektet fått positiva reaktioner från 

målgruppen, fortsatt ta in ämnesområdet vid seminarier framöver. 1,6 miljonerklubben 

kommer också att följa utvecklingen via kontakter med aktuella forskare. Detta gäller inte 

bara alkoholberoende utan också beroendeproblematiken i vid bemärkelse. 
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För mer information om projektet kontakta: 

1,6 miljonerklubben 

Pia Gefert     Telefon: 0766-36 89 40 

E-post: pia@1.6miljonerklubben.com Hemsida: www.1.6miljonerklubben.com 

 

mailto:pia@1.6miljonerklubben.com
http://www.1.6miljonerklubben.com/
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ABF Gästrikebygden: Stopp, Stanna, Tänk! 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      575 655 685 

Beviljade medel (tkr)      300 300 600 

Bakgrund 

ABF Gästrikebygden driver sedan januari 2009 fritidsgården Underground i Ockelbo. 

Efter att ha uppmärksammat attityder och problematik kring alkohol och andra droger 

hos ungdomar i Ockelbo startades hösten 2009 det alkohol- och drogförebyggande 

projektet Stopp Stanna Tänk! tillsammans med Beroendecentrum i Ockelbo. Projektet har 

fortlöpt med elever i årskurs 9 på Perslundaskolan. Metoden är kunskapsbaserat 

dramapedagogiskt arbete för att utveckla och stärka eleverna. Arbetet sker på schemalagd 

skoltid i ämnet livskunskap. Projektet arbetar även mer samhällsinriktat och vänder sig 

till andra vuxna i kommunen genom bland annat föreläsningar och workshops samt 

bidrar till att revidera policys samt ständigt debattera runt alkohol, spel och andra droger.  

I augusti 2010 tog ABF och Unga Örnar över driften av två fritidsgårdar i Sandviken. 

Med fritidsgårdarna som plattform vill organisationen nu starta upp projektet även i 

Sandviken. 

Fakta om ABF Gästrikebygden 

• Arbetarnas bildningsförbund (ABF) grundades 1912 och var Sveriges första studieförbund. 

• ABF är Sveriges största studieförbund och finns i alla landets kommuner och erbjuder 

studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. 

• Varje år deltar 750 000 personer i ABF:s cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker 

deras föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten. 

Studiecirklarna är basen i ABF:s verksamhet. 

• ABF arbetar för demokrati, jämlikhet och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av 

kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. 

• I ABF Gästrikebygden ingår Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hamrångebygden. 

Källa: www.abf.se/gavleborg/gastrikebygden 

http://www.abf.se/gavleborg/gastrikebygden
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att: 

• Väcka reaktioner och diskussioner kring frågor som rör alkohol, droger, internet 

och tobak bland ungdomar, lärare, föräldrar och andra vuxna. 

• Stärka ungdomarnas självkänsla så att de i framtiden tänker över sina val och sitt 

agerande gällande alkohol och droger. 

• Stimulera ungdomarna till att tänka mer kritiskt gällande alkohol och droger. 

Planen är att projektet avslutar sitt arbete under våren 2011 med eleverna i årskurs 9 i 

Ockelbo. Elevernas KASAM mäts för tredje och sista gången. Förhoppningen är att 

arbetet sedan kommer att fortsätta på skolan. Under våren påbörjas förarbetet för att 

implementera projektet på två av Sandvikens högstadieskolor. Under höstterminen 

planerar man att starta upp dramapedagogiskt arbete på skolans schemalagda tid för 

livskunskap med 2 skolor per termin och 1 gång per vecka. 

Målgrupp 

Projektets målgrupp är elever i årskurs 9, lärare/skolpersonal, föräldrar och vuxna i 

allmänhet. 

Metod 

I skolan jobbar man med dramapedagogik.  I samarbete med Socialtjänsten/ 

Beroendecentrum används ÖPP, Örebro Preventionsprogram för föräldrar med barn i 

åldern 12-16 år samt it- baserade KASAM mätningar för eleverna. Projektet avser även 

att implementera Ungdomsstyrelsens metodmaterial Ses offline? 

Resultatmål 

• Att minska ungas alkohol- tobak och droganvändande. 

• Att höja debutåldern för alkohol. Samhällsmedicin i Gävleborgs läns 

enkätundersökning används som underlag. 

• Att minska användandet av alkohol och droger under riskhelger såsom 

skolavslutning, valborg, marknader samt lucia. Genom att målgruppen deltar i 

projektets arrangemang. 

• Att kommunen har en aktuell alkohol och drogpolicy. 

• Att skolan ska ha en aktuell alkohol och drogpolicy samt en handlingsplan. 
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• Att alla invånare har kännedom om kommunens verksamheter vilka stödjer barn, 

ungdomar och föräldrar genom kommunens hemsida. 

• Att projektet blir mer tillgängligt för alla våra målgrupper genom kommunens 

hemsida. Att genom hemsidan erbjuda enkätundersökningar, forum samt 

information rörande projektet. 

• Att öka KASAM hos eleverna. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar har gjorts från projektets 

ursprungsplan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Arbetet i Ockelbo kommun under vårterminen 2011 genomfördes enligt projektplanen. 

Förarbetet i Sandvikens kommun genomfördes också. Sent under våren gavs besked från 

de två första utvalda skolorna i Sandvikens kommun att de inte hade möjlighet att släppa 

in projektet med deras arbete på grund av den nya skolreformen. Skolorna behövde tid på 

sig att forma sig efter de nya lagar och regler som reformen innebär. Projektet är dock 

överens med skolorna att Stopp Stanna Tänk elevarbetet sätter igång vårterminen 2012. 

Hösten 2011 användes istället till att utveckla studiematerialet som ska använda under 

våren 2012. Föreläsningar och workshops för vuxna har erbjudits till allmänheten 

kostnadsfritt. Projektet har inte använt sig av metoden ÖPP (Örebro preventionsprogram) 

då kommunerna själva valt att arbeta med andra föräldrastödsprogram. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet anser sig ha minskat målgruppens alkohol och droganvändande. I och med det 

har debuten för dessa ungdomars alkohol och droganvändning skjutits fram. Detta har de 

sett genom att fler ungdomar procentuellt sett än tidigare deltagit i ett nyktert 

skolavslutningsfirande och andra arrangemang kring riskhelger.  

Projektet har genom nätverksträffar i kommunen uppdaterat och reviderat kommunen 

och skolans alkohol och drogpolicy samt handlingsplaner. Projektet kan se en tydlig 

ökning på deltagandet i föreläsningar och workshops som erbjudits för vuxna under 

projektåret. Arbetet har gjort att frågor runt ANDT området är en självklar del i 
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diskussionerna både i skolan, lärarrummen, i politiken och i samhället i stort. Projektet 

har bidragit till att ämnet finns på agendan och att det är en öppen diskussion och inte 

längre lika tabubelagt. Projektet anser sig ha format en arbetsmodell för andra att ta del 

av i arbetet med ANDT frågor. Denna modell har använts för att öka kunskapen, 

medvetandet, reaktioner och engagemang hos projektets målgrupper. 

Projektets fortsatta verksamhet 

I Ockelbo förväntas projektet leva vidare genom skolan. Under 2012 planeras projektet 

att genomföras på upp till 6 olika skolor i Sandviken. En jämförande studie mellan 

Ockelbo och Sandviken planeras för att kunna dra slutsatser och därefter sammanställa 

ett metodmaterial. Under 2013 planeras överlämning av metodmaterial och handledning 

till skolor i Ockelbo och Sandviken samt spridning och utbildning av materialet till nya 

kommuner. 

För mer information om projektet kontakta: 

ABF Gästrikbygden 

Lina Jäderberg    Telefon: 070-25 676 67 

E-post: lina.jaderberg@abf.se   Hemsida: www.abf.se/gavleborg/gastrikebygden  

 
 
  

mailto:lina.jaderberg@abf.se
http://www.abf.se/gavleborg/gastrikebygden
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ALMAeuropa: Tilt - I seriernas värld 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)    801 968 725 583 108 

Beviljade medel (tkr)    370 400 350 300 100* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Tilt är ett projekt där man i tanke och uppbyggnad lägger tyngdvikten på att nå 

ungdomar på ett annorlunda sätt i det drogpreventiva arbetet. Projektet har genom 

seriealbum, utställningar musikvideo/film, dilemmakort och workshops använt sig av 

konceptet - Med ett coolt berättarspråk och spännande möten väcka tankar genom att 

blanda humor och allvar och att nå målgruppen med ett språk och en närvaro utan 

direkta pekpinnar. Under 2010 har Tilt varit på turné med en rad olika utställningar. 

Utställningens uppbyggnad och även seriebloggen bygger på reflektioner kring dilemman 

och konsekvenser. Efterfrågan är varit stor och Tilt börjar bli alltmer känt. Utöver skolor 

så används även Tilt av många kuratorer och ungdomsmottagningar. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till: 

• Att med ett coolt och enkelt bild- och berättarspråk väcka tankar kring alkohol 

och narkotika kring ens egna och andras gränser och hur man ska förhålla sig till 

det. 

Fakta om ALMAeuropa 

• ALMAeuropa är en ideell organisation som arbetar för ett samhälle som präglas av humanism, 

jämställdhet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den är politiskt och religiöst 

obunden. 

• ALMAeuropa arbetar med sociala frågor, integration, rasism och kultur genom att informera, 

utbilda och utveckla arbetsmodeller samt skapa opinion. 

Källa: www.almaeuropa.org 

http://www.almaeuropa.org/
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• Att diskutera och vidga diskussionerna kring konsekvenser i samband med alkohol 

och narkotika. 

• Att arbeta utifrån tre perspektiv; individ, grupp/samhälle och globalt. 

• Att materialen alltid utgör en bra grund för vidare diskussioner, reflektioner och 

öppnar för ett eget ställningstagande. 

• Att utgöra ett bra komplement till andra aktörer som arbetar stödjande till ANDT 

undervisning i skolor etcetera. 

Under 2011 vill projektet ta fram en vandringsutställning som bygger på att den klarar sig 

själv och kan lånas ut till olika platser. Även seriebloggen kommer att fortsätta, där unga 

kan diskutera alkohol, droger och dess konsekvenser. En tanke är att sammanställa 

frågeställningarna och inläggen i en skrift. 

Målgrupp 

Den huvudsakliga målgruppen är unga, 14 år och uppåt. Projektet riktar sig även till 

pedagoger och andra vuxna i deras närhet. 

Metod 

Arbetar utifrån tre perspektiv. Konsekvenser för individen och övningar kring stärkt 

självkänsla och egna gränssättningar. Konsekvenser gör gruppen där fokus sätts på att 

medvetandegöra hur mitt beteende kan påverka andra. Samt det globala perspektivet där 

man genom ökad kunskap om hur användning av droger påverkar människors lidande 

globalt ger ungdomar argument att säga nej. Projektet arbetar med att belysa olika 

perspektiv, väcka tankar utan pekpinnar, ökad insikt och kunskap kring sig själv och sin 

omgivning där delaktighet och kommunikation ger stort utrymme. 

Resultatmål 

• Att nå ut till ungdomar och fånga deras intresse med seriebloggen och få till 

värdefulla diskussioner 

• Att nå ut till ungdomar och de i deras närhet, med intressanta och tankeväckande 

bilder och texter i serieform. Detta kan mätas genom efterfrågan på Tilt 

utställningen när den turnerar i landet, antalet besökare och beställda produkter. 

• Att fortsätta sprida bra och genomarbetat material som kan användas i det 

drogpreventiva arbetet i skolor, idrottsföreningar och andra verksamheter. 

Produkterna i sig är resultatet. 
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Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar har gjorts 

från projektets ursprungsplan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapport 

Vad har genomförts? 

Seriebloggen; Projektet har drivit Tilt- bloggen (almaeuropatilt.blogspot.com) där unga 

kan läsa och tycka till kring alkohol, droger och dess konsekvenser. Genom 

marknadsföring, utskick och inlägg har projektet försökt nå målgruppen både direkt och 

indirekt (genom andra aktörer, som till exempel ungdomsmottagningar).  

Tilt- utställningen; Under 2011 har en vandringsutställning tagits fram som bygger på 

att den klarar sig själv och kan lånas ut till olika platser. Vid utställning på Satelliten 

(ungdomshus i Sollentuna) genomfördes en workshop. 

Tilt- materialet; Delar av materialet har distribuerats kostnadsfritt. Bland annat har Tilt 

- dilemmakort erbjudits till alla ungdomsmottagningar i landet och 47 stycken har beställt 

dem. Vid utställningarna har Tilt- det första seriealbumet delats ut kostnadsfritt till unga 

och pedagoger. Materialet har också delats ut kostnadsfritt i samband med besök på olika 

skolor och finns tillgängligt på många skolbibliotek och till ANTD- undervisning. Även 

en del stadsbibliotek har Tilt- produkter för utlåning. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Resultat av seriebloggen kan mätas genom antalet besökare på bloggen som under året 

varit 2325 sidvyer (mätdatum 3/1 2012). Efter framtagande av vandringsutställning och 

de utskick som gjorts har utställningen hittills varit på två platser. Punktmedis (bibliotek) 

i Stockholm är en av dem. Där var utställningen i över en månad, med många besökare 

inklusive skolklasser. Andra bibliotek har visat intresse och förmodligen kommer Tilt 

visas på Stadsbiblioteket i Stockholm inom kort. 

Seriealbumen och dilemmakorten har under året efterfrågats i stor utsträckning, och 

man vet att materialet används bland annat i skolor och på ungdomsmottagningar. 
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Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. Tilt kommer genom sitt material att leva vidare. 

Genom anslaget har projektet kunnat bibehålla, slutföra vissa delar samt säkerställa Tilts 

fortsatta arbete och överlevnad. 

För mer information om projektet kontakta:  

ALMAeuropa 

Sanna Mohr     Telefon: 0706-04 22 41 

E-post: sanna@almaeuropa.org Hemsida: www.almaeuropa.org 

mailto:sanna@almaeuropa.org
http://www.almaeuropa.org/
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FOBIS Forum Bosnien i Sverige: Med rökning mot drogberoende 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        115 

Beviljade medel (tkr)        100 

Bakgrund 

Föreningen upplever att det finns ett ökat missbruk av tobak hos bosniska ungdomar och 

även bland tjejer och kvinnor i jämförelse med tidigare då det varit främst en manlig 

företeelse. Kunskap om passiv rökning och dess konsekvenser för hälsan är låg. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att minska användningen av tobak samt öka medvetenheten hos 

ungdomar om dess konsekvenser både för hälsan och för ekonomin. Särskild betoning 

läggs på passiv rökning och skador på barn och kvinnor, inklusive de gravida. De vill 

även sprida kunskap om de lagar och regler som gäller om rökförbud i offentliga lokaler 

och miljöer.  

Målgruppen 

Målgruppen är ungdomar, särskilt i åldern 15-20 år samt föräldrar. 

Metod 

En inledande konferens i regionen ska genomföras för att planera aktiviteter i sju olika 

föreningar i regionen. Därefter hålls infokvällar i föreningarna med sakkunniga personer, 

studiecirklar planeras och hålls i samarbete med studieförbund. Även COPE 

föräldrautbildningar ska genomföras. Slutligen organiseras en gemensam konferens med 

utvärdering. Samlat material ska publiceras och spridas som informationsmaterial till 

Fakta om FOBIS 

• FOBIS syfte och ändamål är att göra något bra idag för något bättre i framtiden.        

Källa: www.fobis.se  

http://www.fobis.se/
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lokala föreningar och medlemmar. Detta ska sedan kunna användas i senare 

cirkelverksamhet. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga större förändringar har 

gjorts från projektets ursprungsplan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Förutom två större sammankomster i form av konferenser, har temakvällar anordnats i 

alla deras föreningar i Skåne, sammanlagt 6 gånger. I Malmö, där man har flest 

medlemmar och andra intresserade anordnades aktiviteter under 22 fredagskvällar. 

Många medlemmar och andra som deltog har begränsade kunskaper i det svenska 

språket. Ungdomar vars språk är bättre och vars integrationsförmåga är snabbare 

används för att hjälpa de äldre, inte minst sina egna föräldrar, med information, kunskap 

och lagstiftning gällande rökning och tobaksanvändning. I början av projektet bildades en 

referensgrupp bestående av personer från olika föreningar i Skåne. Gruppen koordinerade 

och kontaktades ofta under projektets tid. Material som skapats och översatts ska 

användas även i framtiden. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet tycker att de har påverkat målgruppens bruk och inställning till tobak. Flera 

ungdomar och föräldrar har slutat eller försökt sluta röka under projektets gång. Antal 

informerade och delvis utbildade ökade också i jämförelse med 2009-2010 och de 

människor som projektet nått är många flera än tidigare. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Genom etablering av material, metoder och tillgänglighet av resurser kommer projektet 

göras levande under kommande år. 

För mer information om projektet kontakta:  

FOBIS 

Ask Gasi   Telefon: 040- 30 11 77, 040- 693 19 33 

E-post: ask@fobis.se  Hemsida: www.fobis.se  

mailto:ask@fobis.se
http://www.fobis.se/
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Fritidsforum: När mötet betyder något – Generationsövergripande 

mötesplatser 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       1 225 3 766* 

Beviljade medel (tkr)       350 600 

I en reviderad ansökan med reviderad budget ansöktes om 600 (tkr). 

Bakgrund 

Avsaknad av positiva vuxenkontakter är ett problem i en alltmer ungdomssegregerad 

uppväxtmiljö. I samhället saknas naturliga generationsövergripande mötesplatser med 

positiva vuxna med olika erfarenheter för unga att identifiera sig med. Mot bakgrund av 

utsatthet, uppgivenhet och avsaknad av positiva vuxenförebilder finns risken att unga 

väljer droger som vuxenmarkörer. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Målet är att utveckla metoder och positiva exempel på mötesplatser för alla åldrar. Att 

öka antalet träffpunkter för barn och unga där möjligheter finns att möta vuxna 

förebilder i ett positivt sammanhang. Syftet är att kunna visa på vikten av 

generationsmöten där barn och unga i sin process att bli vuxen får möjlighet att träffas i 

Fakta om Fritidsforum 

• Fritidsforum är en riksorganisation som ansluter medlemmar som bedriver öppen 

fritidsverksamhet; fritidsgårdar, hemgårdar, kvartersgårdar, träffpunkter, ungdomens hus med 

flera. Huvudmän för verksamheterna kan vara kommuner, kooperativ och föreningar av olika 

slag. 

• Fritidsforum bildades 1937 med syftet att bidra till kunskapsutveckling, kvalitet och 

opinionsbildande för den öppna fritidsverksamheten. 

• Fritidsforum verkar för mötesplatser som en viktig del av samhällets sociala, kulturella och 

demokratiska infrastruktur. Där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i ett 

sammanhang av alla åldrar. I förbundet kan man delta i projekt, nätverk, seminarier och kurser 

samt i en mängd andra verksamheter och utbud.  

Källa: www.fritidsforum.se 

http://www.fritidsforum.se/
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sammanhang utan alkohol och alternativ som gör att man väljer att skjuta på 

alkoholdebuten. Då kan myten om att bli vuxen genom att dricka sig berusad avväpnas.  

Projektet skall utveckla nya arbetsmetoder för ideella och professionella ungdomsledare 

genom att med förebild från fyra mötesplatser med generationsövergripande arbetssätt 

stimulera till fler mötesplatser med positiva vuxenkontakter för barn- och unga. Projektet 

vill även utveckla arbetsmetoder som förstärker ungas egna initiativ och organisering 

samt stöd till ledarskapsutveckling i alla åldersverksamheter. 

Målgrupp 

I första hand barn och unga på föreningsdrivna träffpunkter som fritidsgårdar, hemgårdar 

och ungdomens hus. Barn och ungdomar i miljöer som präglas av vuxenfrånvaro samt 

fritids- och ungdomsledare. I andra hand vuxna deltagare i verksamheten och föräldrar. 

Metod 

Workshops och erfarenhetsutbyte. Belysa positiva exempel. Studiebesök. Dokumentation 

av verksamma metoder samt kunskapsnätverk. 

Samverkanspartners 

Majornas samverkansförening Aktivitetshuset i Göteborg, Föreningen Trädet i Örebro 

och Fyrisgården i Uppsala. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar har gjorts från projektets 

ursprungsplan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Tre projektgårdar prövar nu på olika verksamheter, utifrån sin profil, för att samla 

ungdomar och vuxna. Exempel på sådana verksamheter är fotokurs med unga och äldre 

vuxna som dokumenterar sin egen stadsdel, familjeresa, mamma-dotterdag, 

dator/mobiltelefonskola för äldre med unga gårdsbesökare som lärare, läxhjälp med flera 

aktiviteter. Målsättningen är att få igång generationsövergripande verksamhet i syfte att 

stödja unga i sitt vuxenblivande och för att erövra ett självständigt förhållningssätt 

gentemot droger. 



 
 

20 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet är pågående på tre föreningsdrivna mötesplatser. Då projektet befinner sig i 

halvlek anser man det inte möjligt att beskriva något resultat ännu. Planerade aktiviteter 

har genomförts. En fördjupningsstudie har påbörjats i samarbete med Örebro universitet. 

För mer information om projektet kontakta:  

Fritidsforum  

Ronny Bengtsson    Telefon: 070- 496 18 06 

E-post: ronny.bengtsson@fritidsforum.se  Hemsida: www.fritidsforum.se  

 

 

mailto:ronny.bengtsson@fritidsforum.se
http://www.fritidsforum.se/
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Föreningen för familjecentralers främjande: Familjecentraler som arena 

för riskbruksarbete 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        1 109 

Beviljade medel (tkr)        800* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Föreningen för Familjecentralers Främjande, FFFF, driver sedan mars 2009 ett projekt i 

nära samverkan med nationella Riskbruksprojektet. Föreningens projekt drivs med 

motsvarande inriktning som övriga delprojekt. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektets syfte är att med landets familjecentraler, FC, som arena förstärka samhällets 

arbete med att förhindra och minska riskbruk av alkohol och tobak hos blivande 

föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år. Projektet är 3-årigt och går ut på att samla in, 

utveckla, testa och implementera verksamma samverkansmodeller kring alkohol och 

tobak. 

Projektet kommer under året att jobba med utbildningsdagar för samordnare, 

uppmärksamhetsveckor som promotas under en rikskonferens och på hemsidan, en 

rapport kring implementeringsarbete samt en webbenkät till personal på landets FC. 

Fakta om Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF 

• Starten för föreningen var 1995 då ett litet nationellt nätverk som bestod av 14 kommuner 

bildades. År 2000 omvandlades nätverket till en förening. 

• Målsättningen är att FFFF på folkhälsovetenskaplig grund skall stimulera utvecklingen av 

tvärprofessionellt samarbete för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker 

föräldrars kompetens, delaktighet och inflytande. FN:s konvention om barnets rättigheter skall 

vara vägledande. 

• FFFF ska utgöra ett stöd för landets familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter samt 

stimulera etablering av regionala nätverk.  

Källa: www.familjecentraler.se  

http://www.familjecentraler.se/
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Målgrupp 

Primär målgrupp är samordnare vid landets familjecentraler. Det har under projektet 

visats sig att de är nyckeln till ett möjligt förändringsarbete. 

Metod 

• Återkoppling/information vid FFFFs nationella konferens 24-25 maj 2011 

• Hemsida utnyttjas med kontinuerliga uppdateringar 

• Utbildningsdagar riktade till samordnare vid landets FC 

Resultatmål 

• Skapa ett nätverk av FC-samordnare kunniga i teamarbete och implementering av 

levnadsvanor. 

• Procentuell ökning av kunskapsnivån och mått på samverkan bland FC-personal 

mellan 2009 till 2011 med utgångspunkt från enkät 2009. 

• Antal familjecentraler som medverkar i aktivitetsveckor kring fysisk aktivitet, 

alkohol och tobak 2011. 

• Att värdera/mäta användbarheten av rapporten i implementeringsarbetet. Rapport 

kring implementering publiceras under 2011. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

aktiviteter och tidsplanen. Planerade utbildningar har fått ställas in och flyttats fram i tid 

på grund av för få anmälningar. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Huvudsakliga arbetet har varit utbildningar riktade till samordnare vid landets FC. Fyra 

utbildningstillfällen kommer att genomföras (2+1 dag) för 54 samordnare från 50 av 

landets cirka 180 FC. Projektets tidigare år har nått ytterligare cirka 30 FC med 

utbildning. 

Nätverk av samordnare - Ett nätverk bestående av ett 60 tal samordnare har skapats och 

plats på föreningens hemsida kommer att finnas från början av 2012. 
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Ökning av kunskapsnivån - Enkäten 2011 inte ännu sammanställd (sista svarsdag 21/12). 

Den kommer att jämföras med enkät 2009 och beräknas vara klar i början av februari.  

Medverkan i aktivitetsveckor - 60 procent av de som besvarat enkäten 2011 uppger att de 

haft särskilda aktiviteter under vecka 45 och 30 procent under vecka 47.  

Rapport kring implementering - Den planerade handboken har inte publicerats som 

planerat. Anledningen är att det varit mycket svårt att skriva generella riktlinjer för en 

verksamhet som har så olika förutsättningar från FC till FC. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

På ett flertal av de familjecentraler som deltagit har samverkan kring alkoholfrågor 

diskuterats och det har skapats rutiner och flöden för hur man skall behandla frågan. En 

ökad kännedom och förståelse för varandras kompetenser inom området har skett. 

Personal vågar lyfta frågan när man vet att andra på familjecentralen kan involveras som 

stöd. Ett informationsmaterial från FHI till föräldragrupper har börjat användas i mycket 

stor omfattning, främst filmerna. Över lag har intresset varit mycket stort kring alkohol, 

tobak och föräldraskap. I enkäten till personal vid landets familjecentraler uppger 80 

procent att alkohol ingår i det föräldrastödsprogram de själva utvecklat. I de 

manualbaserade programmen uppger 35 procent att det ingår. 97 procent av de som 

svarat uppger att de är hyfsat eller mycket kunniga i hur alkohol kan påverka barn och 

föräldrar. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet är inte avslutat. En utbildning återstår 2012. 

För mer information om projektet kontakta:  

Föreningen för familjecentralers främjande 

Bo Brantefors     Telefon: 0705-74 44 14 

E-post: bo.brantefors@telia.com  Hemsida: www.familjecentraler.se 

 

 

mailto:bo.brantefors@telia.com
http://www.familjecentraler.se/
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Hassela Solidaritet i Skåne: Hassela Helpline Jourchatt 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      608 588 450 

Beviljade medel (tkr)      300 350 300* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Projektet syftar till att utöka Hassela Skånes tidigare telefonjourtjänst med en 

chattfunktion. Erfarenheter visar att telefonsamtal till en stödjour kan upplevas som 

skamliga. En chatt ökar anonymiteten och därmed kan fler kontakta Hassela Helpline. 

Chatten lanserades den 24 december 2009. Chatten bemannas av volontärer med flera 

olika språk.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Syftet för projektet år 2011 är: 

• Att se till att fler reagerar tidigare och effektivare mot droger, kriminalitet och 

utanförskap bland unga samt beteenden som kan leda fram detta. 

Fakta om Hassela Skåne 

• Hasselarörelsen är en nationell behandlings- och utbildningsorganisation för ungdomar som har 

funnits sedan 1969. 

• Förbundet Hassela solidaritet bildades 1983. Det är en demokratisk organisation vars syfte är att 

starta praktiska socialpolitiska verksamheter. Förbundet har sitt säte i Stockholm med 

lokalföreningar i hela landet. 

• Hassela Skåne är en fristående enhet inom Hasselarörelsen i Sverige. Sedan starten 1998 har man 

utvecklat en rad preventiva verksamheter.  

• Hassela Skåne arbetar förebyggande genom att driva skolor, öppenvårdsverksamheter och 

tonårsboenden samt genom att bistå vanliga skolor med fortbildning av kamratstödjare, elever 

och personal. 

Källa: www.hasselaskane.se  

http://www.hasselaskane.se/
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• Att fortsätta det långsiktiga arbetet med att göra chatten till en funktion som är 

lätt att finna. Den ska ge stöd åt de vänner och anhöriga i Sverige som söker 

information och hjälp på nätet, oavsett vilket språk de har som modersmål. 

Målgrupp 

Den primära målgruppen är föräldrar, vänner, syskon och alla medmänniskor som är i 

behov av Hassela Helplines stöd och vägledning kring ungdomar, missbruk, kriminalitet 

och utanförskap. Framförallt de som är oroliga för någon ung människa i sin närhet. 

Sekundär målgrupp är lärare, fritidspedagoger, föreningsledare, skolors trygghetsteam 

och fältarbetare samt andra som arbetar med ungdomar och har intresse av att sprida 

information om Hasselas Helpline. 

Metod 

I kontakten med målgruppen används Hasselapedagogiken och ett konstruktivt 

lyssnande. Lyssnare och volontärer ges olika utbildningar. För att nå den primära 

målgruppen och sprida information om chatten används flera olika kanaler och metoder. 

De ska även skapa en självtest på nätet för unga runt droger med fokus på cannabis. 

Resultatmål 

• Vi tar emot 200 chattsessioner 

• Vi svarar på 2000 frågor från våra besökare 

• Öppettider på svenska: 24 timmar/vecka 

• Öppettider på språk 2 till 5: 4timmar/vecka 

• 50 hemsidor som vänder sig till vår målgrupp länkar till oss. 

• 20 stycken nya volontärer i Malmö under 2011 

• Hemsidan www.hasselahelpline.se har 20 000 besök. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

metod och tidsplanen. Chattens öppettider har anpassats utifrån efterfrågan och tiden för 

lanseringen av den nätbaserade självtesten runt cannabis har skjutits fram.  Som skäl till 

förändringen anges att en nyckelperson i projektet varit föräldraledig. 

http://www.hasselahelpline.se/
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Chattens öppettider på olika språk har varit enligt följande- svenska och engelska 43 

timmar/vecka, spanska fyra timmar/vecka och albanska 6 timmar/vecka. Chatten har 12 

stycken aktiva volontärer och 15 stycken internetambassadörer som sprider information 

om chatten bland annat på Facebook. Projekt Hassela Helpline Chatt har tagit emot 148 

chattsessioner. I dessa sessioner har 1381 frågor från besökare besvarats. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har i ett flertal av chattsessionerna kunnat se att anhöriga fått sina ungdomar att 

arbeta vidare med sin problematik. De kan se tendenser att när de stöttar och stärker 

anhöriga blir ungdomarnas attityder och inställning till missbruk och droger annorlunda. 

Många gånger framgår det att den som söker stöd behöver bekräftelse om att de gör rätt i 

sin process. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. Hassela Skåne arbetar för att värva fler 

månadsgivare till Hassela Helpline för att säkra långsiktig försörjning av chatt 

verksamheten. 

För mer information om projektet kontakta:  

Hassela Solidaritet i Skåne  

Fredrik Eklöf     Telefon: 040-600 43 43 

Jenny Anderberg     Telefon: 040- 600 43 40 

E-post: fredrik.eklof@hasselaskane.se  jenny.anderberg@hasselahelpline.se 

Hemsida: www.hasselahelpline.se  

 

mailto:fredrik.eklof@hasselaskane.se
mailto:jenny.anderberg@hasselahelpline.se
http://www.hasselahelpline.se/
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Hassela Solidaritet i Skåne: Tjej- och killcoacher 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)     700 630 1 191 425 

Beviljade medel (tkr)     449 300 300 200* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

I Malmö lever många ungdomar med otrygga hemförhållanden och i avsaknad av sociala 

nätverk. Den svåra balansgången mellan andras förväntningar och den egna viljan kan 

bidra till ungdomars bristande självkänsla. Ungdomar står under hård press i ett samhälle 

där mediebilden alltmer definierar vem du ska vara. Malmöungdomar lever dessutom i en 

segregerad stad där möten över kultur- och klassgränser är sällsynta. Hassela Skåne vill 

genom att arbeta med tjej- och killcoacher stärka unga människor. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att ge ungdomar styrkan att stå emot mobbning, våld, kriminalitet och 

droger. 

Resultatmål  

• Att utbilda tjejcoacher och killcoacher som fungerar som positiva förebilder i sin 

omgivning. 

• Att dessa coacher i sin tur leder tjej- och killgrupper för cirka 240 högstadieelever 

på olika skolor i Malmö. 

• Att bygga nätverk mellan ungdomar från olika bostadsområden och därigenom 

motverka fördomar och utanförskap. 

• Att gamla coacher leder nya grupper med deltagare från högstadiet. 

• Att effektivisera arbetsformerna, bland annat genom nya sätt att rekrytera och 

starta kill- och tjejgrupper där ungdomar är mer drivande i uppstarten av läsåret. 
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Målgrupp 

• Coacherna ska bestå av ungdomar från olika stadsdelar i Malmö med olika etnisk 

bakgrund och olika klasstillhörighet i åldrarna 16 till 19 år (gymnasieåldern).  

• Deltagare till tjej- och killgrupperna ska bestå av ungdomar från Malmö från olika 

stadsdelar med olika etnisk bakgrund och olika klasstillhörighet i åldern 13 till 16 

år (högstadieåldern). 

Metod 

Metoden bygger på ledarskap och att skapa goda förebilder. Samarbete sker med skolor i 

rekrytering av coacher. Coacherna utbildas och stöttas i arbetet med att starta kill- och 

tjejgrupper i skolorna. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

målsättning, aktiviteter och personal på grund av ekonomiska skäl då projektet beviljades 

mindre medel än sökt belopp. Färre coacher och färre högstadieelever har varit delaktiga i 

projektet och mindre tid har kunnat läggas på att involvera gamla coacher. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Det övergripande syftet med projektets alla år har varit att utveckla metod och 

utbildningsmaterial för Hassela Tjej- och Killcoacher. Projektet har varje år utbildat ett 

antal tjej- och killcoacher som sedan lett grupper med yngre. En utbildnings- och 

handledningsplan för dessa coacher har tagits fram. Projektet har samarbetat med 

gymnasie- och grundskolor i Malmö och Ystad. Fokus under året har varit att hitta 

former för projektets fortsättning utan finansiering från FHI. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Gymnasieungdomarna har stärkt sin tilltro till sin egen förmåga att leda, prata, dela med 

sig av personliga saker, argumentera och stå upp för sig själv. Deras nätverk mellan 

ungdomar från olika stadsdelar har stärkts. Det finns också exempel på att de träffar 

varandra över stadsdelsgränserna även utanför ramen för projektet. Att de träffar nya 

människor och upptäcker att de kan prata om vad de känner är ett viktigt resultat.   
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Ungdomarna reflekterar gärna över vad som sker i skolan och även mer privata ämnen. 

Projektet kan se att de har intresse och nytta av att träffas över stadsdelsgränserna och 

möta ungdomar som har andra levnadsförhållanden än dem själva. De blir stärkta av att 

få ta plats och dessutom dela med sig av sig själva. Projektet har märkt att deras 

deltagande har bidragit till en ökad medvetenhet om vem de själva är och vart de står 

någonstans som ung kvinna eller man i dagens samhälle med dess ständiga krav och 

påfrestningar. 

De ungdomar som har deltagit i projekt bedöms ha fått en annan syn på alkoholen 

jämfört med andra ungdomar i deras ålder. De har förstått allvaret och riskerna med 

missbruk. I en del av utbildningen av coacher diskuteras narkotika och deltagarna vittnar 

om att de har fått mer självförtroende nu och vågar stå emot. Vad gäller tobak så har 

ingen av coacherna rökt. På så sätt har de varit en förebild för de yngre. De yngre har sett 

upp till dem och insett att man kan vara häftig utan att röka. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI och har under året arbetat för att hitta former 

för dess överlevnad. 

En metod som testats framgångsrikt under 2011 är att ta hjälp av tredjeårskursare som 

skriver ett specialarbete. Gymnasieelever har som ett specialarbete fått utbildning, 

material och handledning för att leda tjejgrupper med grundskoleelever i ett helt annat 

socialt område än de själva är uppväxta i. Den metoden kommer fortsätta att användas. 

Projektet tror sig ha hittat ett möjligt sätt att fortsätta ge gymnasieungdomar utbildning 

och handledning för att leda tjej- och killgrupper med yngre ungdomar, som de hoppas 

kunna fortsätta med i deras reguljära verksamhet. 

För mer information om projektet kontakta: 

Hassela Solidaritet i Skåne 

Naim Zeneli     Telefon: 040- 600 43 51 eller 040- 12 02 64 

E-post: naim.zeneli@hasselaskane.se  Hemsida: www.hasselaskane.se 

mailto:naim.zeneli@hasselaskane.se
http://www.hasselaskane.se/
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Hassela Solidaritet i Skåne: Hassela Vändpunkten 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       1 089 2 090 

Beviljade medel (tkr)       400 500 

Bakgrund  

Andelen missbrukare med invandrarbakgrund har ökat. Erfarenheter visar att om man 

stoppar och motverkar utanförskap i ett tidigt skede är det ett sätt att vända negativa 

trender hos ungdomar och därmed minskar risken för missbruk och kriminalitet. Därför 

vill Hassela Skåne komplettera och förstärka det förebyggande arbetet genom att 

underlätta för invandrarungdomar att snabbt integreras i det svenska samhället. 

Projektets uppgift är att hjälpa nyanlända invandrarungdomar till en meningsfull fritid 

genom introduktion till olika verksamheter och föreningar och prova på aktiviteter. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Det övergripande målet för alla Hasselas verksamheter är ett samhälle där ingen hamnar 

utanför. 

Projektmål 

• Minska risken för ungdomarna att hamna i utanförskap och missbruk.  

• Bidra till att minska kriminalitet, gängbildning och konflikter mellan invandrare 

och svenska ungdomar. 

• Utveckla metoder för att nå invandrarungdomar i ett tidigt skede med aktiviteter 

och gemenskap utan alkohol och droger. 

Målgrupp 

• Primär målgrupp är nyanlända invandrarungdomar 14–20 år, företrädesvis de som 

går på IVIK, Introduktionskurs för nyanlända invandrare. Projektet räknar med att 

nå 300 personer under 2,5 års arbete. 
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• Sekundär målgrupp är ungdomarnas familjer, skolpersonal och andra elever på 

samma skolor som invandrarungdomarna. I sekundära målgruppen räknar man 

med att nå 3000 personer. 

• Ytterligare en målgrupp är de medlemmar och andra som rekryteras som 

volontärer. I nuläget framförallt studenter och pensionärer. 

Metoder och aktiviteter 

Hassela startar ett antal grupper på fem orter som består av volontärer från Hassela samt 

nyanlända ungdomar från olika länder som läser introduktionskurs i svenska för att börja 

vanlig klass. Volontärerna introducerar invandrarungdomarna i det svenska föreningslivet 

genom prova-på-aktiviteter. Syftet är att minska nyanlända ungas utsatthet och ensamhet 

genom samhörighet, mötesplatser och goda förebilder. De kommer även att göra 

hembesök, utflykter och prata-svenska-grupper.  

På de aktuella skolorna kommer Hassela att ha utbildningar för vuxna (skolpersonal 

och föräldrar) och andra elever för att stärka dem i deras roll som gränssättare och 

förebilder. Utbildningar för unga handlar om att stärka deras ställningstagande mot 

droger och kriminalitet. Hassela betonar vikten av att engagera hela nätverket runt den 

unga och förstärka det med externa resurser. 

Resultatmål 2011 

• 300 barn och unga ur den primära målgruppen har deltagit i verksamheten. 

• 3000 barn, unga, föräldrar och skolpersonal ur den sekundära målgruppen har 

deltagit i någon av våra utbildningar. 

• Vi har volontärorganisation för Hassela Vändpunkt på minst fem orter där 

invandrade elever och Hasselavolontärer inspirerar varandra i en positiv riktning. 

• Vi har besökt 15 olika organisationer/år med varje grupp. 

• Vi har etablerat ett nära samarbete med minst fem skolor med elever ur vår 

primära målgrupp. 

• Vi har utbildat lärare på minst fem skolor i ledarskap. 

• Vi har utbildat elever på minst fem skolor i Laganda. 

• Vi har ordnat diskussioner och ledarutbildningar för unga omfattande minst tre 

heldagar/ort. 
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• Vi har ordnat diskussioner med ungdomar och haft ledarutbildningar. 

• De skolor deltagarna går på kan se en starkare restriktiv hållning gentemot droger 

i till exempel drogvaneundersökningar. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

målgrupp, aktiviteter, metod och samverkan. Som skäl för detta anges ekonomiska skäl 

då projektet endast beviljades 25 procent av sökta medel. Målgruppen har reducerats 

genom att flera städer och den sekundära målgruppen togs bort. Metoden har förändrats 

då projektet enbart involverar de nyanlända barnen. Vad gäller samverkan så har 

projektet haft en större samverkan än beräknat med olika föreningar, 

flyktingförläggningar och kommuner. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Volontärer har planerat och genomfört cirka en aktivitet i veckan på vardagar. Varje 

sådan aktivitet informeras ungdomarna om och de får anmäla sitt intresse.  

Projektet har enbart involverat de nyanlända barnen. Tanken var att även involvera 

andra på skolorna samt föräldrar och familjer. Då projektet beviljades mindre än det 

sökta anslaget beslöts att enbart inrikta sig på barnen. Nu är målgruppen 

ensamkommande barn/ungdomar. Den sekundära målgruppen föräldrar, lärare och andra 

elever är borttagen från projektet. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Eftersom projektet fick en fjärdedel av de sökta pengarna har de räknat ner målen på 

några ställen, samt tagit bort målet att nå elever, föräldrar och skolpersonal med 

utbildningar. Ur den primära målgruppen har 75 unga deltagit i verksamheten. De har en 

volontärorganisation för Hassela Vänpunkt på minst två orter där invandrade elever och 

Hasselavolontärer inspirerar varandra i en positiv riktning. Projektet har besökt 15 olika 

organisationer/år. De har etablerat ett nära samarbete med minst två skolor med elever ur 

den primära målgruppen. Projektet har ordnat diskussioner med ungdomar och haft 

ledarutbildningar. 
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De flesta av barnen i projekt har inga föräldrar i Sverige. Detta innebär en extra 

utsatthet och en stor ensamhet att själv försöka hitta en väg vidare i livet. Många förstår 

inte hur det svenska samhället fungerar. De kan fortfarande bara lite svenska. Dessa 

ungdomar är en extra utsatt grupp för narkotika, missbruk och kriminalitet. Det finns 

inte heller någon på asylboende eller skolan som diskuterar dessa frågor med 

ungdomarna. Projektet upplever att de har en unik inriktning genom att knyta denna 

diskussion till att de praktiskt visar på drogfria och alkoholfria miljöer och aktiviteter. 

För mer information om projektet kontakta:  

Hassela Solidaritet i Skåne 

Jenny Anderberg      Telefon: 040- 600 43 40 

E-post: jenny.anderberg@hasselahelpline.se Hemsida: www.hasselahelpline.se  

 

mailto:jenny.anderberg@hasselahelpline.se
http://www.hasselahelpline.se/
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Hela Människan: De Glömda Barnen 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       900 1 100 

Beviljade medel (tkr)       600 200* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Barn och ungdomar i dysfunktionella familjer, som ofta kallas De glömda barnen, 

behöver stort stöd i nätverk de känner en trygghet i. Projektet syftar till att fler glömda 

barn ska upptäckas och erbjudas hjälp och stöd. Projektet ska ge kunskap, redskap och 

metoder till de vuxna som möter barn och ungdomar i vardagen för att de ska kunna 

upptäcka och vara ett stöd för De glömda barnen. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Målet är att väcka opinion, förmedla kunskap och initiera nätverk med syfte att väcka 

engagemang för barns- och ungas situation och deras ingång i vuxenlivet. 

Målgrupp 

Kommuners socialtjänster och utbildningsenheter, alkohol- och narkotikaenheter, 

diakoner och ungdomsledare i kyrkor och andra ideella organisationer samt unga ideella 

Fakta om Hela Människan 

• Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. 

De vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt situation och vill vara en resurs, både 

operativt och förebyggande. 

• Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och 

finns på ett hundratal orter. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria. 

• Uppdraget för Hela Människans riksenhet är att stödja, utveckla och skapa förutsättningar för 

hela organisationens arbete. 

• 2005 bildades Hela Människan i Karlskoga- Degerfors. 

Källa: www.helamanniskan.se 

http://www.helamanniskan.se/
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ledare, ideella ledare, professionella och anställda inom kommun, skola, omsorg, ideella 

organisationer och föreningar.  

Metod 

Väcka engagemang och opinion genom att skapa en ny utbildningsmodell, utbilda unga 

ideella ledare, anordna seminarier och föreläsningar, stöd och fördjupningstillfällen för 

gruppledare, arbeta med vuxna glömda barn, utbilda fler vuxna som vill medverka till 

drogfria mötesplatser för ungdomar, skapa nätverk och utveckla webbsidan. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

aktiviteter, metod och personal på grund av ekonomiska skäl då projektet beviljades 

mindre medel än sökt belopp. Färre aktiviteter men en fördjupning av kunskapen har 

skett. För att öka kvaliteten på projektet har ytterligare personal anställts på 

organisationens bekostnad. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

En ny Hela Människans stödgruppsledarutbildning har provats, som trettiotvå 

stödgruppsledare utbildats i. Två utbildningsdagar för frivilliga ledare i huvudmännens 

organisationer Vara vettig vuxen och upptäcka barnen har genomförts. Tre stift i Svenska 

kyrkan har påbörjat samtal kring utbildning av unga ledare. Tre seminarier har 

arrangerats för stödgruppsledare för fördjupning av kunskap kring bland annat skuld och 

skam, familjeintervention. Två konferenser, Hands On och Barn far illa i samarbete med 

andra organisationer har genomförts. Frukostmöte i Almedalen arrangerades under 

politikerveckan i Visby. Arbete kring hemsidan www.glomdabarnen.se har skett, med nya 

bilder, texter samt deltagande i studiedagar kring sociala medier för att få mera kunskap i 

frågan. Projektet har också deltagit i ungdomsfestivalen Frizon, med kunskap och samtal 

med ungdomar. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Genom mera kunskap i Hela Människans huvudmäns organisationer anser de sig ha 

bidragit till att medvetandegöra vad alkohol gör med människan, barnen och familjen. 

http://www.glomdabarnen.se/
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Medverkan i olika konferenser och ett frukostmöte under Almedalsveckan med cirka 

90 deltagare har varit opinionsbildande och bidragit till att sprida mera kunskap om de 

glömda barnen. I opinionsbildningen är hemsidan viktig. Där har man genom projektet 

fördjupat kunskapen genom att lära mera om sociala medier och arbetat vidare med olika 

former av media, bilder och texter. Kunskap har förmedlats genom Hela Människans 

gruppledarutbildning på nio dagar där 34 ledare har utbildats i barnstöd. På festivalen 

Frizon med cirka 5000 ungdomar deltog man med ett tält där tre personer samtalade med 

ungdomar kring alkohol och hemmiljö. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. 

För mer information om projektet kontakta: 

Hela Människan  

Carina Norlen    Telefon: 08- 691 06 67  

E-post: carina.norlen@helamanniskan.se 

Hemsida: www.helamanniskan.se och www.glomdabarnen.se 

 

 

mailto:carina.norlen@helamanniskan.se
http://www.helamanniskan.se/
http://www.glomdabarnen.se/
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Hela Människan Karlskoga Degerfors: Egen kraft – tryggare tillvaro 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       600 780 

Beviljade medel (tkr)       350 600 

Bakgrund 

Många barn och ungdomar växer upp i miljöer som präglas av missbruk, psykisk ohälsa, 

våld och andra former av utsatthet, något som ofta leder till skador för livet. Många av 

dem hinner bli vuxna, utan att bli sedda. Ibland har de kallats De glömda barnen.  

Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv och med fokus på så väl sociala situationer 

som fysiska och själsliga behov vill Hela Människan förmedla redskap för att möjliggöra 

en god social tillvaro, ett värdigt liv och framtida gott vuxenskap. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Målet med projektet är att etablera ett socialt och intellektuellt stöd samt en varaktig 

mötesplats där tonåringar och unga vuxna kan erbjudas möjlighet att på egna villkor, i 

samtal och aktiviteter tillsammans med goda medvandrare och mentorer, lära sig se och 

förstå sin historia, sig själva och sina beteenden. Härigenom skapas också förutsättningar 

för alternativ till initiativlöshet, kriminalitet, drogberoende eller andra dysfunktionella 

beteenden. 

Målgrupper 

• Primär målgrupp är tonåringar och unga vuxna av båda könen, vilka befinner sig i 

utsatthet eller någon form av utanförskap, eventuellt med kriminalitet, social 

destruktivitet eller beroenden av alkohol och droger. Exempel kan vara den som 

för första gången gripits av polisen för narkotikabrott, anmälts till socialtjänstens 

missbruksgrupp, ensamstående tjejer med barn etcetera. 

• Om förutsättningar ges är målet att nå ovanstående målgrupps anhöriga och 

existerande sociala nätverk. 
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• Engagerade vuxna, så väl hos organisationens huvudmän som andra, vilka utgör 

insatsstyrka och målgrupp för kunskapsöverföring, mentorskap och coachning. 

Metod 

Marknadsföring och fältarbete, MI samtal, samtalsgrupper, terapi-/stödsamtal och 

själavård, alternativa aktiviteter samt användning av Hela Människans tidigare 

erfarenhetsbank. Grund för metoderna är ett salutogent förhållningssätt med KASAM 

som fokus. 

Resultatmål 2011 

• Aktiva möten med cirka 40-60 nya individer inom den primära målgruppen.  

• Etablerad och fördjupad relation med 20-25 av dessa. 

• Minst en samtalsgrupp per projektkommun med veckovisa träffar och därtill 

kommande alternativa aktiviteter. 

• Minst tio enskilda samtal per deltagare. 

• Mätbart förändrat tänkande samt förändrad social situation och livsföring för de 

deltagande. 

• En samtalsgrupp per projektkommun för anhöriga med regelbundna träffar. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

målsättning, aktiviteter, metod, tidsplan och personal på grund av ekonomiska skäl då 

projektet beviljades mindre medel än sökt belopp. Främst har arbetet anpassats utifrån 

målgruppens behov då det funnits ett större behov av enskilda samtal än samtalsgrupper. 

Personalrekrytering har skjutits framåt på grund av sent besked om beviljade medel. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet erbjuder samtalsgrupper av dialogmodell där personer möts för stöd, tanke- och 

idéutbyte för nytt livsinnehåll och där man som deltagare kan påverka innehåll efter 

behov. De tillhandahåller även individuella KBT-baserade samtal och erbjudande om 

själavård. Detta har fått ett betydligt större utrymme i projektet än förväntat. Insatserna 

har bestått av regelbundna motivations-/terapisamtal, mindfulnessövningar, hemläxor, 
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med mera. Mycket tid ägnas åt att öka begriplighet och förståelse för uppkomsten av det 

egna livsinnehållet, för vad som skett, sker och varför. 

Projektet har genom skolbesök, olika fältinsatser och myndighetskontakter mött mellan 

350-360 ungdomar under 2011. Genom olika former av fördjupade och aktiva samtal har 

kontakt kunnat etableras med ett knappt 50-tal nya individer inom den primära 

målgruppen. I dag finns en etablerad pågående relation med ett drygt 30-tal ungdomar i 

åldrarna 16-25 år, dels i form av löpande enskilda samtals-/stödinsatser, nio individer, 

dels genom olika gruppinsatser. Fyra gruppinsatser är idag pågående. Två grupper i 

Degerfors. En med inriktning på 1:a generationens invandrarungdomar (inklusive 

ensamkommande flyktingbarn) och en med inriktning på gruppen 15-18 år. En 

samtalsgrupp för ungdomar 18-25 år med egna sociala problem i Kristinehamn, samt en 

motsvarande grupp på Karlskoga folkhögskola. Snittmålet på tio samtal per deltagare har 

uppnåtts. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet uppger att de mätbart kan se ett tydligt förändrat tänkande avseende egen 

identitet och möjligheten att påverka sin situation bland deltagarna samt en pågående 

förändring av social situation och livsföring. Exempelvis i form av ändrade 

förutsättningar för boende och förutsättningar för jobb, studier med mera.  

Genom projektet har nya vägar och tankebanor avseende ungdomarnas relation till 

alkohol och andra droger kunnat påvisas och etableras. Detta har lett till en minskad 

alternativt nedlagd konsumtion hos deltagarna, men också enligt deras egen utsago till 

förändrad attityd i de grupper där de tidigare haft sin vardagliga sociala hemvist. 

Insatserna har mätbart bidragit till att förebygga, minska och avsluta alkohol-

/drogmissbruk hos deltagarna, men förhoppningsvis också i deras närvärld. Sannolikt har 

projektet även bidragit till en senarelagd debut för några av de ungdomar de mött. 

Sammantaget har projektet hittills mött mer än 500 unga, fördjupat relationen med mer 

än 70 stycken av dessa samt mätbart bistått ett 40-tal att själva skapa en ny bärande 

tillvaro utan kriminalitet, narkotika och med begränsad eller ingen alkoholanvändning. 

För mer information om projektet kontakta: 

Hela Människan Karlskoga Degerfors  

Mats Haglund    Telefon: 070- 543 11 32 

E-post: mats@livsverkstan.nu  Hemsida: www.helamanniskan.se  

mailto:mats@livsverkstan.nu
http://www.helamanniskan.se/
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Hela Människan Spånga - Tensta: Ungdomar i Tensta på rätt väg 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        600 

Beviljade medel (tkr)        250 

Bakgrund 

I Tensta är arbetslösheten mycket hög. Det finns många ensamstående mammor med 

många barn. Relativ fattigdom är vanligt och överbefolkade boenden åstadkommer 

frustration och det är svårt för ungdomar att finna koncentration för skoluppgifter. Det 

finns mycket droger och alkohol i området och väldigt många röker stora mängder 

cigaretter. Området är i ständigt behov av att skapa förtroende och framtidstro bland 

unga.  

Många vill sluta med hasch och khat men har svårt att få till det genom den 

sysslolöshet som uppstår när varken studier eller arbete känns uppnåeligt. Därför tar 

många tacksamt emot en förtroendeskapande miljö där de kan slappna av och distansera 

sig lite från negativa grupptryck. Hela Människans lokaler i Spånga – Tensta har blivit 

något av en oas för de ungdomar som inte har någon annanstans att ta vägen. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till: 

• Att ge ungdomar förutsättningar att välja bort alkohol och droger. 

• Att lägga speciellt fokus på Kathmissbruk. 

• Att erbjuda alternativ med arbete/studier, positiva upplevelser och möjlighet att ta 

ansvar. 

• Att dra ner tobaksrökningen för att få bättre ekonomi och bättre hälsa. 

Målgrupper 

Unga vuxna och personer med riskbruk i åldern 18-24 år. 
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Metod 

Genom personligt bemötande och uppföljning av varje ung person som söker upp Hela 

Människan förebyggs negativa tankar och handlingar. Eget ansvartagande, demokratisk 

träning i föreningsarbete, nätverksbyggande med offentligheten och andra sociala aktörer 

tillämpas. Ungdomsledarutbildning, föreläsningar och workshops används också. 

Projektet vill även skapa förutsättningar för en god hälsa genom bland annat kurser i 

matlagning, idrott och vattengympa. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

Ingen delrapport har skickats in. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Gruppen som projektet har kontakt med är cirka 50 ungdomar, varav cirka 25 personer 

kommer dagligen till verksamheten. Under en vecka besöker alla verksamheten 3-4 

gånger. Antalet ungdomar har vuxit mycket under de senaste åren. Utöver målgruppen 

har man även yngre barn och ungdomar i eftermiddagsverksamhet. 

Tre unga vuxna har under projektperioden kunnat anställas på ungdomsgården utöver 

projektet, vilket gett tillgång till bra förebilder och initiativtagare för många yngre dagliga 

besökare. Dessa tre, plus ett antal närstående unga vuxna kompisar med anställning i 

kommunens Trygg i Tensta, utövar en positiv påverkan på en stor grupp tonåringar. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Genom ett föreningsarbete inom organisationen har tilltron till dem ökat lokalt och de 

har skapat en stabil grund som ger dem en nära och personlig kontakt med den tilltänkta 

målgruppen. Detta ger dem en god möjlighet att i nästa fas, sprida relevant information 

samt en dubbelsidig kommunikation. 

Ungdomsgården på Hela Människan har blivit uppmärksammad speciellt på grund av 

deras ungdomsanställda och Ungdomsföreningen Tenstas Framtid. 

Inställningen till användande av hasch har blivit tydligt mer negativ. Intresset att 

slutföra studier har ökat påtagligt. Pågående nära samtal och reflektioner om rökningen 

har lett till att några minskat rökningen. Andra har övergått till snusbruk och några killar 

har slutat helt! 
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För mer information om projektet kontakta: 

Hela Människan Spånga - Tensta  

Lars Kheni     Telefon: 0762 – 92 32 41 

E-post: zeer44@hotmail.com  Hemsida: www.helamanniskan.se  

mailto:zeer44@hotmail.com
http://www.helamanniskan.se/
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Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP): Cannabis – den 

lömska drogen 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      464* 300+280* 275 

Beviljade medel (tkr)      400* 200+260* 250 

*Medel för ett annat liknande projekt 

Bakgrund 

ISDP har tidigare producerat skriften Narkotikaindustrins påverkan på samhället som 

berättar för ungdomar och andra om att narkotikamissbruk medför konsekvenser för 

samhället i Sverige och människor i andra länder. De vill nu applicera samma argument 

på missbruk av cannabis då cannabis är den drog som missbrukas mest och attityderna 

till cannabis är överlag mest positiva.   

Enligt polis, tull och socialtjänst ökar efterfrågan på cannabis i Sverige samtidigt som 

nyttjandet har blivit mer socialt accepterat. Parallellt med att efterfrågan på cannabis 

tycka ha ökat hotar en liberal inställning till cannabis att urholka vår restriktiva 

narkotikapolitik samt riskerar ytterligare att öka konsumtionen. Tonåringar är speciellt 

utsatta för de skaderisker som cannabismissbruk medför såsom försämrad 

inlärningsförmåga och ökad risk för att drabbas av psykoser. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att bilda opinion mot cannabismissbruk genom att presentera en mer 

nyanserad bild av implikationerna med cannabismissbruk för ungdomar och unga vuxna.  

Fakta om ISDP 
• ISDP är ett självständigt och ideellt forsknings- samt policyinstitut placerat i Stockholm. 

• Institutet syftar till att öka förståelsen för internationella affärer, speciellt sambandet mellan 

sakområdena konflikt, säkerhet och utveckling. 

• Det är det första centret av sitt slag i Europa och är idag enligt hemsidan världsledande inom 

forskning och policy. 

 Källa: www.isdp.eu 

http://www.isdp.eu/
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Målgrupp 

Ungdomar 16 till 29 år som ännu inte börjat missbruka cannabis. 

Metod och aktiviteter 

Många ungdomar har ett socialt engagemang och upprörs av fattigdom, konflikter och 

miljöförstöring parallellt med en positiv inställning till missbruk av narkotika. Narkotika 

som håller kvar länder i fattigdom, förlänger konflikter och smutsar ner vattendrag och 

skövlar skogar. Projektet vill syna denna dubbelmoral genom att få ungdomar att 

reflektera över att de genom sitt handlande motverkar de värden de säger sig stå för. Så 

kallad kognitiv dissonans. 

Projektet planerar en studieresa till Nederländerna för kunskaps och 

informationsinhämtning kring deras narkotikapolitik. Om intresse finns kommer ISDP att 

bistå med marknadsföring och vidareutbildning till aktörer inom drogförebyggande 

verksamheter. 

Projektet kommer att resultera i en skrift där cannabismissbruk kopplas samman med 

globala fenomen som konflikter, miljöförstöring, organiserad brottslighet och terrorism. 

Genom bra argument kan presumtiva missbrukare stå emot tryck från vänner och 

bekanta att prova cannabis. 

Resultatmål 

• Stärka de goda krafterna, det vill säga ungdomar, föräldrar, lärare, 

drogförebyggare, poliser, fritidspedagoger med ytterligare argument mot 

cannabismissbruk. 

• Påverka ungdomars attityder gentemot cannabismissbruk. 

• Minska den generella efterfrågan på cannabis och i förlängningen även annan form 

av narkotika. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Den enda förändringar som rapporteras är 

att de fått skära ner på tjänstgöringsgraden då projektet fick något mindre medel än 

beräknat. 
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet vill uppnå sitt syfte genom tre kanaler: - Informationsmaterial om cannabis 

riktat direkt till ungdomar - Stärka aktörer i ungdomars närhet såsom lärare och 

socialarbetare samt personer involverade i folkrörelser genom att utbilda dem inom ämnet 

cannabis - Påverka den allmänna opinionen genom debattartiklar och bemötande av 

cannabisliberala argument i samhällsdebatten.  

Under hösten 2011 har en bakgrundsstudie bedrivits med fokus på pro- 

cannabisargument på forum och debattsidor på internet. ISDP har medverkat vid 

konferenser arrangerade av ECAD och andra konferenser om cannabis samt träffat 

relevanta aktörer inom cannabispreventionsområdet. De har haft möten med länsstyrelsen 

i Stockholm, frivilligorganisationerna Blå bandet och NBV och närvarat vid ECAD 

Sveriges årsmöte i Borås. Under november månad arrangerades ett arbetsmöte om 

cannabisprevention där en expert på drogpolitik från universitetet i Ghent, Belgien bjöds 

in.  

Uppnådda resultat enligt projektet 

Materialet är fortfarande under utveckling varför projektet ännu inte nått ut med 

opinionsbildning och informationsspridning. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har läst in sig på material om cannabis och står rustade att påbörja arbetet med 

att ta fram informationsmaterialet, sprida detta och påbörja utbildningarna under 2012. 

För mer information om projektet kontakta:  

Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 

Walter Kegö     Telefon: 08- 410 569 68 

E-post: wkego@isdp.eu    Hemsida: www.isdp.eu  

mailto:wkego@isdp.eu
http://www.isdp.eu/
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IOGT-NTO: För-packad. Om marknadsföring av alkohol 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        300 

Beviljade medel (tkr)        200 

Bakgrund 

Idag pågår en massiv marknadsföring riktad till unga och unga vuxna, för att skapa en 

kultur där alkoholen får en plats i alla aktiviteter, från arbete till idrott. Enligt rådande 

alkoholforskning råder det ingen tvekan om att alkoholreklamen påverkar konsumtionen 

hos ungdomar. Trots detta ökar alkoholreklamen i Sverige och i övriga världen 

dramatiskt. I Sverige har investeringarna gått från 8 miljoner kronor år 2000 till 369 

miljoner kronor år 2008. Den svenska lagstiftningen med förbud mot alkoholreklam i tv 

kringgås på olika sätt. Genom sms, sponsring av festivaler, produktplaceringar och 

sociala medier blir, de ofta unga, konsumenterna själva en del i alkoholindustrins 

kampanjer. IOGT-NTO vill med projektet vara en motkraft till detta. 

Fakta om IOGT-NTO 

• IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med drygt 30 000 medlemmar. 

• Deras vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och 

rikt liv.  

• IOGT-NTO menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för 

samhällsutvecklingen i stort, och vill därför på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och 

narkotika. 

• IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar 

deras syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv. 

• Organisationen har en lång historia, med ursprung i två organisationer NTO och IOGT vilka 

gick samman 1970 och bildade IOGT-NTO. 

• Junis är IOGT-NTO:s juniorförbund för barn upp till 15 år. Det finns ca 13 000 medlemmar 

och 220 föreningar runt om i Sverige. 

Källa: www.iogt.se, www.junis.se 

http://www.iogt.se/
http://www.junis.se/
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Syftet med projektet är att begränsa marknadsföringen av alkohol i samhället så att 

totalkonsumtionen minskar. Detta görs genom: 

• Att lyfta marknadsföringens roll i den rådande alko-normen och att vara en 

motvikt till densamma. 

• Att uppmuntra till lokala aktiviteter i frågan, som granskning och anmälan av 

otillbörlig marknadsföring av alkohol. 

• Att öka kunskapen och medvetenheten bland politiker så att de arbetar för en 

bättre reglering av marknadsföring av alkohol i Sverige och i EU. 

Målgrupp 

• Medlemmar i IOGT-NTO och UNF 

• Allmänhet (opinion) 

• Politiker 

• Branschen kring reklamproduktionen 

Metod 

Projektet vill genomföra en kvalitativ studie genom två fokusgrupper och en kvantitativ 

studie där deltagande personer med hjälp av ett frågeformulär ombeds anteckna de 

tillfällen de möter alkoholreklam. Utbildningar genomförs och utveckling av ett 

studiematerial sker som ska finnas tillgängligt på webben samt ett par kortare filmer för 

att ge verktyg till dem som vill agera i frågan. Projektet ska även ta fram en interaktiv 

utställning. En riktad utbildning med reklambyråer, produktionsbolag och PR-byråer som 

målgrupp genomförs i Stockholm. 

Resultatmålen 

• 200 medlemmar inom IOGT-NTO och UNF har fått ökad kunskap och agerat i 

frågan genom insatser på lokal och/eller nationell nivå, exempelvis genom 

anmälningar av otillbörlig marknadsföring av alkohol. 

• Politiker har en ökad medvetenhet och kunskap om alkoholreklamens bredd och 

betydelse och tar ansvar för implementering och uppföljning av gällande 

lagstiftning. Tio svenska politiker lyfter även frågan om ökad reglering av 

marknadsföring av alkohol i Sverige och i EU. 



 
 

48 

• Regeringen har tillsatt en utredning för att se över utvecklingen av marknadsföring 

av alkohol och regleringar av densamma. 

• Texten om reglering av marknadsföring av alkohol har skärpts i EU:s reviderade 

alkoholstrategi 2012. 

• 20 aktörer inom PR/Reklam- branschen har fått en ökad medvetenhet kring risker 

och kostnader i samhället kopplade till alkohol, samt om den gällande 

lagstiftningen i Sverige och i EU. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. En liten förändring rapporteras angående 

aktiviteter. De studier som var tänkta att påbörjas under 2011 och fullföljas under 2012 

genomförs nu helt och hållet under hösten 2011. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Den första studien som genomfördes var en kvalitativ undersökning där 

undersökningsföretaget Markör genomförde djupdiskussioner om marknadsföring av 

alkohol. Diskussionen fördes i tre grupper indelade efter ålder: 16-23 år, 25-30 år och 50-

55 år. Den andra undersökningen var en observationsstudie där 60 personer under en 

vardag och en lördag antecknade varje gång de lade märke till marknadsföring av ett 

alkoholmärke. Ålderspannet på deltagarna var 16-65 år. Svårigheter med att rekrytera 

deltagare till den kvantitativa studien ledde till att den inte blev så omfattande som 

planerat. Planen är att genomföra studien på nytt i mars 2012. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Resultatet av studierna kommer att användas som stöd i arbetet för att skapa opinion i 

media samt användas i arbetet gentemot politiker och bransch. Eftersom resultatet av 

studierna ännu ej är sammanställt kan inte dess påverkan bedömas ännu.  

För mer information om projektet kontakta:  

IOGT-NTO 

Sara Heine      Telefon: 08- 672 60 29 

E-post: sara.heine@iogt.se   Hemsida: www.iogt.se 

mailto:sara.heine@iogt.se
http://www.iogt.se/
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IOGT-NTO Sollentuna: Bageriet – ett förebyggande socialt företag 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        756 

Beviljade medel (tkr)        200 

Bakgrund 

Projektet syftar till att starta ett socialt företag som genom integration i arbetslivet och 

föreningslivet förebygger alkohol och narkotikamissbruk i utsatta familjer med annan 

etnisk härkomst än svensk. Det sociala företaget skapar arbetstillfallen och en känsla av 

sammanhang till många andra. Projektet är initierat av IOGT-NTO Sollentuna i 

samarbete med Kultursamarbetsföreningen i Sollentuna. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att förebygga alkohol- och narkotikamissbruk genom socialt 

företagande som skapar integration i arbetslivet och föreningslivet. 

Målgrupp 

Huvudmålgruppen för projektet är familjer med annan etnisk bakgrund än svensk och 

som idag lever i en miljö med hög risk för sociala problem, missbruk och kriminalitet. 

Metod 

Huvudmetoden är att starta ett socialt företag inom bagerinäringen som förebygger 

alkohol- och narkotikamissbruk genom att erbjuda sina anställda, deras familjer och 

andra volontärer en integration i arbetslivet och föreningslivet.  

Den andra metoden är mentorskap. IOGT-NTO:s medlemmar är idag i väldigt stor 

utsträckning integrerade i föreningsliv och arbetsliv och kan därför fungera som 

mentorer. 

Resultatmål 

• Att under tre år ha engagerat minst 300 personer i målgruppen i projektet. 

• Att ha integrerat minst 30 personer fullt ut i arbetslivet och yrkeslivet. 
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• Att ha etablerat ett socialt företag med självfinansierad bageriverksamhet. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

aktiviteter, metod, personal och uppföljning/utvärdering på grund av ekonomiska skäl då 

projektet beviljades mindre medel än sökt belopp. Projektet leds ideellt istället för med 

anställd projektledare vilket tar längre tid. Ambitionsnivån beträffande mentorskap och 

uppföljningsverktyg har sänkts. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet började bra. En lämplig lokal hittades och började renoveras. Lokalen fick 

sedan sägas upp och flyttas ur på grund av fuktskador. Därefter har projektet letat efter 

en ny lokal, träffat det kommunala bostadsbolaget, diskuterat och tittat på alternativ. 

Projektet har även haft möten och diskuterat alternativa strategier, letat anställda i 

målgruppen och haft möte med arbetsförmedlingen. En person var på gång för en 

anställning men som i sista sekund valde ett annat alternativ. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Då de inte hittat någon ny lokal har projektet stått och stampat och inte kunnat få igång 

någon verksamhet och därmed inte kunnat uppnå några resultat. 

För mer information om projektet kontakta:  

IOGT-NTO Sollentuna 

Sofia Modigh     Telefon: 0766- 27 67 60 

E-post: sofia.modigh@iogt.se   Hemsida: www.iogt.se/sollentuna 

mailto:sofia.modigh@iogt.se
http://www.iogt.se/sollentuna
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IOGT-NTO Älvsborg- Skaraborg- och Göteborg och Bohus län: Hälsa på 

folkhögskola 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      550 400 890 

Beviljade medel (tkr)      450 400 400* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Forskningen visar att tillgänglighet ökar konsumtionen. Erfarenhet visar att 

folkhögskolorna blir mer och mer tillåtande i sin attityd mot alkohol. Det faktum att 

deltagare tillåts att ha och konsumera alkohol på sina rum ökar därmed automatsikt 

deras konsumtion. Folkhögskolorna ska vara en miljö där man skapar trygga människor, 

där man ger verktyg för livet och lär deltagarna att ta ansvar och hitta egna vägar, inte en 

miljö som uppmuntrar alkohol- och drogkonsumtion. Projektet som vänder sig till tre 

folkhögskolor i tre län är treårigt och startade hösten 2009. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att folkhögskolor i Västra Götaland ska erbjuda deltagarna möjlighet 

att välja en hälsosammare livsstil. 

Mål 

• Alkohol- och drogfri folkhögskola och elevinternat 

• Minska alkoholkonsumtionen bland unga vuxna 

• Skapa en skolmiljö som är hälsofrämjande 

Delmål år 1 

• Ta fram ett presentations- och informationsmaterial som beskriver projektet 

• Utveckla ett policydokument som leder till en hälsosammare och drogfri miljö 

• Utveckla ett demokratidokument som tydliggör elevkårstyrelsens arbete och ansvar 
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• Ta fram en enkät där elevernas hälsovanor undersöks 

• Ta fram två Temapaket 

• Bilda en referensgrupp med representanter från skolorna och projektet 

Delmål år 2 

• Metoder/dokument/verktyg ska arbetas igenom och prövas på skolorna och 

därefter korrigeras inför slutproduktion 

• Demokratidokument- genomförande på de tre folkhögskolorna 

• Utbilda skolpersonal och elevkårsstyrelser 

• Genomföra fyra Temapaket 

• Ta fram sex nya Temapaket 

• Sammanställa – utvärdera 

• Genomföra hälsovaneundersökningen (enkät) hösten 2011 på de tre 

folkhögskolorna 

Delmål år 3 

• Mäta hälsotillståndet på skolorna genom enkätundersökning 

• Genomföra fyra Temapaket 

• Utbilda skolpersonal och elevkårsstyrelser 

• Dokumentera projektet i samarbete med universitet/högskola 

• Sprida resultatet av projektet (undersökningar, metoder och verktyg) till 

folkhögskolornas ägare, andra folkhögskolor med flera. 

Målgrupp 

Tre folkhögskolor i Västra Götaland, deras respektive elevkårer, elevkårsstyrelser, 

personal och skolans ledning. Tre folkhögskolor ägda av Västra Götalandsregionen har 

valts: Billströmska-, Fristads- och Vara folkhögskola. 

Metoder/aktiviteter 

Framtagning av två dokument/verktyg - Elevkårsstyrelsen – ett demokratidokument och 

ett verktyg för policyarbete och handlingsplaner. Bland annat kommer ett 

hälsopolicydokument att tas fram för skolans personal och ledning. En 



 
 

53 

elevhälsoundersökning kommer att genomföras i samarbete med CAN (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning). Olika utbildningar och föreläsningar kommer att 

erbjudas personal och elever. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar har skett 

vad gäller projektplanen. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har utarbetat metoder och material för att nå målet en hälsofrämjande 

skolmiljö. En hälsovaneundersökning har tagits fram i samarbete med CAN där 

deltagarnas hälsa och hälsovanor kartlades. Resultatet av undersökningen har gjort 

skolorna medvetna om vikten av ett aktivt hälsoarbete. Undersökningen visade bland 

annat att cirka 25 procent av deltagarna kommer från familjer med missbruksproblem.  

Utifrån undersökningens resultat och genom materialet Tänk Hälsa har varje 

folkhögskola och dess personal arbetat med kulturen kring hälsofrågor. Personalen har 

erbjudits utbildningar i motiverande samtal, bemötande av unga vuxna som vuxit upp i 

missbruksmiljö, unga vuxna med ADHD, risk- och skyddsfaktorer samt narkotika.  

Elevkårsstyrelserna har deltagit i en introduktion i demokrati och mötesteknik. 

Deltagare och personal har genomfört en dag kring praktisk demokrati. Temapaket – 

narkotika, kost, alkohol, sömn, tobak, motion, självkänsla och stress – har utarbetats och 

innehåller litteratur- och filmtips, faktamaterial, tester, lektionsförslag, länkar med mera. 

Kopplat till temapaketen finns en hemsida, www.halsapafolkhogskola.se.  

Uppnådda resultat enligt projektet 

Personalens inställning till att ha en tydlig alkohol- och drogpolicy har stärkts. All 

personal på alla tre folkhögskolorna har genomgått utbildningen att bemöta unga vuxna 

som vuxit upp i missbruksmiljö med Barbro Henriksson som utbildare. Utbildningen har 

satt igång en process och varit en ögonöppnare för personalgrupperna. Personalen har fått 

större förståelse för och blivit mer uppmärksam på hur deltagarnas erfarenheter och 

uppväxt påverkar deras välmående och beteende. En liknande process har skett inom 

personalgrupperna då det framkommit att det även där finns personer som har 

erfarenheter av missbruk och missbruksmiljöer.  

http://www.halsapafolkhogskola.se/
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En extrainsatt dag med Nicklas Kartengren på Billströmska anordnades beträffande 

avvisande av deltagare vid bruk av narkotika. Skolan såg ett omedelbart behov av att 

uppdatera sin policy kring alkohol- och andra droger. Det har blivit diskussioner i 

personalgrupperna kring cannabisanvändande. Åsikterna går isär kring hur farlig drogen 

egentligen är. Projektet är nöjt med att dessa frågor kommer upp på dagordningen och att 

fler fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. 

Skolorna har speciellt anvisade platser inom skolans område där tobaksrökning får 

förekomma. Diskussioner har kommit upp huruvida personalen skall få röka tillsammans 

med eleverna. Skolorna har diskuterat möjligheten att delta i sluta-röka-grupper för 

deltagare och personal. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag av FHI. Projektet kommer att utvärderas under 2012. 

För mer information om projektet kontakta:  

IOGT-NTO Västra Götaland 

Anneli Simu-Gunnarsson   Telefon: 033- 10 32 72 

E-post: anneli.simu-gunnarsson@iogt.se, alvsborg@iogt.se Hemsida: www.iogt.se/alvsborg 

 

  

 
  

 

mailto:anneli.simu-gunnarsson@iogt.se
mailto:alvsborg@iogt.se
http://www.iogt.se/alvsborg
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Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) Örebro: KRIS MC 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      980 810 770 

Beviljade medel (tkr)      350 400 350 

Bakgrund 

Kriminella motorcykelgäng har etablerats på allt fler orter i Sverige och erbjuder 

motorcykelintresserade ungdomar och vuxna tillhörighet samt gemenskap. 

Förutsättningen för detta är den kriminella livsstilen. Deras verksamhet attraherar främst 

unga män som upplever outlaw kulturen som spännande och som inte initialt störs av det 

auktoritära ledarskapet. Få människor som dras in i denna typ av verksamhet anar dess 

konsekvenser. KRIS upplever de kriminella MC-gängen som ett samhällsproblem, 

samtidigt konstaterar de att MC-intresset i samhället har ökat. KRIS MC är ett alternativ 

som syftar till att erbjuda en motorcykelklubb där passionen för motorcyklar bidrar till 

att upprätthålla drogfrihet och hederlighet hos enskilda individer.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att locka personer in i en alkohol-, drog och kriminalitetsfri MC-

klubb. Att bryta mönster och byta livsstil. 

Målgrupp 

Den primära målgruppen är ungdomar mellan 16 och 25 år med motorcykelintresse som 

riskerar att upptas i kriminella motorcykelgäng. Sekundär målgrupp är medlemmar i 

Fakta om KRIS 

• KRIS är en kamratförening som arbetar för att hjälpa människor att bryta med kriminalitet 

och/eller droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt socialt nätverk fritt från droger. 

• Föreningen bildades 1997 och drivs av människor som själva har en bakgrund med kriminalitet 

och drogberoende. 

• Ledorden drogfrihet, hederlighet, kamratskap och solidaritet genomsyrar verksamheten. 

• KRIS har idag 26 lokalföreningar på olika orter i Sverige. Liknande föreningar har efter KRIS 

modell även bildats i Finland, Danmark och Vitryssland. 
Källa: www.kris.a.se  

http://www.kris.a.se/
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KRIS med motorcykelintresse. De ska bland annat fungera som ledare och förebilder för 

ungdomarna.  

Metoder och planerade aktiviteter 

Det första steget är att etablera verksamheten – engagera medlemmar, starta en sektion 

och definiera regelverket samt utrusta en lokal. Sprida information intern och externt för 

att nå deltagare ur målgruppen. Delta och synas på MC-träffar som ett nyktert och 

drogfritt alternativ. Verksamheten består sedan bland annat av utbildning i byggnation 

och praktiskt arbete i en MC-verkstad, regelbundna träffar med olika teman kring 

motorcyklar och reparationer, rambygge, trafikvett och körkortsteori. Planer finns på att 

bygga en komplett motorcykel. Prova på dagar med till exempel enduro, cross, trail, 

roadracing och speedway. Sociala MC-upplevelser som dagsutflykter och weekendresor. 

Resultatmål 

• Att fortsätta väcka intresse för KRIS MC på andra orter. 

• Att börja etablera KRIS MC på två orter. 

• Färdigställa byggnationen av MC. 

• Engagera fler människor i KRIS MC, framförallt ungdomar. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

målsättning, målgrupp och personal på grund av ekonomiska skäl då man beviljade 

mindre medel än sökt belopp. Beslut har tagits om att skapa en moderorganisation, KRIS 

MOTOR, där KRIS MC blir en del av denna. Målgruppen har breddats till att gälla alla 

motorintresserade. Byte av projektledaren har skett till den projektledaren som 

inledningsvis arbetade i projektet. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

För att samla medlemmar och organisera stöd från grupper och enskilda har projektet en 

facebooksida med cirka 500 medlemmar. Även en hemsida, KRIS MC, samt ett 

medlemsregister är under konstruktion. Projektets arbete har bedrivits genom att tidigt 

upptäcka och hjälpa elever/anställda/personer med riskfaktorer (som att de har hög 
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frånvaro/många sjukskrivningar/trafikbrott etcetera) på arenor som festivaler, i trafiken, 

på arbetsplatser och inom hälso- och sjukvården. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Alla aktiviteter är nyktra/drogfria där nolltolerans råder. KRIS MC:s närvaro och 

deltagande i olika sammanhang ger ofta utrymme för diskussion där de kan vara med och 

påverka. Projektet ser en möjlighet att kunna locka ett flertal personer in i KRIS MC med 

missbruksproblematik som de har kommit i kontakt med genom MI-projektet. KRIS MC 

kommer även att vara en del i MI projektet som ytterligare motivation för personer med 

missbruksproblematik. Detta kommer gynna båda projekten positivt. Intresse finns att 

starta KRIS MC i andra städer, bland annat i Dalarna. 

För mer information om projektet kontakta: 

KRIS Örebro 

Peter Alm     Telefon: 019- 33 51 97 

E-post: peter.alm@krisorebro.se  Hemsida: www.krisorebro.se 

mailto:peter.alm@krisorebro.se
http://www.krisorebro.se/
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Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) Örebro: MI – Projektet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)     366  250 250 

Beviljade medel (tkr)     300 **  200 200* 

*Slutanslag  ** Projekttiden förlängdes till år 2009. 

Bakgrund 

MI-projektet är kopplat till ett annat samverkansprojekt, Örebro län för en drogfri trafik, 

där Örebro Läns beroendecentrum, polisen, socialtjänsten och frivilliga organisationer, 

däribland Unga KRIS, ingår. Projektet går ut på att alla som grips för rattfylla ska 

erbjudas vård direkt vid gripandet, då motivationen och villigheten till förändring är som 

störst när konsekvenserna av sitt missbruk är påtagligt och nära inpå. Alla som grips för 

rattfylla eller för ringa narkotikabrott i Örebro län erbjuds stöd i form av 

motivationssamtal vid den för ändamålet inrättade polisstationen på 

universitetssjukhuset.  

Unga KRIS deltar som motiverande samtalsledare då de är utbildade i och praktiserar 

MI som samtalsmetod i deras dagliga arbete samt har egna personliga erfarenheter av 

missbruk och att göra förändringsarbete. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att nå personer inom målgruppen och att genom MI som metod 

motivera dessa till att söka någon form av hjälp.  

Målgrupp 

Missbrukare/kriminella främst mellan 18-25 år, men även äldre. 

Metod och aktiviteter 

Metoden som används är MI, motiverande intervju i så nära anslutning till gripande som 

möjligt. MI-projektet ska under 2011 fortsätta att utveckla samarbetet med myndigheter 

och organisationer för att nå så många som möjligt ur målgruppen. Öka tillgängligheten 
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på internet genom att vara aktiv på fler comunitys för folkhälsa och utveckla projektets 

hemsida. Arbetet fortsätter att dokumenteras för att på bästa sätt mäta metoden. 

Resultatmål 

• Att ha träffat och gett samtal till sammanlagt 50 personer ut målgruppen. 

• Att 30 procent av personerna i målgruppen som träffat oss tagit något initiativ till 

hjälp. 

• Att under hela projektets gång har minst tre stycken motivatörer utbildats inom MI 

som bibehåller och ständigt utökar sin kompetens att bedriva motivationssamtal. 

• Att ha kommit i kontakt med minst fem personer ur målgruppen via internet. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

aktiviteter, personal och samverkan. Projektet har inte kunnat genomföra journätter 

under sommaren då dessa förlagts ute i länet och man inte haft personella resurser till att 

arbeta natt utanför Örebro. En halvtidstjänst fick avsägas pågrund av mindre beviljade 

medel än sökta. Samverkan med övriga parter i projektet har försvårats då journätterna 

flyttats från USÖ ut i länet. Skäl till förändringarna anges vara personalbrist inom egna 

verksamheten samt samverkanssvårigheter med extern part. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har haft jour på USÖ beroendemottagning när personer har gripits för fylla och 

droginnehav och har direkt efter provtagning haft ett frivilligt samtal. För att komma i 

kontakt med fler personer ur målgruppen som befinner sig i ett skede där motivationen 

till förändring är hög, har de under projektets gång utökat sitt samarbete med andra 

myndigheter och instanser, och börjat söka målgruppen hos andra organisationer, så som 

frivård, behandlingshem med mera. Detta då inte tillräckligt många individer nåddes 

genom samverkansprojektet, Örebro län för en drogfri trafik. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har sammanlagt genomfört 536 stycken samtal. De har träffat och genomfört 

samtal med sammanlagt 52 personer ur målgruppen. Av dessa personer har 44 procent 
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tagit något initiativ till hjälp. Av personerna de träffat kommer sex stycken från frivården, 

sju stycken från sociala myndigheter, sju stycken från kriminalvården, fyra stycken från 

behandlingshem, tio stycken från landstinget och 20 stycken från övrigt. Av dessa är sju 

stycken kvinnor. Åldern fördelar sig enligt följande:  

15-18år 1 person 

19-23år 17 personer  

24-30år 19 personer  

31år och över 15 personer 

Av dessa har sju stycken aldrig haft någon åtgärd tidigare. 

Under hela projekttiden har åtta stycken motivatörer utbildade inom MI. Antal 

personer som projektet kommit i kontakt via internet är endast en person. 

Projektet upplever att de har haft en del problem med samverkan då det är stora 

myndigheter som saknar erfarenhet och strukturer (kanske resurser) för samverkan 

samtidigt som en del har berott på MI-projektet själva. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. 

För mer information om projektet kontakta: 

KRIS Örebro 

Peter Holmqvist    Telefon: 019- 33 51 97 eller 0736- 88 30 86  

E-post: peter.holmqvist@kris.a.se   Hemsida: www.krisorebro.se 

  

  

mailto:peter.holmqvist@kris.a.se
http://www.krisorebro.se/
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Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Somaliskt KRIS mot 

Khat 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       410 585 

Beviljade medel (tkr)       300 400 

Bakgrund 

Projektet är ett samarbete mellan Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, och Somalian 

Women In Sweden, SWIS. KRIS har sedan ett par år tillbaka haft god kontakt med SWIS 

och andra organisationer som arbetat mot drogen Khat. Drogen missbrukas företrädesvis 

av unga män med somalisk etnicitet. Medlemmarna i SWIS har flera gånger önskat ett 

eget KRIS för deras män och söner, för att få stopp på traditionen att tugga Khat.  

Huvudproblemet är att det finns en stark tradition i den somaliska etniciteten att tugga 

drogen Khat. Khat fungerar som ett milt amfetamin. Konsekvenserna av missbruket är 

stora. Familjerna får sociala problem när män och söner ägnar sig åt missbruk och 

kriminalitet. Missbruket leder också till svårigheter med att arbeta, studera eller engagera 

sig i fritidsaktiviteter. Integrationen i det svenska samhället försvåras sannolikt på grund 

av khat-missbruket. Det finns undersökningar som visar att upp till 50 procent av 

männen med somalisk etnicitet missbrukar Khat. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Det övergripande målet för tre år är att minska antalet Khatberoende somalier på två 

orter i Sverige, Örebro och Stockholm, samt att lokalt bryta traditionen att tugga Khat. 

Under 2011 är målet att etablera KRIS och KRIS- konceptet mot Khat med, för och av 

somalier i Stockholm.  

Målgrupp 

Målgruppen är personer med somalisk etnicitet som missbrukar eller riskerar att börja 

missbruka drogen Khat. 
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Metod 

Metoden/KRIS- konceptet har visat sig framgångsrik när det gäller andra former av 

missbruk och kriminalitet därför tror man att det med viss anpassning även kan fungera 

mot Khat. Metoden/KRIS- konceptet innebär i korthet: 

• Delaktighet i och ansvar för en daglig föreningsverksamhet 

• Självhjälpsprincipen att man genom att hjälpa andra hjälper sig själv 

• Efterlevnad av deviserna; drogfrihet, hederlighet, kamratskap och solidaritet 

• Hjälp och stöd 24 timmar om dygnet 

• Deltagande i programverksamhet (i detta fall KRIS- konceptet mot Khat) 

Planerad verksamhet 2011 

• Tillsätta en lokal pilotprojektledare i Stockholm 

• Hitta personerna bland annat med hjälp av SWIS 

• Etablera en KRIS- lokal/samlingsplats i Stockholm (Rinkeby/Tensta) 

• Rekrytera 25 medlemmar och start av somalisk KRIS- förening 

• Utveckla förebyggande föreningsverksamhet i samverkan med SWIS och NBV 

• Genomföra programverksamhet 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av projektets 

ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Verksamheten riktad mot somalier som under 2010 startades i Örebro ingår nu i den 

ordinarie verksamheten i KRIS Örebro. 

Under 2011 har en somalisk KRIS förening startats i Rågsved i samarbete med SWIS 

Föreningen har cirka tio medlemmar och ytterligare mellan 40-50 deltagare har aktiverats 

på föreningen och i aktiviteter i samband med projektet. KRIS-konceptet har integrerats 
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till de somaliska deltagarna genom bland annat studiecirkeln BASIC och de har även fått 

gå NBV:s studiecirkelledarutbildning. Somaliskt KRIS har fått följa med till fängelse för 

att de ska kunna stötta somalier som sitter där. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Medlemmarna som rekryterats har valt att bryta ett destruktivt liv med droger och 

kriminalitet. Genom att flera av de somaliska männen som haft problem visar att de tagit 

ställning mot alla droger, men framför allt Khat, så blir de förebilder för andra somalier. 

Det har under perioden skett några allvarliga incidenter där flera somaliska unga män och 

kvinnor både omkommit och skadats svårt i våldsbrott i Stockholm och då har Somaliska 

KRIS funnits där för både vänner och släkt till offren. Det är ett flertal av deltagarna som 

ändrat sina liv från att inte ha något att göra som numera studerar eller arbetar. 

För mer information om projektet kontakta: 

RIKSKRIS 

Ali Reunanen     Telefon: 0702- 83 40 51 

E-post: ali.reunanen@kris.a.se  Hemsida: www.kris.a.se 

 

mailto:ali.reunanen@kris.a.se
http://www.kris.a.se/
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Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Kunskap om missbruk 

av substitutionsmedicinerna Subutex och Metadon 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        1 025 

Beviljade medel (tkr)        300 

Bakgrund 

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, upplever att de allt oftare möter människor som 

säger att de missbrukar Subutex och Metadon, SoM. Många vittnat om de negativa 

konsekvenserna med ett SoM- missbruk och svårigheten med att avgifta sig och helt sluta 

med SoM. Flera upplever sig lurade in i sitt missbruk genom deltagande i ett 

substitutionsprogram vilket lett till en flera gånger värre avgiftning för dem än den 

avgiftning som sker i samband med heroinmissbruk. KRIS upplever också att allt fler 

ungdomar under 25 år missbrukar SoM, utan att någonsin ha varit inskrivna i ett 

substitutionsprogram.  

Det finns inte någonstans i hela landet någon metod för avgiftning/urtrappning av 

SoM. KRIS uppfattar att det inte finns någon statistik eller kartläggning som visar hur 

SoM-missbruket utvecklats. Utifrån detta finns ett behov att ta reda på mer om SoM- 

läckaget för att kunna förebygga SoM-missbruk. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Syftet med projektet är att genomföra en kartläggning av det illegala bruket av Subutex 

och Metadon (SoM-missbruk) i Stockholmsområdet, och dess konsekvenser för anhöriga, 

såsom barn, partners, föräldrar och andra närstående, det vill säga att skapa en 

informations- och kunskapsförmedling som lyfter upp denna problematik på 

samhällsagendan. Samt att genom en beskrivning av problemets art och omfattning bidra 

till att utveckla åtgärder som minimerar konsekvenserna. 
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Målgrupp 

Anhöriga och närstående, offentliganställda yrkesgrupper som berörs av problemet, 

beslutsfattare och inte minst de ytterst berörda själva, Subutex och metadon 

missbrukarna. 

Metod 

Under första projektåret är steg ett att genomföra en intervjustudie om SoM på anstalter, 

häkten och SIS (Statens Institutionsstyrelse) institutioner. Som komplement och för att 

bredda undersökning med offentligt material kommer domböcker vid tingsrätter i 

Stockholm att gås igenom. Via akterna för domar och förundersökningar med direkt 

anknytning till SoM breddas kunskapen och information kring problematiken. Studien 

planeras att ske i samarbete med forskare på Ersta Sköndal Högskola. 

Steg två är att under andra projektåret publicera och föra ut kunskapen som studien 

genererar till målgrupperna. För att skapa uppmärksamhet kring rapporten planeras 

utbildningskonferenser riktade till målgruppen. 

Resultatmål 

• Att studien genomförs de 1, på de cirka 15 institutioner som finns i Stockholms 

län. 

• Att en rapport med slutsatser skrivs och publiceras. 

• Att fem konferenser för de olika kategorierna i målgruppen genomförs. 

• Att denna problematik förs upp till olika samhällsorgans beslutsnivåer. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av projektets 

ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har pågått under cirka sex månader och under den tiden har man tagit fram 

enkäter och genomfört ett antal intervjuer på institutioner i Stockholms län som kommer 

att lägga grunden till rapporten som kommer att skrivas under våren. Vilket i sin tur ska 
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bli materialet som används i konferenserna/workshops och ska leda till att problematiken 

förs upp till olika samhällsorgans beslutsnivåer. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har bara påbörjats och inga resultat eller reaktioner redovisas. 

För mer information om projektet kontakta: 

RIKSKRIS 

Ali Reunanen     Telefon: 0702- 83 40 51 

E-post: ali.reunanen@kris.a.se  Hemsida: www.kris.a.se 

mailto:ali.reunanen@kris.a.se
http://www.kris.a.se/
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

(KSAN): BellaNet – Nationellt Nätverk för Tjejgruppsledare  

 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)  945 1 250 760 760 950 1 235 1 302 

Beviljade medel (tkr)  150 375 243 660 500 500 700 

Bakgrund 

KSAN har sedan sommaren 2005 erhållit drogförebyggande projektmedel för att bygga 

upp ett nationellt nätverk för tjejgruppsledare. Nätverket önskar samla de cirka 6 000 

tjejgruppsledare som sedan mitten av 1990–talet genomgått KSAN:s introduktions- och 

uppföljningsdagar med utgångspunkt i det förebyggande metodmaterialet Grus och 

Glitter och Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper. Ett mötesforum www.bellanet.se 

lanserades i december 2006. Forumet togs i bruk 2007 och har idag tusentals besökare 

varje månad och över 150 aktiva från 21 olika län. 2009 godkändes BellaNet som en 

drogförebyggande verksamhet av EU-kommissionen som en EAD- aktivitet, European 

Action on Drugs. I juni 2009 öppnades BellaNets internetforum för internationella 

medlemmar. BellaNet utgör idag en erfarenhetsbas för europeiskt preventionsarbete med 

miljoner tonårsflickor i fokus. 

Fakta om KSAN 

• KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, 

narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Organisationen är partipolitiskt och religiöst 

obunden. 

• KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet och målgruppen utgörs av flickor och 

kvinnor i alla åldrar. 

• Organisationen bildades 1943 och har 31 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt cirka 

270 000 kvinnor. 

• Bland medlemmarna återfinns samtliga politiska kvinnoförbund, 

invandrarkvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor samt kvinnojoursrörelsen. 

Källa: www.ksan.se  

http://www.bellanet.se/
http://www.ksan.se/
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Övergripande mål 

Att genom ett nationellt nätverk stimulera, stärka och vidareutveckla tjejgruppsarbetet i 

landet. Syftet med det nationella nätverket är även att organisera och mobilisera denna 

stora grupp kvinnor till ett aktivt nationellt, regionalt och lokalt drogförebyggande och 

opinionsbildande arbete med flickor/unga kvinnor i fokus samt att öka arbetet för 

jämställdhet.   

Delmål 

• Förstärka BellaNets drogpreventiva arbete med flickor i fokus. 

• Förstärka projektet i alla 21 län. 

• KSAN:s reguljära utbildningsarbete för tjejgruppsledare kopplas ihop med 

BellaNet som erfarenhetsbas. 

• Öka erfarenhetsutbyte och metodutvecklingsarbete för genderspecifikt 

drogförebyggande metoder i samarbete med medlemmar i BellaNet International. 

• Mer tjejgrupper PUNKT! 

• Fler tjejgrupper startas i skolor/fritidsgårdar/föreningsliv över hela landet.  

• Långsiktigt förebygga missbruk av alkohol och andra droger. 

• Tjejgruppledarnas kompetens och kollegiala erfarenhetsutbyte ökar både nationellt 

och internationellt. 

Målgrupp 

Tjejgruppsledare inom BellaNet och BellaNetInternational. Personal inom skola, fritid, 

ungdomsmottagningar, föreningsliv som har daglig kontakt med flickor. 

Metod 

Webbaserat nätverk. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har arbetat för att tjejgruppsarbetet ska stärkas och nya grupper startas. KSAN 

har även försett nätverket med information och nya kunskaper som tagits fram i KSANs 

andra pågående projekt om alkohol, tobak, nätdroger, fitnessdopning med mera. KSAN 

har ökat insatserna för att följa upp lokala kontakter och fokuserat på hur arbetet med 

tonårsflickor bedrivs. Detta utifrån larmrapporter om att flera tjejgruppsledare inte 

tillåtits starta nya grupper av sina arbetsgivare. 

BellaNet som en unik internationell EAD- aktivitet har vidareutvecklats. Detta har även 

uppmärksammats av EU, projektet presenterades i Warszawa den 6 juli vid en European 

Action on Drugs konferens på EU-kommissionens inbjudan. BellaNetInternational har 

initierat tjejgruppsarbete i Rumänien och på Island. I samarbete med NGO Women 

Together Against Addictions har en plan för spridning av genderspecifikt 

drogförebyggande arbete i Finland tagits fram och samarbetsparten har erhållit ett besked 

om projektfinansiering för metodutbildningsinsatser för 2012. 

Under året har BellaNet deltagit på ett flertal konferenser, mässor och olika former av 

möten. Bland annat har de deltagit på föreläsning om Projekt online, hur personal arbetar 

via nätet på de forum som ungdomar använder. Inom projektet har man delat ut ”liten 

bok…” om flickor och läkemedel. Flickors självupplevda hälsa mättes med hjälp av 

EuroQol på tjejmässorna i Malmö och Landskrona genom att ett hundratal EuroQol- 

intervjuer med flickor genomfördes. Bellautbildningsdagar har genomförts. KSAN deltog 

som utställare på Skolsköterskornas Årskongress i Göteborg, där information om 

nätverket delgavs cirka 850 skolsköterskor. Inom ramen för BellaNet har flera nätenkäter 

genomförts, en om scanning av förekomsten av cannabis i de kommuner som 

tjejgruppsledarna arbetar samt om tjejgruppsledarnas utbildningsbehov. Dessa ska mötas 

2012 med minst fyra Flickor i fokus- konferenser med huvudvikt på nätdroger, 

legalt/illegalt, cannabis och fitnessdopning. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Antal träffar på BellaNets hemsida www.bellanet.se har under 2011 legat på i snitt mellan 

1 500-3 000 per månad. Totalt antal träffar under året är 36446 stycken. BellaNet har 

293 aktiva medlemmar, varav cirka 40 inom BellaNet International från nio olika länder: 

Island, Vitryssland, Rumänien, U.S.A., Brasilien, Portugal, Norge, Finland, 

Nederländerna. 
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BellaNetInternational utgör erfarenhetsbas för europeiskt preventionsarbete med 

tonårsflickor i fokus. Utbildningsdagar har genererat flera tjejgrupper, cirka tio stycken 

på Island, cirka 20 stycken i Rumänien, cirka 20 nya grupper i Sverige. En grupp 

innehåller cirka 10-12 flickor. Vilket innebär att cirka 600 flickor har deltagit under 

2011. BellaNets nätverk når ut till flickor/unga kvinnor som får tillgång till en 

attitydförändrande metod som stärker goda val kring egen hälsa. Långsiktigt 

drogförebyggande arbete har understrukits. Tjejgruppsledarnas kompetens och 

erfarenhetsutbyte ökar både nationellt och internationellt. Deltagarna i nätverket har 

blivit medvetna om riskerna med dopning och om trenderna bland flickor/unga kvinnor 

gällande preparat för fitnessdopning. 

Projektets fortsatta verksamhet 

KSAN avser att inom ramen för tre år inlemma nätforumet till reguljär verksamhet på 

KSAN under förutsättning att lönemedel finns för en person. Örebro Universitet har inlett 

en fördjupningsstudie om projektet och tjejgruppsarbete. 

För mer information om projektet kontakta: 

KSAN  

Britt Fredenman eller Leena Haraké Telefon: 08- 10 10 51  

E-post: britt.fredenman@ksan.se eller leena.harake@ksan.se   

Hemsida: www.ksan.se, www.bellanet.se 

mailto:britt.fredenman@ksan.se
mailto:leena.harake@ksan.se
http://www.ksan.se/
http://www.bellanet.se/
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

(KSAN): Marknadsföring till flickor, del 2 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        230 

Beviljade medel (tkr)        230 

Bakgrund 

Forskning visar på kopplingen mellan tidig rökdebut och ökad risk för 

beroendeutveckling av alkohol och andra droger. Enligt flera rapporter är flickor och 

kvinnor de grupper som röker mest. Flickor och unga kvinnor utgör en sårbar grupp som 

riskkonsumenter av alkohol. Utseende- och kroppsfixeringen som understöds av den 

aggressiva marknadsföringen av olika beroendeframkallande preparat utgör ytterligare en 

risk för att flickor och unga kvinnor kommer i kontakt med preparat för fettbränning 

eller dopingmedel. Konsumentverket med flera har noterat den lavinartade ökningen av 

kostnaderna för marknadsföringen och alkoholreklam i Sverige. 

KSAN har under tiden 2009-2010 drivit projektet Marknadsföring till flickor med stöd 

av projektmedel från FHI/Länsstyrelsen i Stockholms län. KSAN fokuserade på hur 

arbetet mot medlemsorganisationerna (når ut till över 270 000 kvinnor) skulle kunna 

intensifieras och att ännu fler skulle kunna nås med viktig faktakunskap om varför det är 

viktigt att arbeta tobaksförebyggande. Under sommaren 2010 togs åtta nyhetsbrev fram 

som spreds till alla medlemsorganisationer samt KSANs nationella nätverk för 

tjejgruppsledare BellaNet. Ett Twitter -konto Flickor i fokus öppnades på internet för 

projektet med så gott som dagliga notiser. En kort film med 12-åriga skolflickor togs 

fram. Flickorna pratar om marknadsföring, reklam, alkohol och tobak.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

KSAN vill under 2011 göra en kraftfull satsning för att öka motkraften för en ogynnsam 

utveckling för flickor/unga kvinnors hälsa och livsstil genom att tillgängliggöra projektets 

arbets- och informationsmaterial kompletterad med nya blad om läkemedel, nätdroger 

och doping i en interaktiv handledning för en gruppdiskussion/aktivitet. Detta material 
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kan användas i klassrum, fritidsgårdar, föreningslivet, ungdomsmottagningar, 

mödravårdscentraler, arbetsplatser med mera. 

Syfte 

Främja hälsan och begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta 

för ett narkotikafritt samhälle samt öka kunskapen och uppmärksamheten på sambandet 

mellan olika beroenden. Motverka den aggressiva marknadsföringen av 

beroendeframkallande medel. 

Målgrupp 

Flickor och kvinnor, verksamma inom skolor, föreningslivet, ungdomsmottagningar, 

mödravårdscentraler samt allmänheten. 

Resultatmål 

Ett interaktivt handledarmaterial för cirka tolv nyhetsbrev som kompletteras med fakta 

om nätdroger, dopning samt diskussionsmaterial till filmen med tolvåriga flickor för 

spridning. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Fyra nya nyhetsbrev har tagits fram och spridits under 2011, handledningsmaterialet 

(arbetsnamn Rosa Monstret) till de totalt tolv nyhetsbreven har tagits fram och 

opinionsbildande insatser har genomförts. Till exempel har en intervju plus en 

tidningsartikel publicerats i DN den 31 maj. TV-inslag på TV 4 på flera regioner i landet 

efter ett seminarium i Almedalen om rosa cigaretter och päronlikör till flickor. På mässan 

Förebygg.nu i november 2011 i Göteborg hölls en workshop inom projektet. KSAN höll 

ett tjejläger i juni för tonårsflickor i åldern 13-18 år, där såväl marknadsföring av alkohol 

och tobak samt projektets fynd presenterades och diskuterades. 
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Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har uppmärksammat den aggressiva marknadsföringen och reklam om ANDT 

riktat till flickor/unga kvinnor samt ställt krav på reglering och skydd mot exploatering av 

unga. KSANs medlemsorganisationer har mobiliserats till fortsatt arbete inom området. 

KSANs representant i ANDT- rådet har lyft projektet på rådets möten och som medlem i 

Folkrörelser mot Droger har man informerat och uppmärksammat ett 20 tal andra 

frivilligorganisationer om flickor/unga kvinnor som måltavla för en mycket aggressiv 

marknadsföring av alkohol. 

Projektet har fått många att reagera på hur utsatt gruppen flickor och kvinnor är och 

väckt intresse för fortsatta diskussioner om reklamens/marknadsföringens påverkan på 

unga och deras ANDT- vanor, vilket ställer krav på annorlunda tänk gällande framtidens 

drogpreventiva insatser och skydd för barns och ungas hälsa och integritet. Unga flickors 

reaktioner har varit sunda - de vill inte bli lurade av vuxna och industrin som vill få flera 

konsumenter av sina hälsovådliga produkter. Genom en ökad medvetenhet om den 

aggressiva marknadsföringen i syfte att rekrytera flera användare bland flickor och 

kvinnor av hälsofarliga produkter har handlingsberedskapen ökat - att kunna säga nej 

och välja bort tobak. Projektet har belyst såväl cannabis, nätdroger som fitnessdopning 

och upprört alla som tagit del av informationen. Denna del har varit mycket uppskattad 

och ansetts informativ. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Handledningsmaterialet Rosa Monstret ska tryckas i slutet av jan 2012. 

För mer information om projektet kontakta: 

KSAN  

Leena Haraké    Telefon: 08- 10 10 51  

E-post: leena.harake@ksan.se    Hemsida: www.ksan.se 

mailto:leena.harake@ksan.se
http://www.ksan.se/
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

(KSAN): Ses i baren 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)     180 850 860 440 

Beviljade medel (tkr)     180 180 300 100* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

KSAN har under 2008-2009 tagit fram en teaterpjäs Ses i Baren för att belysa 

jämställdhetssträvan för unga kvinnor och dess konsekvenser för unga kvinnors hälsa, 

livsutrymme, deltagande i samhällslivet och deras attityder och förhållande till alkohol. 

Sedan våren 2009 har pjäsen spelats ett flertal gånger för cirka 2 000 åskådare med olika 

upplägg för uppföljning.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Pjäsen Ses i baren syftar till att verka för en bättre hälsa för flickor och kvinnor, engagera 

fler till aktivt, tidigt, lokalt och regionalt hållbart drogförebyggande arbete med flickor 

och unga kvinnor i fokus. Med pjäsen vill man påverka attityder, bilda opinion och 

motverka risk- och missbruk/beroende av alkohol och andra droger. Projektet vill även 

verka för ökad genderspecifikation i lokala och regionala drogpolicys samt lyfta fram 

gruppen flickor/unga kvinnor som inte vill använda alkohol och andra droger. 

Målgrupp 

Målgruppen är dels nätverken som nås genom drogsamordnare i tio län, regionala och 

lokala samarbetsparter inklusive KSAN:s egna medlemsorganisationer, unga vuxna 

kvinnor i kvinnoorganisationer, nätverk, arbetsplatser, gymnasieskolor och andra som är 

intresserade av kvinnors hälsa, frigörelse, aktivt deltagande i samhällslivet, livsutrymme 

och jämställdhet. 
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Resultatmål 

• Minst 20 förställningar förbereds, genomförs och följs upp i samarbete med 

samarbetspartner i minst 10 län. 

• Ett antal lokala ANTD- strategier påverkas att ta upp unga kvinnors alkohol- och 

andra drogvanor och planerar insatser för denna grupp. 

• Ett antal serveringspersonal och alkoholhandläggare nås. 

• Minst tio uppföljningar av 2009 och 2010 års samarbeten dokumenteras. 

• Nya målgrupper nås och kan redovisas. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Förändringar har dock skett 

vad gäller aktiviteter, personal, samverkan och uppföljning/utvärdering. Skäl för 

förändringarna var ekonomiska då projektet fick ett slutanslag från FHI och betydligt 

mindre medel än vad man ansökt om. Färre aktiviteter har planerats, projektanställd 

skådespelare har sagts upp och anlitas cirka tre månader istället för tolv månader som 

planerats. Den upparbetade och planerade samverkan med olika parter har fått avvecklats 

vilket var negativt för projektet och KSANs anseende. Uppföljning/utvärdering sker 

kontinuerligt men istället för utveckling har projektet tvingats till avveckling. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

På grund av att projektet fick ett slutanslag av FHI och fördröjning av utbetalning av 

medel fick projektplan ändrades under våren 2011. 

Under 2011 har teaterstycket spelats enligt följande: För hälso- och sjukvårdens 

personal vid avslutningskonferens i mars för Riskbruksprojektet i Västmanlands län, i 

Värmlands län (SKV och kvinnonätverket) och i Råda Ordenshus den 9 november i 

samarbete med IOGT-NTO och NBV, Norrbotten, i Umeå på NBV:s årsmöte den 2 april 

och i Luleå på gymnasiebyn för 900 elever den 4 oktober. I Västra Götalands län, 

Metallfacket och Socialnämnden i Herrljunga i september, för cirka 200 elever, 

gymnasieskolor i Kungälv i oktober för cirka 200 elever, Dalarnas län, Orsa kommun och 

skolor i oktober samt på referensskolorna för pjäsen (bland annat restaurangskolor). 
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Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har fokuserat på unga kvinnors alkohol och drogvanor och påverkat närmare 

2000 gymnasieelever. Flera skolor har följt upp föreställningen med temadiskussioner och 

arbeten, samt gett feedback till KSAN om föreställningen. Politiker som sett pjäsen har 

lovat föra frågan (unga kvinnors livsstil och alkoholvanor) vidare. Spelningar har 

uppmärksammats i media och tidningsartiklar om pjäsen har publicerats i lokal och 

regional press. Bland annat en artikel i Alingsåstidningen den 23 september och en i 

Dalatidningen den 27 oktober, Ses i baren fängslade ungdomar. 

Projektet har dokumenterats kontinuerligt. Uppföljningen av de tidigare årens 

spelningar visar att det har kommit igång tjejgrupper i gymnasieskolor i Västernorrlands 

län, kvinnoverksamheter i Jönköpings län, aktivt ANDT- arbete i Luleås gymnasieby och 

Kungälvs gymnasium med stöd av skolkuratorer. Från flera håll rapporteras dock att det 

är jobbigt att ta upp flickors och unga kvinnors alkoholvanor och livsstil - vuxna vet inte 

vad de ska göra! Gruppen flickor och unga kvinnor som inte dricker får ingen 

uppmärksamhet alls i skolor och fritidsverksamheter enligt enkätsvar från elever. 

Uppföljnings- och spridningsarbetet har försvårats och många samarbetsparter, 

organisationer och gymnasieskolor som förberetts inför 2011 är besvikna. Besvikna på att 

projektet inte kunnat leverera det som planerats tillsammans för att främja flickors och 

unga kvinnors hälsa och leva upp till de förväntningar som skapats och inletts under 

2010. Detta ska ses i ljuset av den ökande ohälsan bland unga kvinnor och ändrade 

alkohol-, tobaks- och andra drogvanor. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag av FHI. 

För mer information om projektet kontakta 

KSAN 

Leena Haraké    Telefon: 08- 10 10 51, 0708- 62 74 95  

E-post: leena.harake@ksan.se    Hemsida: www.ksan.se  

 

mailto:leena.harake@ksan.se
http://www.ksan.se/
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

(KSAN): Världens Mammor  

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)     200 900 460 360 

Beviljade medel (tkr)     200 200 200 200* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Rapporter visar på ändrade alkohol- och drogvanor hos flickor med tidigarelagd 

debutålder och sämre psykisk hälsa. Drogförebyggande insatser når inte fram till alla 

flickor, till exempel med invandrarbakgrund. KSAN menar att genderspecifika och 

gendersensitiva kulturkompetenta drogförebyggande metoder behöver utvecklas och fler 

aktörer engageras i det drogförebyggande arbetet för att stärka flickors/unga kvinnors 

hälsa. Som ett led i detta startade KSAN 2008 det drogförebyggande projekt Världens 

mammor. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att förebygga missbruk bland flickor/unga kvinnor samt att öka 

kunskapen om tidiga och hållbara kulturkompetenta skyddsfaktorer mot missbruk. 

Projektet ska ta fram ett interaktivt informationsmaterial tillsammans med världens 

mammor för att de ska kunna stödja sina döttrar och andra flickor och unga kvinnor att 

inte använda alkohol eller droger. 

Målgrupp 

Föreningsaktiva kvinnor/mammor med invandrarbakgrund och deras döttrar. I nya 

mammagrupper prioriteras unga mammor. Särskilt fokus på flickor som inte dricker eller 

använder droger. 

Metod och planerade aktiviteter 

Fem nya Världens mammagrupper stratas med cirka 25 kvinnor/grupp i samarbete med 

lokal drogsamordnare/fältsamordnare med utgångspunkt i KSANs metodmaterial 
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FRIHET- en skrivarkurs för kvinnor. Grupperna testar även det material som tagits fram 

inom projektet under tidigare år. De nya grupperna träffas 8-10 gånger, 2-3 tim/gång. 

Särskilt område som ska utvecklas med de nya grupperna är ett stöd för flickor som inte 

dricker och använder droger. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Förändringar av planerade 

aktiviteter har skett. Färre grupper har startats på grund av ett lägre projektanslag än vad 

som ansöktes om samt försening av besked om projektbidrag. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Under tidigare projektår har Världens mammor genomfört totalt sex stycken 

mammagrupper för föreningsaktiva kvinnor i åldern 18-72 år från 25 olika länder. 

Under 2011 har fyra mammagrupper genomförts. Flera mammor med sina döttrar 

deltog och även blivande mammor. Två framtidsverkstäder hölls för att metodiskt 

sammanfatta tio olika mammagruppers erfarenheter. Det ena seminariet hölls i Lund den 

1 oktober och den andra i Grantorp, Huddinge den 27 november. Underlaget till 

informationsmaterialet är framtaget och manusarbetet pågår för att slutföra projektet.  

Uppnådda resultat enligt projektet 

Utvärderingen av verksamheterna visar att mammorna har fått kunskap, gemenskap, 

styrka och självförtroende för att arbeta drogpreventivt med sina barns hälsa i fokus. 

Projektet har fokuserat på att motverka ökad ohälsa bland flickor och kvinnor som inte 

traditionellt nås med drogpreventiva insatser och aktiverat föreningsaktiva kvinnor med 

invandrarbakgrund till aktivt drogförebyggande arbete. Att döttrarna tidigt inkluderades i 

projektet har inneburit att såväl alkohol- och drogfri graviditet/amningstid som barns rätt 

till drogfri uppväxtmiljö (barnkonventionen) hamnat i fokus.  

Projektet har bidragit till ökade kunskaper om kulturkompetenta skyddsfaktorer, ökad 

kunskap om Sveriges narkotikalagstiftning och till spridning av ANDT- strategin. 

Faktainformation om drogers effekter och konsekvenser har ökat intresset och 

engagemanget bland mammorna att ta reda på mer, söka lokala aktörer i kommunen och 

fältarbetare. Överlag har faktakunskap gett styrka till mammor att prata med sina döttrar 
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om droger och deras skadeverkningar. Mammorna har också skapat ett stödnätverk för 

sig själva att våga vara vuxna mammor. 

Mammornas egna ohälsosamma vanor har fått utrymme i diskussioner och blivit 

föremål grupptryck att sluta röka. Kopplingen mellan tobaksbruk och risk för att 

utveckla andra beroenden har tydliggjorts i mammagrupperna. 

I Grantorp har Världens Mamma-arbetet inlemmats i den reguljära 

föreningsverksamhet och föreningarna i Skåne håller på med förankringsarbetet. Ett gott 

samarbete har inletts mellan Grantorpsföreningen och föreningarna i Skåne. Det 

framtagna materialet kommer att presenteras i högtidliga former och användas i nya 

grupper.  

Projektet har väckt intresse utanför den ursprungliga projektmålgruppen på andra håll i 

landet. Ett samarbete har initierats med lokal en drogsamordnare och Ungdomens hus i 

Orsa kommun för att planera för mamma-dotter verksamhet för 70 flickor i åk 7-9 under 

tre år med utgångspunkt i Världens mammors erfarenheter samt stärka SKRUV- 

projektets verksamhet med invandrarkvinnor i Hallands län i samarbete med länsstyrelsen 

och Trygg i Halmstad-satsning. 

Projektets erfarenheter kommer att ges ut i en skrift med arbetsnamnet Världens 

Mammor för flickors hälsa. Materialet kan användas av andra föreningar, intresserade 

med flera och bör spridas brett. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. 

För mer information om projektet kontakta  

KSAN   

Leena Haraké     Telefon: 08- 10 10 51, 0708- 62 74 95  

E-post: leena.harake@ksan.se     Hemsida: www.ksan.se  

mailto:leena.harake@ksan.se
http://www.ksan.se/
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

(KSAN): 55+ Kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning  

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        150 

Beviljade medel (tkr)        150 

Bakgrund 

KSAN har sedan 2003 samarbetet med Sveriges Pensionärsförbund för att tydliggöra 

vuxna och äldre kvinnors ökade konsumtion av alkohol och beroendeframkallande 

läkemedel i ett gemensamt projekt som benämns 55+. Nationell och internationell 

forskning visar på en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland vuxna och äldre kvinnor. 

Fler äldre dricker allt mer och skador och dödsfall till följd av alkohol ökar. Kunskap 

finns även om att läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder och risken för 

blandmissbruk och beroende behöver förbyggas. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till: 

• Att uppmärksamma riskbilder och brister på särskilda åtgärder för äldre kvinnor 

med alkohol- och läkemedelsproblem. 

• Att öka kunskapen och ta fram handlingsplaner och åtgärder för att förebygga 

alkoholskador/blandberoende av läkemedel hos vuxna och äldre kvinnor. 

• Att engagera fler till drogförebyggande arbete med vuxna och äldre kvinnor som 

målgrupp. 

• Att ställa fortsatta krav på beslutsfattare och vårdgivare för att adekvata åtgärder 

vidtas, inte minst för att förhindra nyrekrytering av kvinnor i olika åldrar till 

missbruk/blandmissbruk och beroende. 
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Målgrupp 

Nyckelpersoner i involverade medlemsorganisationer KSAN, MHF, NBV, 

arbetsförmedlingen, SPF, RPG med flera. Länssamordnare alkohol/droger, 

äldresjuksköterskor och hemtjänstpersonal. 

Metod och planerade aktiviteter 

Framtagande och sammanställning av ett kunskapsunderlag, anordna en rikskonferens, 

sprida kunskapsmaterialet samt opinionsbildande insatser som till exempel debattartiklar. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Referensgruppen har träffats tre gånger och har i samråd med riksdagens utredningstjänst 

fått fram en översikt över det aktuella läget för projektets målgrupp i syfte att ett 

kunskapsunderlag kan sammanställas 2011.  

En rikskonferens Ett kunskapsseminarium om vuxna och äldre kvinnors alkohol- och 

läkemedelskonsumtion anordnades den 23 november i samarbete med riksdagens 

nykterhetsgrupp för att nå ut till nyckelpersoner. 

Beträffande opinionsbildande insatser så har tidningen Äldre i centrum publicerade en 

artikel om äldres missbruksfrågor med intervju från KSAN och tidningen Veteranen 

publicerade en intervju med KSANs kanslichef om projektfrågorna.  

Om det befintliga kunskapsunderlaget framgår det att såväl alkohol- som 

läkemedelskonsumtionen ökar i målgruppen och att det inte finns några studier som kan 

ge en samlad bild av beroende- och missbruksrelaterade problem hos gruppen kvinnor 

55–80 år. Det krävs omfattande kartläggningar och studier för att få underlag för vidare 

slutsatser och detaljerade handlingsprogram.  

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har vid ett kunskapsseminarium uppmärksammat riskbilder och bristen på 

särskilda åtgärder för äldre kvinnor med alkohol- och läkemedelsproblem, och avser att 
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verka för att en aktuell översikt och åtgärder för att förebygga alkoholskador och 

blandberoende av läkemedel hos vuxna och äldre kvinnor kommer till stånd. 

Projektarbetet har visat tydligt på att det behövs mera forskning, förebyggande arbete, 

konsumentinformation om verkningar och biverkningar av alkohol i kombination med 

läkemedel, tidig upptäckt av blandberoende, respektfullt bemötande och särskilt 

designade, lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser för gruppen vuxna och äldre 

kvinnor – en grupp som inte tidigare varit aktuell för beroendevården. 

Projektets fortsatta verksamhet 

KSAN avser att inlemma kunskapsunderlaget i sin reguljära verksamhet och fortsätta 

sprida informationen i detta samt har ansökt om fortsatta projektmedel 2012 för att 

verka för att projektfrågan kan belysas vidare. 

För mer information om projektet kontakta  

KSAN   

Leena Haraké     Telefon: 08- 10 10 51, 0708- 62 74 95  

E-post: leena.harake@ksan.se     Hemsida: www.ksan.se  

mailto:leena.harake@ksan.se
http://www.ksan.se/
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Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Dags för De Glömda barnen i 

Göteborg! 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       450 430 

Beviljade medel (tkr)       200 200 

Bakgrund 

Det finns idag omkring 385 000 barn som växer upp i familjer där någon vuxen 

konsumerar alkohol i en omfattning som utgör en risk för föräldrarnas egen hälsa, så 

kallat riskbruk, enligt Statens folkhälsoinstituts rapport. Antagligen finns det fler – 

mörkertalet är stort eftersom beroendeproblematiken är något som oftast hålls hemligt. 

Dessa barn har under många år kallats De glömda barnen. De har under lång period varit 

bortglömda, såväl i behandling som i samhällsdebatten. Numera räknas också bland 

annat barn, vars föräldrar har psykiska funktionshinder, barn i våldsamma hemmiljöer 

eller barn där någon förälder sitter i fängelse, till denna grupp. Behovet av stöd till dessa 

barn är mycket stort. Detta projekt är ett samarbete inom Nätverket De Glömda Barnen. 

Fakta om Länsnykterhetsförbundet 

• Länsnykterhetsförbundet är en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer och 

kristna samfund som arbetar för en alkohol och narkotikafri livsstil. 

• Deras huvuduppgift är att driva ett utåtriktat förebyggande arbete kring alkohol och andra 

droger i bred samverkan med andra. 

• Organisationen erbjuder kunskap, metoder och arbetssätt i det alkohol- och narkotika 

förebyggande arbetet, utbildningar och seminarier i aktuella ämnen, stöd och kontakter vid 

genomförande av folkhälsoprojekt samt kunniga och engagerade medarbetare, ideella 

organisationer och lokalt aktiva medlemmar. 

• Länsnykterhetsförbundet ingår i Nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland. Nätverket 

består av organisationer, studieförbund och kommuner som tillsammans vill uppmärksamma 

och verka för att glömda barn får hjälp och stöd. 

Källa: www.lansnykterhetsforbundet.se 

http://www.lansnykterhetsforbundet.se/
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att nätverket ska verka för att så många glömda barn som möjligt 

skall stärkas som individer och därigenom må bättre. 

Mål 

Nätverket vill erbjuda De Glömda barnen vuxenrelationer som ger dem närhet, trygghet, 

kärlek och uppskattning som leder till framtidstro, social förmåga, självförtroende med 

mera genom: 

• Att öka kunskapen om De Glömda Barnens situation 

• Att det ska finnas ett starkt och fungerande nätverk i Göteborg stad med 

representanter från vård, kommun och ideella för att få kontinuitet i arbetet och 

kunna hålla frågan aktuell 

• Att det i Göteborgs stad på flera håll ska finnas pågående stödgruppsverksamhet 

Målgrupp 

De Glömda barnen samt vuxna som finns i dessa barns närhet. Nätverket vill erbjuda 

vuxna i barnens närhet kunskapsinhämtande aktiviteter och opinionsbildande aktiviteter. 

Metod och aktiviteter 

Projektet vill utbilda ledare från frivilligorganisationerna, stödgruppsledare, skolpersonal, 

politiker, kommunanställda med flera. På detta sätt kommer nätverkets verksamhet 

fungera som ett komplement till kommunens insatser.  

Aktiviteter som planeras är fortbildning för gruppledare, Vara vettig vuxen kurser, 

nätverksträffar, Ögon öppnar seminariedagar, skapa en hemsida som, fungerar som en 

elektronisk samlingsplats för Göteborgs olika stödgrupper samt arbeta för nybildande och 

utveckling av lokala stödgrupper. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

aktiviteter och tidsplanen på grund av ekonomiska skäl då man beviljade mindre medel 

än sökt belopp samt på grund av tidsbrist. Vad gäller aktiviteter så har planen på en 

elektronik samlingsplats för olika stödgrupper lagts ner och antalet seminarier och 

fortbildningsdagar reducerats från två till en. 
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Nätverket De Glömda Barnen i Göteborg! har bedrivit projektet och erbjudit vuxna i 

barnens närhet kunskapsinhämtande- och opinionsbildande aktiviteter så som: Vara 

vettig Vuxen kurs samt gruppledarträff med mål att erbjuda utbildning för vuxna som 

arbetar med barn samt erfarenhetsutbyte och påfyllnad, vilket resulterade i 15 respektive 

30 nöjda deltagare. Ögon-öppnar-dag med mål att sprida och öka kunskapen om De 

Glömda Barnen vilket resulterade i 90 nöjda deltagare. Nätverksträffar för nätverkets 

medlemmar har genomförts var sjätte vecka vilket har gett oerhört mycket och 

uppskattats enormt av nätverkets medlemmar. Då nätverket endast beviljades hälften av 

sökta medel har projektplanen ändrats till följd att delmomenten arbetsgrupper i 

stadsdelarna, skapandet av en elektronisk mötesplats samt inköp av informationsmaterial 

genomfördes ej. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Nätverket har via en blankett som tagits fram utvärderat alla arrangemang skriftligt. 

Deltagarna uppger att de erhållit en ökad och värdefull kunskap om De Glömda Barnen 

och att man genom arrangemang som dessa ökar kunskapen om barnens situation. Idag 

finns ett starkt nätverk i Göteborg som kontinuerligt träffas och till vilket många 

föreningar och organisationer visar ett stort intresse. Nätverket börjar få ett starkt fäste 

och en identitet i Göteborg och goda samverkansmöjligheter. Det finns idag på flera håll 

pågående stödgruppsverksamheter som arbetar för De Glömda Barnen och många av 

dess ingår idag i nätverket. Genom nätverkets olika arrangemang ges verksamheterna 

möjligheter till ett nätverk, påfyllnad men också möjlighet till att synas mer utåt vilket ger 

ett mervärde. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Nätverkets ambition är att stärka organisationens struktur så pass att de efter ett antal 

projektår har möjlighet att bedriva verksamhet självgående utan ekonomisk stöd. 

För mer information om projektet kontakta: 

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 

Ninve Düzgün Khelil   Telefon: 031- 348 07 82, 070- 659 26 08 

E-post: ninve@lansnykterhetsforbundet.nu  Hemsida: www.lansnykterhetsforbundet.se 

mailto:ninve@lansnykterhetsforbundet.nu
http://www.lansnykterhetsforbundet.se/
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Maskrosbarn: Vägen till den jag är 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       706 471 

Beviljade medel (tkr)       200 450 

Bakgrund 

Att vara ung och leva tillsammans med en psykiskt sjuk eller missbrukande förälder är 

svårt. Många ungdomar tar ett stort ansvar för sin familj och får aldrig chans att vara 

barn. Många tror att de är helt ensamma om sina upplevelser och känner stora skam- och 

skuldkänslor. I Sverige lever cirka 500 000 barn och ungdomar med en förälder som 

missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Det motsvarar 25 procent av alla barn och 

ungdomar i Sverige. Väldigt få barn och ungdomar vågar söka stöd och hjälp i tron att de 

då skulle svika sina föräldrar. Många av de ungdomar som föreningen möter har aldrig 

tidigare vågat berätta om det som händer hemma. 

Under skolloven stänger de flesta verksamheter såsom ungdomsmottagningen och 

skolan som kanske är barnens enda fasta punkt i tillvaron. Med sin lägerverksamhet vill 

Maskrosbarn skapa en plats där ungdomar som har det svårt hemma kan känna sig 

trygga, bekräftade och sedda. På lägerverksamheten får de vara i en gemenskap där alla 

känner igen sig i varandra, för första gången kan de prata öppet om hur det är att ha en 

sjuk förälder. Att kontinuerligt träffas skapar en gemenskap av att vara en extrafamilj. 

Hur jobbigt det än är hemma så vet ungdomarna att de alltid har en plats att komma till. 

Fakta om Maskrosbarn 

• Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar 

och/eller är psykiskt sjuka. 

• Föreningen har funnits sedan 2005. 

• Maskrosbarn arbetar med information och kunskapsspridning genom föreläsningar.  

• Övriga verksamheter är lägerverksamhet för ungdomar mellan 14-19 år, mailverksamhet och en 

chatt där ungdomar kan skriva och få svar ifrån en volontär samt arbete med stödgrupper. 

• De som arbetar på Maskrosbarn är mellan 20-30 år gamla och har själva vuxit upp med 

missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. 

Källa: www.maskrosbarn.org 

http://www.maskrosbarn.org/
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Projektet vill erbjuda en annan metod än den stödgruppsverksamhet som de flesta 

kommuner erbjuder och som endast når ett cirka 0.5 procent av de ungdomar som 

behöver stöd. Projektet vill hjälpa ungdomar att bryta det sociala arvet. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Vägen till den jag är är en kombinerad lägerverksamhet och utbildning för ungdomar 

mellan 13-18 år som lever med en missbrukande och/eller psykiskt sjuk förälder - boende 

i hela Sverige. Ungdomarna har tidigare deltagit i Maskrosbarns sommarlägerverksamhet. 

Trygghet skapas med kontinuerliga träffar i mindre och större ungdomsgrupper med 

personal och deltagare de redan har en tillitsfull relation till.  

Projektet har fyra träffar under alla ungdomarnas skollov med runt 20 deltagare på 

varje träff. Mellan träffarna arbetar ungdomarna med personliga mål och hemuppgifter 

tillsammans med en coach (en lägerledare). Långsiktighet, kontinuitet, gemenskap och 

möjligheten till andningshål och komma bort en stund från familjen och tanka på sig 

själv, slippa ta ansvar och bara vara barn är grunden i projektet. Under lägerträffarna går 

deltagarna i stödgrupp och får individuellt samtalsstöd av personal samt utbildas i 

grunder i ledarutbildning, kunskap om missbruk och psykiska sjukdomar samt mål och 

visions planer. 

Målgrupp 

• Ungdomar mellan 13-18 år från hela Sverige som lever i familjer med en 

missbrukande och/eller psykiskt sjuk förälder.  

Resultatmål 

• Alla ungdomar får en coach som hjälper dem vid kontakt med myndigheter, hjälp 

att få en stödkontakt i sin hemkommun det kan vara en BUP-psykolog, 

skolsköterska eller skolkurator. Ungdomarna blir uppringda varannan vecka av sin 

coach. 

• Självskattningsformulär med positiva resultat. 

• Att ungdomarna själva får ta del av sin utveckling och förstår kopplingen mellan 

fysisk och psykisk hälsa. 

• Ungdomarna skriver personliga mål och gör också hemarbeten mellan varje träff. 

Det kan som exempel vara att ta kontakt med skolsköterskan, börja på en hobby 

eller berätta för pappa vad de verkligen känner. 
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• Femtio - sjuttio ungdomar deltar i Vägen till den jag är där projektet under året 

arrangerar tio lägerträffar på olika platser. På varje träff arbetar fem 

ungdomsledare som gör sin praktik. 

• Tjugo- trettio volontärer arbetar i projektet vid planering, uppföljning och träffar. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

Projektet har inte getts möjlighet att lämna in någon delrapport till forskarteamet då 

Maskrosbarn inte vid tidpunkten för rapportering fanns upptagen på projektlistan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Ingen rapport för 2011 har inkommit till FHI. 

För mer information om projektet kontakta: 

Maskrosbarn 

Michaela Swartz Wendt   Telefon: 0745- 44 40 23 

E-post: michaela@maskrosbarn.org  Hemsida: www.maskrosbarn.org 

 

mailto:michaela@maskrosbarn.org
http://www.maskrosbarn.org/
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Mothers Against Drunk Driving Sweden (MADD) och Motorförarnas 

Helnykterhetsförbund (MHF): Protecting You / Protecting Me 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)   1 761 625 400 550 400 400 

Beviljade medel (tkr)   400 350 400 300 250 300 

Bakgrund 

MHF och MADD har tagit den amerikanska metoden Protecting you/protecting me, 

PYPM, till Sverige. Projektet syftar till att slutföra påbörjat flerårigt projekt avseende 

översättning, kulturell och pedagogisk anpassning samt färdigställande av 

utbildningsmaterialet Protecting You/Protecting Me utifrån genomförd försöksverksamhet 

med materialet i ett antal klasser i årskurserna 1-5. Arbetet sker i nära samarbete med 

Linnéuniversitetet i Kalmar samt grundskolor i Kalmar kommun.  

Det färdigställda materialet ska efter slutlig revidering kunna användas i utbildnings- 

och preventionssyfte i grundskolans första fem årskurser. Utbildningsmaterialet förbygger 

tidig alkoholdebut genom att fokusera på kroppens viktigaste organ – hjärnan. Det 

amerikanska materialet som är utgångspunkt för projektet har utvärderats av forskare vid 

University of Texas at Austin med gott resultat avseende effektmätning. 

Fakta om MADD och MHF Sweden 

• MADD, Mothers Against Drunk Driving, är världens största frivilligorganisation mot rattfylla. 

MADD startades i USA 1980 av en förtvivlad mamma som mist sin trettonåriga dotter till följd 

av rattfylleri.  

• MADD:s idé har spridits över hela världen och sedan 2003 samarbetar MADD Sweden 

tillsammans med MHF i Sverige.  

• MADD Sweden har som mål att dels stoppa rattfylleriet, dels stödja de drabbade och även 

hindra minderåriga att dricka alkohol.  

• MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som hjärtefråga och med 

det övergripande målet att minska rattfylleriet i Sverige. 

• Förbundet har cirka 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och cirka 285 

lokalavdelningar. 

Källa: www.madd.se, www.mhf.se    

http://www.madd.se/
http://www.mhf.se/
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Att färdigställa och kvalitetssäkra metodmaterialet Protecting You/Protecting Me för 

grundskolans preventionsarbete.  

Målgrupp 

Barn i grundskolan årskurs 1-5, föräldrar, skolpersonal och i förlängningen 

gymnasieelever som utbildas till coacher för de mindre barnen. 

Metod 

PYPM är en amerikansk evidensbaserad metod för att stärka barns förmåga att på olika 

sätt skydda sig mot riskfyllda situationer och beteenden. PYPM är manualbaserad och 

barnen utbildas på skoltid i årskurs 1-5. I varje årskurs hålls åtta lektioner och hela 

programmet innehåller 40 lektioner. 

Förväntat resultat 

• Ett färdigställt hanledningsprogram och studiematerial för årskurs 1-5 samt 

genomförande av försöksundervisning i respektive årskurs. 

• En ökad kunskap i målgruppen kring alkohol, drogers och mediciners inverkan på 

våra kroppar och inte minst våra hjärnor. Hur vi skyddar oss själva och gör bra 

val för oss själva och andra. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Ett färdigställt handledningsprogram och studiematerial för årskurs 1-5 där det återstår 

en slutgiltig revidering med koppling till källfakta baserat på svensk och amerikansk 

forskning.  

Projektarbetsgruppen har i huvudsak bestått av två projektledare på plats, en från 

Linnéuniversitetet och en från MADD. Samverkan har skett med tio coacher för lärandet i 

de klasser med barn som funnits på Lindöskolan. Utformning av detaljerad arbetsplan 

genomfördes och lektionerna utfördes enligt uppgjort och fastställt schema. 



 
 

91 

Färdigställande av material för årskurs tre genomfördes under juni fram till oktober 

2011. Revideringar av material för årskurs 1-2 utifrån den genomförda process 

utvärderingen har skett (januari-juni). Försöksutbildningar har genomförts enligt plan 

hela hösten 2011. Tryckning av en första version av utbildningsmaterial för årskurs 2-3 

har skett (september till november). 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Genom projektet lanseras ett pedagogiskt verktyg som möjliggör en kontinuerlig insats 

över en följd av år i grundskolan som stärker skyddsfaktorerna och ökar kunskaperna i 

målgruppen. Genomförda observationsstudier i försöksklasserna har gett positiva 

indikationer på dessa effekter. 

Eleverna har via observationer en klart ökad kunskap kring alkohol, drogers och 

mediciners inverkan på våra kroppar och inte minst våra hjärnor. Hur vi skyddar oss 

själva och gör bra val för oss själva och andra.  

Projektet har genomfört observationer i samtliga klasser och det mätbara förhållandet 

som finns idag, är att samtliga elever som genomgått programmet under tre av fem år, har 

en högre kunskap idag om sambandet mellan risker och hur hjärnan kan påverkas 

negativt. Elevernas kunskap i årskurs 3 är oerhört mycket större än för klasser som inte 

alls vilat i denna pedagogik. Projektet har också kunnat se att kunskaperna stannar kvar 

hos eleverna då repetitioner genomförts från tidigare lektioner från 2010 med mycket 

glädjande resultat. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektets ambition är att med ett väl genomarbetat utbildningsmaterial med 

preventionsinriktning kunna anknyta till grundskolans läroplan och de lokala 

arbetsplanerna.  

För mer information om projektet kontakta 

MADD Sweden  

Lars Lewerth     Telefon: 08- 555 765 57, 070- 592 93 93  

E-post: lars@lewerth.biz     Hemsida: www.madd.se  

mailto:lars@lewerth.biz
http://www.madd.se/
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Norrbottens Idrottsförbund (NIF): S.A.N.N. – Samverkan. Antidoping. 

Nätverk. Norrbotten. 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      1 254 400 1 585 

Beviljade medel (tkr)      470 200 900 

Bakgrund 

Projektet S.A.N.N. startade 2009. Det är ett treårigt projekt som är finansierat av 

Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting och Norrbottens 

Idrottsförbund. S.A.N.N. riktar främst in sig på antidopingarbete ur ett 

samhällsperspektiv och är ett samverkansprojekt mellan olika samhällsaktörer; kommun, 

landsting, polis, tull, länsstyrelse, gym, RF anslutna idrotter och andra aktörer. Syftet är 

att skapa ett länsnätverk och en arbetsmodell för antidopingarbete som sedan kan spridas 

till andra län. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Mål  

• Det övergripande målet för projektet är att skapa och etablera ett länsnätverk för 

antidopingarbetet samt bilda en arbetsmodell för densamma. 

• Höja den generella kunskapsnivån i länet gällande dopning ur ett 

samhällsperspektiv. 

Fakta om Norrbottens Idrottsförbund 

• Norrbottens idrottsförbund, NIF, är ett distriktsidrottsförbund (DF) som är 

Riksidrottsförbundets (RF) lokala kontor. 

• NIF:s uppdrag är att företräda, stödja och samordna den av Riksidrottsförbundet (RF) 

organiserade idrottsverksamheten i Norrbotten.  

• NIF ska vara ett stöd för norrbottnisk idrott i organisatoriska, administrativa och ekonomiska 

frågor samt företräda den regionala idrotten gentemot kommuner och landsting.  

• I NIF:s basverksamhet ingår bland annat att arbeta med idrottens antidopingarbete. 

Källa: www.rf.se/norrbotten  

http://www.rf.se/norrbotten
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• Att skapa en struktur som man också tror i förlängningen påverkar det övriga 

folkhälsoarbetet i länet. 

• Att minst ett privatägt och kommunalt gym i varje kommun i Norrbotten 

genomgår en kvalitetssäkring i form av konceptet 100 % Ren Hårdträning. 

• Att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad och medverka i uppbyggnaden av 

ett nationellt nätverk mot dopning, PRODIS, Prevention av dopning i Sverige. 

• Kartlägga förutsättningarna för ett internationellt samarbete i antidopingarbetet ur 

ett samhällsperspektiv. 

Varje deltagande organisation har sina specifika målsättningar och för Norrbottens 

idrottsförbund gäller följande delmål:  

• 150 idrottsföreningar genomgår RF:s utbildning vaccinera klubben. 

• 50 idrottsföreningar antar en dopingpolicy, som en del i en alkohol- och 

drogpolicy genom ett processlett arbete. 

• Projektet genomför tio utbildningstillfällen per år inom dopingområdet. 

• Minst ett föreningsanslutet gym i varje kommun i länet genomgår en 

kvalitetssäkring i form av 100 % Ren Hårdträning. 

Under 2011 kommer projektet främst att arbeta med att genomföra olika 

utbildningsinsatser. Specifika resultatmål för 2011 finns redovisade i ansökan. 

Målgrupp 

Primär målgrupp är landstinget, länsstyrelsen, kommunförbundet, kommunerna, polis, 

tullen, gymägare, missbruksenheter, idrottsföreningar och elevhälsan. Sekundär målgrupp 

är skolungdom, föräldrar, funktionärer och ledare, medicinsk personal, media och aktiva 

idrottsutövare. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

målsättning och personal på grund av ekonomiska skäl då projektet beviljades mindre 

medel än sökt belopp. En del av de övergripande målen har ändrats från den ursprungliga 

projektplanen och ingen aktivitetsledare har ännu anställts. 
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektets huvudsakliga syfte och mål är att kartlägga, bland annat genom en 

enkätundersökning, användandet av dopningsmedel samt attityder kring dessa, i 

Norrbottens län. Vidare ska det befintliga antidopingarbetet i Norrbottens län kartläggas. 

Detta har projektet gjort genom att besöka alla kommuner i länet och där genomfört en 

enkätstudie samt på olika sätt kartlagt det befintliga antidopingarbetet. Tillsammans med 

Luleå Tekniska Universitet har de skrivit en rapport om detta.  

Vidare är målen är att genomföra föreläsningar om dopning och kosttillskott, 

genomföra utbildningstillfällen, genomföra konferenser medverka i PRODIS, Prevention 

av dopning i Sverige - ett nätverk som syftar till uppbyggandet av ett nationellt nätverk 

mot dopning, påbörja arbetet med Vaccinera klubben samt 100 % Ren hårdträning. Alla 

dessa mål har uppfyllt enligt projektets rapport.  

Tillsammans med PRODIS har de också skrivit och utgivit en handbok i 

antidopingarbete riktad mot träningsanläggningar. Samarbetspartners i projektet är 

landsting, polis, kommun, länsstyrelse, träningsanläggningar och tull och målgruppen är 

tidigare nämnda samarbetspartners medlemmar samt idrottsrörelsens medlemmar. 

Samarbetspartners och tillika medlemmar i PRODIS är, förutom Norrbottens 

Idrottsförbund, STAD, Malmö Stad, Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun, Länsstyrelsen 

Kronobergs län, Folkhälsoinstitutet, Rikskriminalpolisen samt Dopingjouren. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har analyserat och kartlagt hur arbetet mot dopning ser ut inom och mellan 

myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer i Norrbotten. Projektet har 

skrivit en rapport om detta tillsammans med Luleå Tekniska Universitet. Målet att bilda 

ett länsövergripande nätverk samt att skapa en arbetsmodell pågår. Målet att höja den 

generella kunskapsnivån gällande dopning ur ett samhällsperspektiv har uppfyllts genom 

genomförda utbildningar, föredrag, konferenser och events för alla målgrupper. Projektet 

har också aktivt deltagit i arbetet med att bygga upp ett nationellt nätverk mot dopning 

samt bidragit till en nationell kunskapsuppbyggnad. Detta genom medlemskap i PRODIS 

- Prevention av dopning i Sverige. Tillsammans med PRODIS har de skrivit och givit ut en 

handbok mot dopning som ska hjälpa träningsanläggningar i deras preventiva arbete mot 

dopning. 
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Projektet anser sig i allra högsta grad ha påverkat målgruppernas inställning till 

dopning. Detta genom kartläggning, utbildningar, föreläsningar, konferenser, 

mediedebatter, nätverksbyggande, vetenskapliga rapporter, utgivande av handbok, 

dopingtillslag tillsammans med poliser, dopingkontroller samt andra insatser som 

påverkat både inställning men också bruket av dopningsmedel. 

För mer information om projektet kontakta:  

Norrbottens Idrottsförbund 

Johan Öhman    Telefon: 070- 686 64 54 

E-post: johan.ohman@norrbotten.rf.se Hemsida: www.rf.se/norrbotten 

mailto:johan.ohman@norrbotten.rf.se
http://www.rf.se/norrbotten
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Off-Stockholm: Dagverksamheten – KulturKlivet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       400 450 

Beviljade medel (tkr)       400 450 

Bakgrund 

Teater OffStockholm har under många år tagit emot klienter från socialtjänsten för 

arbetsträning och OSA-anställning (offentligt skyddat arbete). Det har varit tungt 

belastade klienter som oftast har genomgått behandling och rehabilitering men som 

behövt hjälp och stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Dessa klienter har fått hjälp 

med stöd och struktur. Vid sidan om de rena arbetssysslorna har det handlat mycket om 

psykosocialt arbete där de anställda på teatern har fungerat som bollplank, vägledare och 

förebilder. Förfrågan om placering/dagsysselsättning har under åren ökat stort och 

bidragit till ambitionen att starta upp dagverksamheten.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Mål 

• Att ge deltagarna en möjlighet till en meningsfull tillvaro där de kan stärka sin 

självbild, få en känsla av sammanhang, väcka intresse för kultur, utveckla talanger, 

visa på konstruktiva alternativ i livet och ge ett ökat välbefinnande.  

Fakta om Off-Stockholm 

• OffStockholm är en professionell teatergrupp som bildades år 2004 och som härstammar från 

numera nedlagda Teater Culpa på Fryshuset. 

• Gruppen har tagit över gamla biografen Kaskad i Blackebergs centrum som nu är 

teatergruppens egna och fasta hemscen. 

• OffStockholm vill med sina uppsättningar belysa människors utsatthet genom aktuella pjäser 

som speglar dagens samhälle och dess normer. 

• I sin verksamhet använder man teatern och kulturen som bas för personlig utveckling och som 

en ersättning för en destruktiv livsstil. 

Källa: www.offstockholm.se  

http://www.offstockholm.se/
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• Att ge deltagarna en framtid med frihet från missbruk, där de kan leva i social 

förankring, uppleva en förbättrad kommunikativ förmåga, där de äger verktyg att 

hantera ohanterliga känslor.  

• Att skapa och verka utifrån ett accepterande av det som är individuellt och där få 

bekräftelser. Projektet vill anta att insatserna i sin helhet kan minska riskerna för 

återfall i brottslighet och missbruk.   

• Att dagverksamheten efter projektets slut ska vara självförsörjande och fortleva 

ekonomiskt genom socialtjänsten och kriminalvården. 

Dagverksamheten är nära kopplad till projektet Mamma, pappa, barn som innehåller en 

pjäs, en film, en barnbok, anhöriggrupp och studiematerial där målet är att belysa barns 

utsatthet i missbrukets konsekvenser och att främja barns rättigheter. 

Målgrupp 

Målgruppen är yngre vuxna från 18-40 år med en problematisk bakgrund där missbruk 

och kriminalitet ofta funnits med i problembilden. 

Metod 

Verksamheten bygger på att inom teaterns verksamhet stärka deltagarens självkännedom. 

Behandlingstiden är individanpassad men projektet utgår från en behandlingstid på sex 

månader till ett år. De kan ta emot upp till åtta deltagare åt gången och praktiserar ett 

löpande intag.  

Aktiviteter 

Enligt ansökan beräknas verksamheten för deltagare att starta i mars 2011. 

• Gruppsamtal 1-2/vecka  

• Individuell coachning  

• Olika kursverksamheter erbjuds – improvisation, Scenframställning, svenska 

språket, manusskrivande, scenografi, ljusdesign, ljud och musik samt 

marknadsföring.  

• Deltagarna kommer att medverka i projektet Mamma, pappa, barns olika delar 

som till exempel framtagande av pjäs. 

• Deltagarna skall skapa ett eget arbetsmaterial utifrån deras tankar, funderingar 

och frågor. 
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Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har skett vad gäller 

tidsplanen. Skälet till detta beror på fördröjningar i projektet på grund av långdragna 

avtalsförhandlingar kring RAM- avtal med kriminalvården och socialtjänsten. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Rapporten redovisar inte några genomförda aktiviteter. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet anser sig ha uppnått resultat genom att medvetandegöra problematiken 

(missbruk/kriminalitet) genom skapande arbete, gruppsamtal, individuell coachning, 

böcker, föreläsningar. Resultat som uppnåtts är: Drog - och kriminalitetsfrihet, 

sysselsättning och förvärvsarbete. 

För mer information om projektet kontakta: 

OffStockholm 

Anne-Li Ramirez eller Rolf Jenner  Telefon: 070- 413 40 81 eller 08- 37 09 70 

E-post: info@offstockholm.se  Hemsida: www.offstockholm.se 

 

mailto:info@offstockholm.se
http://www.offstockholm.se/
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Psykologer mot tobak: Förebygga tobaksbruk genom tandvården 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        381 

Beviljade medel (tkr)        75 

Bakgrund 

Det finns ett behov av att intensifiera och bredda det tobaksförebyggande arbetet riktat 

mot barn och unga. Att involvera tandvården i tobakspreventionen har visat sig 

framgångsrikt i Västerbottens landsting där man arbetat med metoderna Tobaksfri Duo 

(kontraktsmetod) och Motiverande samtal, MI. Projektet vill sprida de goda 

erfarenheterna och den framgångsrika modellen till övriga landet. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att aktivera folktandvården som en aktiv och drivande kraft för att 

minska tobaksbruket bland vuxna, barn och unga, vilket kommer att bidra till en bättre 

hälsa bland befolkningen. Projektet syftar till att ge personal inom folktandvården viktiga 

verktyg i det förebyggande arbetet. 

Målsättningen med projektet är att stärka tandvårdens tobaksförebyggande möjligheter 

genom att introducera de evidensbaserade metoderna Tobaksfri Duo och motiverande 

samtal. Ett arbete som ska ske genom utbildningssatsningar i landet och spridning av ett 

riktat och lättillgängligt material för professionen. 

Fakta om Psykologer mot tobak 

• Psykologer mot tobak är en ideell förening som vill öka förutsättningarna för psykologer, 

socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare att aktivt stödja de människor de möter i 

sitt dagliga arbete till ett tobaksfritt liv.  

• Målet är att öka kunskapen och påverka attityder hos deras yrkesgrupper för att stimulera till 

ett tobaksförebyggande arbete.  

• Psykologer mot tobaks viktigaste uppgift att tillhandahålla information och utbildning om 

verksamma metoder för att öka förutsättningarna för beteendevetarnas tobaksförebyggande 

arbete. 

Källa: www.psykologermottobak.org  

http://www.psykologermottobak.org/
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Målgrupp 

Folktandvårdens personal i hela landet. 

Metod 

En regional heldagsutbildning för folktandvårdens personal om metodarbete Tobaksfri 

Duo, baskunskaper om tobaksfakta i kombination med Motiverande samtal, MI, erbjuds 

varje län genom landstingens samordnare av det tobakspreventiva arbetet. 

Resultatmål 

• Genomföra en större regional utbildning för personal inom folktandvården, i alla 

län utom Västerbotten, vars arbete är modell för utbildningssatsningen. 

• Folktandvården ska i högre grad än nu vara involverad i arbetet med Tobaksfri 

Duo. 

• Ökad kunskap om tobaksfrågan hos deltagare. 

• Folktandvården ska öka sin aktivitet när det gäller att samtala med ungdomar och 

vuxna om rökning. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av projektets 

ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Information om utbildningssatsningen har genomförts dels under Almedalsveckan, på 

Tandvårdsdagarna, på Psykologer mot tobaks utbildningsdag samt genom kontakter via 

Psykologer och Tandvård mot tobak och Tobaksfri Duos nationella nätverk och arbete. 

Kompletterande material till tandvården i form av manual, checklista, affisch och 

bokmärke till ungdomarna är framtaget, vilket ska spridas och användas vid kommande 

utbildningar 2012. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Syftet under hösten 2011 har varit att i ett första steg sprida information om 

utbildningssatsningen och att ta fram ett material för tandvården, som ett komplement till 
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Tobaksfri Duos handledning (2011). Det material som tagits fram för tandvården handlar 

om Samtalet i stolen, och de påverkansmöjligheter som finns när det handlar om att 

minska ungas tobaksbruk. Hela utbildningskonceptet och materialet bygger på 

erfarenheter från det arbete som pågått i närmare 20 år i Västerbotten. Motiverande 

samtal är den metod som används och introduceras, där boken MI motiverande samtal 

praktisk handbok för tandvården ingår.  

Spridningen av kontraktsmetoden Tobaksfri Duo har varit framgångsrik och finns idag 

i 51 av landets kommuner. Målsättningen är att tandvården ska ingå och vara aktiv i 

arbete, då alla kommuner idag inte har med tandvården i det tobaksförebyggande arbetet. 

Utbildningsmaterialet och metoden, framförallt manual och bokmärke som ger stöd i 

genomförandet av ett tobaksförebyggande samtal med barn och unga kommer att bli 

användbart för alla. Tre utbildningar är inbokade 2012. 

För mer information om projektet kontakta:  

Psykologer mot tobak      

Ywonne Wiklund    Telefon: 070- 648 73 15   

E-post: ywonne.wiklund@vll.se   Hemsida: www.psykologermottobak.org  

mailto:ywonne.wiklund@vll.se
http://www.psykologermottobak.org/
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Psykologer mot tobak: Kraftsamling rökfria skolgårdar 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        376 

Beviljade medel (tkr)        54 

Bakgrund 

En viktig del i arbetet för att minska ungas tobaksbruk är att jobba för att de miljöer där 

ungdomar vistas är tobaksfria. En sådan central miljö där alla unga nås är skolmiljön. 

Sedan 1994 förbjuder tobakslagen rökning på skolgårdar, en lag som dock ej efterlevs. 

Det behövs en kraftsamling för att förändra detta. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att ge kunskap till vuxna som arbetar i skolor i Sverige om 

tobaksfrågan i allmänhet och i synnerhet om tobakslagens bestämmelser om barn- och 

ungdomsmiljöer. Att ge kunskap om verksam metodik för att minska ungas tobaksbruk i 

allmänhet och framför allt på skolgårdar. Utbildningsinsatsen ska inspirera och öka 

vuxnas egen motivation att ta tag i frågan och deras vilja att gemensamt utveckla metoder 

för att minska rökningen på skolgårdar. 

Målgrupp 

Personal inom skola, från skolår fem och uppåt. En särskild insats kommer att göras för 

att nå skolledare.  

Metod 

En landsomfattande utbildningsinsats i form av endagsutbildningar i Sveriges län och 

regioner. 

Resultatmål 

• Genomföra utbildningar i Sveriges alla län/regioner under projektperioden. 

• Ökad kunskap om tobaksfrågan hos deltagarna. 

• Ökad kunskap om tobakslagen hos deltagarna. 
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• Ökad metodkunskap hos deltagarna. 

• Ökad vilja att jobba mot rökning på skolgårdarna hos deltagarna. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Tre pilotutbildningar har genomförts, en i Region Halland, en i Jönköpings och en i 

Uppsala län. Länsstyrelsernas ANDT- samordnare var lokala arrangörer. De prioriterade 

målgrupp i länet utifrån kunskap om länets aktuella situation. Till utbildningsdagarna har 

man förutom skolpersonal bjudit in fritidsledare, folkhälsoplanerare, förtroendevalda, 

kommunala drogsamordnare etcetera. En person från Psykologer mot tobaks styrelse 

ansvarade för utbildningens genomförande. Länsstyrelsens tillsynsansvariga enligt 

tobakslagen ledde delen om tobakslagen och tillsynsansvaret. Lokala goda exempel på 

preventionsprojekt presenterades. Relevant material visades upp. Pressmeddelanden 

sändes ut till lokala media inför utbildningen med syfte att medvetandegöra/opinionsbilda 

kring frågan. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Enligt den utvärdering som gjorts före och direkt efter utbildningsdagen har en majoritet 

av de svarande deltagarna uppgett att de fått ökad kunskap om tobaksfrågan, om 

tobakslagen samt om metodkunskap i arbetet mot tobak i skolan. Nästan hundra procent 

har uppgett att deras motivation har ökat för att jobba mot rökningen på skolgårdarna. 

Ett urval av deltagarna kommer att få besvara en enkät efter sex månader och efter 

utbildningsserien så kommer utvärderingen att avrapporteras i detalj. 

För mer information om projektet kontakta:  

Psykologer mot tobak      

Maria Nilsson    Telefon: 090- 349 71 74   

E-post: gmnilsson@spray.se eller mari.nilsson@epiph.umu.se 

Hemsida: www.psykologermottobak.org  

mailto:gmnilsson@spray.se
mailto:mari.nilsson@epiph.umu.se
http://www.psykologermottobak.org/
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Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB): 

HYFF – För säkerhets skull 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      935 320 771 

Beviljade medel (tkr)      250 250 250 

Bakgrund 

Ungdomar med funktionsnedsättningar befinner sig i ökad omfattning i en risksituation 

för stress, psykisk ohälsa, utsatthet i skolan, övergrepp samt alkohol- och 

drogkonsumtion. Syftet med projektet är att döva och hörselskadade elever på 

Birgittaskolan, deras föräldrar, veckohemsföräldrar och boendepersonal ska få ta del av 

alkohol och drogförebyggande arbete på lika villkor som för hörande. Projektet har som 

utgångspunkt att allt ska fungera på både svenskt teckenspråk och svenska. Långsiktigt 

vill de sprida projektet till landets specialskolor och profilerade kommunala hörselskolor 

samt påbörja ett arbete med riksgymnasierna i Örebro. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Syfte 

• Att upprätta kontakter med grund-, special- och gymnasieskolor där det finns 

klasser med målgrupperna och deras föräldrar för att uppmärksamma området, 

hur riskbilden ser ut och erbjuda stöd för att tydligare komma igång med 

förebyggande arbete.  

Fakta om Riksförbundet DHB 

• Riksförbundet DHB är en riksorganisation för döva, hörselskadade och språkstörda barn med 

familjer. DHB bildades på 1940 talet. 

• Förbundet DHB består av fem regionala distrikt som bedriver verksamhet inom sin region. 

Utöver dessa fem finns det två distrikt som är rikstäckande, ett för barn med språkstörning och 

ett för barn med fler handikapp.  

• DHB:s övergripande mål är: Våra barn och ungdomar ska vara fullt delaktiga och jämlika samt 

ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. 

Källa: www.dhb.se  

http://www.dhb.se/
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• Att utveckla tillämpningen av Örebro preventionsprogram, (ÖPP), under 

grundskoletiden från årskurs sex utifrån specifika behov exempelvis tvåspråkighet, 

teckenspråksundervisning, föräldrar som bor långt bort från skolan, 

döva/hörselskadade/hörande föräldrar, veckohemsföräldrar/boendepersonal. 

• Att anpassa ANDT- material samt upprätta en undervisningsstrategi från årskurs 

sex i special- och grundskolan och uppåt för arbete med döva och hörselskadade 

barn och ungdomar. 

• Att nationellt sprida ett anpassat ÖPP, ANDT- material till regionala specialskolor 

och kommunala skolor med hörselklasser i grund- och på gymnasieskolor och de 

kommuner där skolorna finns i syfte att våra målgrupper ska finnas med i 

ordinarie förebyggande arbete. 

• Öka elever och föräldrars egen delaktighet i arbetet. 

• Sprida kunskap om målgrupperna och tvåspråkighetsperspektivet. 

Metod/aktiviteter 

• Kreativa aktiviteter på skolor så som att göra egna filmer, teatrar, serier, 

forumteater etcetera. 

• Pröva, anpassa och utveckla olika ANDT- material. 

• Att utveckla en webbaserad intervention (WI) för gymnasieungdomar. 

• Utveckla och anpassa metoden ÖPP tillsammans med Birgittaskolan och med 

föräldragrupper inom DHB. 

• Utveckla en ordlista - Minikurs i svenskt teckenspråk och svenska med glosor som 

används på området för att stärka föräldrar och veckohemsföräldrar i samtal med 

barn och ungdomar. 

• Skapa ett internetbaserat forum för föräldrar. 

Målgrupp 

Barn och ungdomar med dövhet och hörselnedsättning. En ytterligare målgrupp är 

barnens och ungdomarnas föräldrar samt när så är relevant 

veckohemsföräldrar/boendepersonal. 
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Delrapport 

I delrapporten redovisar projektet en omarbetat projektplan där förändringar har gjorts 

beträffande målsättning, aktiviteter, metod, tidsplan och personal. Nedan redovisas 

projektet enligt den reviderade projektplanen. 

Syfte 

Öka döva och hörselskadade elevers delaktighet i skapande av ANDT material för 

information och utbildning.  

Målgrupp 

Elever i riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH, Risbergska skolan samt 

elever från specialskolan Birgittaskolans skolår 6-10. 

Övergripande mål 

• Ökad elevdelaktighet.  

• Anpassat ANDT- material för döva och hörselskadade elever.  

• På sikt arbeta nationellt med metoderna på alla regionala specialskolor inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), profilerade kommunala hörselskolor 

samt Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH.  

• På sikt se om målgruppens attityder och mönster förändras hos döva och 

hörselskadade barn och ungdomar.  

• Bjuda in integrerade hörselskadade och döva elever i Örebro läns grundskolor till 

projektets publika aktiviteter.  

Mätbara mål  

• Utveckla ett samarbete med SMART.  

• Knyta kontakt med SAMBA. 

• Ett projektarbete på Risbergska skolan om ANDT. 

• Fem elevarbeten om ANDT av elever på Birgittaskolan. 

• Följa upp enkäten Liv & hälsa ung 2011. 

• Sprida ut kunskap om arbetssättet till samtliga specialskolor hos 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt till kommunala hörselskolor. 
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• Tematiskt ÖPP informationsmöte för föräldrar på Birgittaskolan. 

• Lektioner med ANDT- material på Birgittaskolan. 

• Dokumentation av tecken inom ANDT området. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i liten utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. I delrapporten redovisar projektet en 

omarbetat projektplan där förändringar har gjorts beträffande målsättning, aktiviteter, 

metod, tidsplan och personal. Detta på grund av ekonomiska skäl då projektet beviljats 

betydligt mindre än sökta medel. Se redovisade förändringar ovan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Ansökan för 2011 reviderades under våren utifrån de medel som beviljades. Den nya 

projektplanen med nya mål för året har genomförts under hösten med positiva resultat.  

Kontakt har tagits med riksförbundet SMART för att utröna om kontraktsmetoden 

kan vara applicerbar inom projektet. Projektet har haft kontakt med SAMBA angående 

kampanjen Dizza tobak. Kampanjens filmbidrag har använts som inspirationskälla för 

elevernas egna kreativa arbeten.  

Projektet har nu fyra till fem riksgymnasieelever och sju specialgrundskoleelever som 

gör elevarbeten om ANDT. På Birgittaskolan har det gjorts arbeten kopplat till de 

estetiska ämnena bland annat tavlor, affischer och lerfigurer. En grupp där både 

grundskoleelever och gymnasieelever tillsammans har skrivit manus till kortfilmer som 

ska spelas in med ett budskap om ANDT på svenskt teckenspråk. Samarbete sker med 

Örebro Kulturskola och deras teckenspråkiga teaterpedagog. Planering för olika 

utställningar under 2012 är på gång. 

Uppföljning av enkäten Liv och Hälsa Ung 2011 som genomförs av Samhällsmedicin 

inom Örebro läns landsting har gjorts. Sedan 2009 kan statistik över projektets målgrupp 

följas specifikt. Den visar fortsatt på att målgruppen är en riskgrupp och inga större 

förändringar skett. Det är lite olika mönster för elever som går integrerat och de som går 

på specialskolan och riksgymnasierna. Ett exempel är alkoholkonsumtion som tydligt 

visar på högre procenttal. 
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Information till andra skolor har skett genom två nyhetsbrev som skickats till samtliga 

fem specialskolor hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt till kommunala 

hörselskolor. 

Projektet har jobbat med ett undervisningsmaterial som Örebro kommun tagit fram 

och anpassat det för pedagoger som arbetar med målgruppen. Testning av materialet 

kommer att ske på Birgittaskolan under 2012. 

Projektet har dokumenterat och sammanställt ett förråd med ANDT- ord och begrepp 

på svenskt teckenspråk. En minikurs för föräldrar planeras att till början av 2012. 

Kontakt har tagits med de två ungdomsgårdarna för döva och hörselskadade som finns 

i Örebro för att utveckla samarbete med dem. Local Hero är en metod som eventuellt 

passar för fritidsverksamheterna. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet ser inga positiva resultat från enkätsvaren Liv och Hälsa Ung 2011 utan det 

ligger på ungefär samma höga nivå. De upplever dock att alla de träffar i sitt arbete är 

väldigt positiva och tycker att det är viktigt att de arbetar med området. Eleverna är 

engagerade i sina arbeten. Personalgruppen är inte vana vid nya idéer och arbetsmetoder 

så det är en process som tar lite tid. Under 2012 ska vi följa upp den föräldraenkät som 

genomförts. Projektet tror och hoppas att deras arbete fått både personal, föräldrar och 

elever mer medvetna genom deras olika aktiviteter, däribland elevernas egna arbeten om 

ANDT. 

På narkotikaområdet har projektet arbetat med information till elever om olika droger 

och dess risker som eleverna inte kände till. Ett exempel är att många blev förvånade över 

riskerna med vattenpipa. Ett annat exempel är diskussioner om internethandel och att 

många droger där inte hunnit bli klassade som narkotika och därför säljs lagligt vilket lätt 

kan tolkas som att drogerna inte är så farliga. Mycket av elevernas brist på kunskap beror 

på att de informerar varandra om felaktiga uppgifter, man tror det man vill tro. 

För mer information om projektet kontakta: 

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 

Janne Carlsson eller projektledare Zara Persson  

Telefon: 019- 17 08 30 eller SMS 0730- 72 26 72 

E-post: jan.carlsson@dhb.se eller zara.persson@dhb.se  Hemsida: www.dhb.se 

mailto:jan.carlsson@dhb.se
mailto:zara.persson@dhb.se
http://www.dhb.se/
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Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL): 

Att bryta arvet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       212 420 

Beviljade medel (tkr)       212 200* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

RFHL Stockholm bedriver sedan fem år verksamheten Qvinnoqulan – en mötesplats för 

kvinnor som varit i missbruk. En stor andel av dessa kvinnor har barn och många är 

osäkra i sin föräldraroll, vilket kan leda till bekymmer för barnen i ett senare skede. 

Genom råd och stöd, särskilda informationsinsatser och kurser i föräldraskap ska dessa 

kvinnors föräldraroll och situation i samhället stärkas. Effekten blir starkare kvinnor och 

mammor med bättre självförtroende, vilket i sin tur bäddar för en tryggare och mer 

harmonisk uppväxt för barnen. Genom detta bryts det sociala arvet så att beteenden och 

attityder inte återupprepas mellan generationerna. Projektet Att bryta arvet startades 

2009 med stöd från Länsstyrelsen. 

Fakta om RFHL 

• RFHL bildades 1965 och är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar 

för ett samhälle utan missbruk och beroende.  

• Det finns en rad olika lokala föreningar och länsföreningar som driver det lokala arbetet utifrån 

de förutsättningar som finns på orten och vilken intresseinriktning som de aktiva har. 

• RFHL har som huvuduppgift att bekämpa missbruk och beroende av narkotika, läkemedel samt 

alkohol. I denna uppgift organiserar RFHL människor med eller utan missbruksproblem i 

arbetet för att påverka människors attityder, ge människor kunskaper och möjligheter att 

förändra sina liv och för att påverka samhällets politik beträffande drogmissbruk och 

utslagning. 

Källa: www.rfhl.se  

http://www.rfhl.se/
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att genom socialt stöd och utbildning öka möjligheterna för kvinnor 

med psykisk ohälsa och/eller missbruk att ge sina barn en trygg uppväxt.  

Målgrupp 

Mödrar med ett nyligen avslutat missbruk, eller som lever med en aktiv missbrukare. Barn 

till dessa mödrar. 

Metod/Aktiviteter 

Projektet erbjuder målgruppen stödsamtal, lotsning och coachning genom att följa med 

som stöd vid möten med barnavårdcentraler, mödravård, socialtjänst och andra 

myndigheter. Man arbetar med relationsfrågor för att stärka kvinnornas självbild och 

självförtroende samt utbildning i hur man kommunicerar med barn genom KOMET- 

programmet. 

Resultatmål 

Målet är att under 2011 fördjupa kontakten med besökarna man haft under de två 

föregående projektåren samt etablera kontakt med minst 30 nya kvinnor ur målgruppen 

och deras barn. Sex till åtta kvinnor ska genomgå KOMET- programmet för 

tonårsföräldrar och lika många ska genomgå KOMET 3-11. Målet är att stärka 

kvinnorna i deras föräldraroll för att därigenom minska risken för framtida missbruk hos 

barnen men också att minska antalet barn som omhändertas av samhället. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett förutom förändringar i tidsplanen för KOMET- 

kursen. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har nått 115 nya mammor. De har/har haft kontakt med 879 mammor. Åtta av 

dessa har genomgått KOMET- kurs under året. Fler är på gång under det kommande året. 
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Uppnådda resultat enligt projektet 

Qvinnoqulan är en drogfri mötesplats för kvinnor som varit eller är i missbruk. Det är 

känt sedan förut att kvinnor som regelbundet besöker Qvinnoqulan minskar sin 

drogkonsumtion, kanske beroende på att verksamheten har den effekten på besökarna 

eller att besökarna håller på med att sluta med droger och söker stöd i detta. I projektet 

har de särskilt betonat att stärka mödraskapet och ge fler verktyg till kvinnorna i detta. 

Är det något som brukar få kvinnor att minska/sluta sitt missbruk är det just när man får 

barn och att bli sedd och bekräftad i den rollen. Projektet anser sig dock inte kunna 

verifiera detta genom någon undersökning eller liknande. 

Reaktionerna har genomgående varit positiva. Projektets deltagare uppger att de blivit 

stärkta i sin mammaroll av verksamheten. Projektet vet ännu inte om det sociala arvet 

brutits men det faktum att de nått så många mammor och reaktionen och responsen från 

dem pekar på att projektet har god måluppfyllelse.   

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. De avser att inlemma projektet och dess 

perspektiv som en naturlig del av den ordinarie verksamheten. De tror att det kan fungera 

hjälpligt om än i lägre intensitet även utan projektmedel och särskilt avsatt personal. 

För mer information om projektet kontakta:  

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) 

Annika Öberg    Telefon: 08- 640 57 91 

E-post: annika.oberg1@gmail.com   Hemsida: www.rfhl.se 

mailto:annika.oberg1@gmail.com
http://www.rfhl.se/
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Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners 

rättigheter (RFSL): Alkohol, Hbt- kvinnor i riskzon 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        1 675 

Beviljade medel (tkr)        400 

Bakgrund 

Hbt- personer utgör en riskgrupp för alkoholproblem. Trots detta saknas preventiva 

insatser och kunskap om gruppens alkoholkonsumtion i Sverige. Detta projekt syftar till 

att öka kunskapen om målgruppens alkoholvanor och minska gruppens utsatthet. 

Projektet fokuserar på vuxna hbt- kvinnor från 20 års ålder. Projektet löper över 3 år och 

består av en omfattande kartläggning av vuxna hbt- kvinnors alkoholkonsumtion och ett 

pilotprojekt för vidareutveckling av en anpassad preventiv metod. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

RFSL:s övergripande syfte med projektet är att utveckla en insatsplan mot hbt- personers 

alkoholberoende och ta fram riktade metoder för att arbeta preventivt med hbt- personers 

alkoholbeteende, med fokus på hbt- kvinnor. Detta är ett svar på forskning som visar att 

riskkonsumtionen av alkohol bland hbt- personer och i synnerhet hbt- kvinnor är 

väsentlig. 

Fakta om RFSL 

• RFHSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 

30 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 4 600 medlemmar. 

• RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter som andra.  

• Arbetet sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande 

verksamheter. 

Källa: www.rfsl.se  

http://www.rfsl.se/
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De konkreta målen med projektet är följande: 

• Att genom en kartläggning skaffa sig systematisk kunskap om hbt- kvinnors 

alkoholkonsumtion samt analysera denna. 

• Att definiera en insatsplan för RFSL:s arbete med hbt- kvinnors alkoholbeteende 

baserat på kartläggningen. 

• Att identifiera och testa anpassade preventiva metoder genom att genomföra ett 

pilotprojekt riktat mot hbt- kvinnor i riskzonen för alkoholproblem, baserat på 

kartläggningen och insatsplanen. 

RFSL väntar sig att efter avslutat projekt kunna använda sig av projektets tre konkreta 

resultat; kartläggningen, insatsplanen och pilotprojektets riktade metoder, för att i större 

skala etablera hbt- inriktat preventionsarbete om alkoholbeteende som en del av deras 

verksamhet i hela landet. 

Målgrupp 

Projektet fokuserar på unga vuxna och vuxna hbt- kvinnor över 20 års ålder. 

Metod/Aktiviteter 

Kartläggning med hjälp av individuella intervjuer och intervjuer i fokusgrupper, en 

enkätundersökning samt en översikt över internationell forskning. Därefter genomförs ett 

pilotprojekt baserat på kartläggningen då en metod kommer att testas på en ort. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. En förändring av målgruppen 

har gjorts. Åldersgränsen som projektet avser har sänkts från 20 år till 18 år då rapporter 

inkommit att alkoholkonsumtionen även är hög bland yngre hbt- personer. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

En kunskapsöversikt av nationell, internationell forskning och best practice- erfarenheter 

av preventivt arbete med hbt- personers alkoholvanor har producerats. Datainsamling har 

påbörjats genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning. Arbetet med att 

informera om projektet och förankring bland RFSL:s avdelningar och medlemmar har 

påbörjats genom RFSL:s Hälsoutskott och informationsspridning. 60 stycken informanter 
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har rekryterats/anmält intresse för att delta i kommande intervjuer/enkäter. Arbetet med 

att sammanställa en intervjuguide inför fokusgruppsintervjuer har påbörjats. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

En enkätundersökning genomfördes under Stockholm Pride riktad till hbt- kvinnor. 

Materialet analyserades och slutgiltig bearbetning omfattade 167 respondenter. 

Delresultat visar att alkohol har övervägande positiv inverkan på sexuella känslor och 

beteenden för respondenterna. Alkohol används för avslappning, umgänge och släppa 

loss/ha kul. Ett betydande antal använder alkohol för social gemenskap. Studien 

rekryterade även informanter till intervjuer/fokusgrupper och ytterligare enkäter. 

För mer information om projektet kontakta:  

Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) 

Suzanna Larsdotter    Telefon: 08-50 16 29 00 

E-post: suzanna.larsdotter@rfsl.se   Hemsida: www.rfsl.se  

mailto:suzanna.larsdotter@rfsl.se
http://www.rfsl.se/
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Fakta om Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 

• RNS främsta uppgift är att arbeta för ett samhälle fritt från narkotika genom att bilda opinion 

för en restriktiv narkotikapolitik. 

• RNS har sedan 1969 fört fram en mängd olika krav på förändringar på narkotikaområdet som 

senare legat till grund för ny lagstiftning eller nya rutiner hos myndigheter.    

Källa: www.rns.se  

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS): Droger i Gråzonen 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        222 

Beviljade medel (tkr)        200 

Bakgrund 

Att en viss substans inte är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara betyder inte 

att den är ofarlig, de kan ha lika skadebringande effekter som de klassade substanserna. 

De legala drogerna säljs över hela landet. Utbudet av både lagliga och olagliga preparat 

på internet är stort och marknadsföringen riktas främst mot ungdomar. Den samlade 

kunskapen i området är dock bristfällig och finns främst i Stockholmsområdet. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Det övergripande målet är att ungdomar ska avstå från att använda droger i större 

utsträckning. Projektet syftar till att öka kunskapen om de legala drogerna hos unga, 

lärare, föräldrar och andra vuxna som är i kontakt med målgruppen samt att öka 

medvetenheten om hur farligt det är att bruka dessa droger och att farligheten inte alltid 

ligger i dess legala status. 

Målgruppen 

Ungdomar över hela landet mellan 13 och 19 år, det vill säga ungdomar i högstadiet och 

gymnasiet.  

http://www.rns.se/
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Metod 

Vid ett tillfälle utbilda 15 stycken personer, fem från varje landsdel, som sedan ska finnas 

tillgängliga som konsulter som kan stödja och hjälpa skolor och personal lokalt. De 

utbildade konsulterna kommer både svara på den efterfrågan som finns om föreläsningar 

och initiera egna seminarier eller informationsmöten. Förutom den initiala utbildningen 

kommer konsulterna att träffas i slutet av året för att föra in ny kunskap inom gruppen 

och diskutera hur det ser ut i de respektive regionerna. 

Projektet är ett samarbete mellan en rad olika organisationer. En projektgrupp har 

bildats med representanter från samtliga organisationer men där RNS har det 

övergripande ansvaret för projektets genomförande. 

Resultatmål 

Målsättningen är att varje konsult håller fyra seminarier/informationsmöten/utbildningar 

under 2011 i sin region. Det innebär totalt 60 stycken seminarier. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Den initiala utbildningen ägde rum den 19 september och hade 28 deltagare. Deltagarna 

fick, förutom föreläsningar, även material för att hålla egna föreläsningar. Sedan 

materialet blev tillgängligt i mitten på oktober har deltagarna hållit ett 15-tal träffar i 

större och mindre sammanhang. Den 6 februari planeras det uppföljande seminariet då 

den kunskap och erfarenhet som deltagarna har förskaffat sig genom sitt aktiva arbete i 

respektive ort kommer att föras tillbaka in i projektet. Inte alla deltagare har varit aktiva 

under perioden och troligt är att ungefär 15 stycken kommer att vara aktiva deltagare i 

projektet. 

Projektgruppen har haft möte åtta gånger för att planera och följa projektet. Vidare har 

informationen även använts på hemsidor och som internutbildning inom organisationer. 

Träffarna som deltagarna i projektet har haft har rapporterats in, muntligt eller skriftligt, 

till projektledaren. 
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Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet som helhet har blivit lite förskjutet, dels kom pengarna från FHI något senare än 

beräknat, dels var intresset för projektet något större än förväntat vilket ledde till att 

projektet utökades något från den ursprungliga planen. 

Projektet har utbildat 28 personer från hela Sverige och ordnat seminarier och svarat 

på den efterfrågan som finns. Första delen av projektet har gått som planerat i och med 

identifieringen och den initiala utbildningen av deltagarna i projektet. I och med att 

projektet kom igång senare än planerat har resultatmålet med 60 informationsmöten 

ännu inte uppfyllts men även det går enligt planerna. Projektet arbetar nu på att 

sammanföra deltagarna i projektet till ett löst sammansatt nätverk så att de lätt kan dela 

kunskap mellan varandra. Förhoppningsvis leder det till att kunskapsluckor täpps. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet kommer att slutföras under våren 2012. Målsättningen är att resultatmålen då 

har uppnåtts. 

För mer information om projektet kontakta: 

Riksförbundet Narkotikafritt samhälle (RNS) 

Linda Nilsson    Telefon: 08-714 81 15 

E-post: linda@rns.se      Hemsida: www.rns.se  

 

mailto:linda@rns.se
http://www.rns.se/
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Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON): 

Droginformatörer 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        790 

Beviljade medel (tkr)        400 

Bakgrund 

Etniska grupper som kommer från andra länder med andra drogkulturer introducerar 

ibland sin drogkultur i Sverige. Ett exempel på detta är drogen khat. Invandrare och 

flyktingar är i stort behov av information om Sverige, vilka lagar som gäller, hur 

normerna ser ut och vem man kan vända sig till om man får problem. Invandrade 

personer tar i lägre grad än infödda hjälp av sociala och medicinska myndigheter vid 

drogmissbruk. SIMON har lång erfarenhet av drogförebyggande arbete bland invandrare 

och flyktingar. Inom SIMON finns en omfattande språk- och kulturkompetens som gör 

det möjligt att nå ut till grupper som traditionell information kan ha svårt att nå ut till. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Huvudmålet för projektet är att utveckla en väl fungerande metod för återkommande 

drog- och kulturupplysning på SFI-utbildningar och invandrarföreningar. Ett närliggande 

mål är att föräldrar och andra vuxna med invandrarbakgrund ska få ökade kunskaper om 

alkohol och droger samt om svenska alkohol- och narkotikapolitik.  

Fakta om SIMON 

• Svenskar och Invandrade Mot Narkotika, SIMON, bildades 1990 av invandrare och svenskar 

som yrkesmässigt och ideellt arbetade mot droger. 

• SIMON är religiöst och politiskt obundet och vill vara en resurs i kampen mot droger och 

fungera som en bro mellan invandrare, flyktingar och det svenska samhället. 

• Förbundet har lokalföreningar runt om i landet. 

• Föreningen stöder en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. 

• SIMON är en mångkulturell organisation och baserar sin verksamhet på principen om alla 

människors lika värde och demokrati. Riksförbundet arbetar för att motverka missbruk, 

främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället. 
Källa: www.simon.org.se 

http://www.simon.org.se/


 
 

119 

Delmål 

• Att utbilda 30 personer som har olika kulturkompetenser till att bli drog- och 

kulturförmedlare. 

• Att genomföra föreläsningar och informationsmöten på SFI-utbildningar och 

invandrarföreningar. 

• Att producera informationsmaterial på lätt svenska om droger, drogkulturer och 

svensk lagstiftning. 

• Att översätta informationsmaterial till fem språk, somaliska, persiska, kurdiska, 

bosniska och engelska. 

• Att uppmuntra föräldrar och andra vuxna/ungdomar som deltar i 

informationstillfällena att själva ta ställning mot droger. 

Målgruppen 

Insatserna riktar sig i första hand till invandrarföreningar och deltagare på SFI-

utbildningar. Målgruppen för informationen är i första hand vuxna och föräldrar. 

Projektet kommer att genomföras i Skåne, Örebro och Västerbotten. 

Metod 

Framtagning av utbildnings- och föreläsningsmaterial. Informationsmaterialet översätts 

till fem olika språk. Utbildning av 30 personer från tre föreningar under två veckoslut 

plus en kompletterande utbildning efter att ett antal provföreläsningar gjorts av 

deltagarna.  

Utbildningen kommer att hjälpa varje deltagare att ta fram och beskriva sina egna 

erfarenheter i möten med droger, kulturkrockar, rasism och främlingsfientlighet samt 

mötet med det svenska samhället. Min berättelse är en viktig del i 

föreläsningen/informationen för att göra informationen mer levande och lättillgänglig för 

åhöraren.  

Målsättningen är även att på de tre projektorterna få ett antal studenter som genomför 

C-uppsatser inom projektet. 

Resultatmål 

Utbildning av ett trettiotal informatörer som kommer att informera ett 1000-tals föräldrar 

och andra invandrade på SFI-utbildningar och inom invandrarföreningar. Målsättningen 

är att det genomförs minst en föreläsning i varje SIMON förening. Samt att 75 procent av 
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dem som genomför alla steg i utbildningen genomför minst tre föreläsningar innan maj 

2012. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar har gjorts beträffande 

målsättning och tidsplanen. Antalet personer som kommer att utbildas har anpassats 

utifrån reviderad budget och planering med projektorterna har flyttas från juni till 

augusti. Som skäl till förändringarna anges ekonomi och tidsbrist. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

I den reviderade projektplanen minskade målsättningen att utbilda 30 personer till 22 

personer. En faktautbildning och en metodutbildning har genomförts där 22 medlemmar 

från fem föreningar utbildats. Deltagarna har tagit fram ett föreläsningsmaterial om 

drogfakta, lagar och regler samt om vilken hjälp och stöd som finns. Anställning av 

projektledare blev senare än beräknat. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Utbildnings- och föreläsningsmaterialet tillsammans med Min berättelse är framtagna i en 

första upplaga och har testats men inte utvärderats. Informationsmaterialet finns i en 

första utgåva på svenska. Denna ska först testas innan översättning sker till de övriga fem 

språken. Informatören informerar på svenska men kan också informera på sitt hemspråk. 

Gruppen tillsammans talar åtta olika språk. 

Då projektet kom igång på projektorterna först i augusti då studenterna redan valt 

uppsatsämnen har målsättning att samtliga projektorter skull knyta kontakt med 

studenter för C- eller D-uppsats inte kunnat uppfyllas. Men intresse finns vid en 

fortsättning. Utbildning av drog- och kulturinformatörer var klar i slutet av året. Det är 

för tidigt att kunna uppvisa några resultat. 

För mer information om projektet kontakta:  

Riksförbundet SIMON 

Berndt Pettersson    Telefon: 08-588 990 50 

E-post: simon@simon.org.se    Hemsida: www.simon.org.se  

mailto:simon@simon.org.se
http://www.simon.org.se/
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Riksförbundet SMART: Med ungdomar för ungdomar i utsatt region 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      1 100 1 100 1 021 

Beviljade medel (tkr)      800 800 900 

Bakgrund 

De södra delarna av Sverige har en mer utsatt position än övriga landet vad gäller tillgång 

och attityder till alla typer av droger, ANDT. Delvis beror det på närheten till 

kontinenten, vilket innebär en ökad tillgänglighet, lägre priser och en mindre restriktiv 

drogpolitik än den Sverige förespråkar och praktiserar. Därför startade SMART 

föreliggande projekt 2009 då de såg ett behov av en särskild primärpreventiv nysatsning 

på barn och ungdomar i regionen samtidigt som efterfrågan om att starta 

kontraktsverksamhet hade ökat. Kontraktsmetoden finns idag spridd i cirka 90 

kommuner i Sverige varav tio kommuner finns i de södra delarna av Sverige. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att förhindra och/eller skjuta upp olika drogdebuter i det utsatta södra 

Sverige. Genom stabila kontraktsverksamheter vill man förhindra tobaksdebuter samt 

Fakta om riksförbundet SMART 

• Riksförbundet SMART är ett nätverk för alla som arbetar drogförebyggande med hjälp av 

positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Målet är att förhindra och/eller 

uppskjuta olika slags drogdebuter.  

• Denna typ av kontraktsmetod har sin bakgrund i hockeyföreningarnas primärpreventiva arbete 

under slutet av 1980-talet. 

• Den första föreningen för kontraktsmetoden som inte initierades av en hockeyklubb var 

föreningen Tyresö Team Smart som bildades 1994. Riksförbundet SMART bildades år 2001. 

• Kontraktsverksamhet finns idag i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum och 

Ryssland. 

• SMART Ungdom är en organisation för unga med syfte att samla de ungdomar som har 

kontrakt. 

Källa: www.smart.org.se 

http://www.smart.org.se/
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skjuta på alkoholdebuter bland ungdomar. Projektet vill även öka ungdomars delaktighet 

och engagemang i målområdet. 

Förväntat resultat av projektet har sedan ursprungliga projektplanen från 2009 reviderats 

enligt nedan: 

• Antalet kontraktsverksamheter år 1: från 14 (+2Danmark) till 12 (+5 Danmark) 

• Antalet kontraktsverksamheter år 2: från 17 (+6 Danmark) till 16 (+8 Danmark) 

• Antalet kontraktsverksamheter år 3: från 20 (+10 Danmark) till 20 (+10 Danmark) 

Mål för SMART ungdomsklubbar: 

• Antalet SMART ungdomsklubbar år 1: 4 korrekt organiserade 

• Antalet SMART ungdomsklubbar år 2: 8 

• Antalet SMART ungdomsklubbar år 3: 12 

Målgrupp 

Målgrupp för spridningen av metoden är vuxna som kommer i kontakt med barn och 

ungdomar i sitt arbete, skolsköterskor, lärare, fritidspedagoger etcetera samt 

beslutsfattare. För metoden är barn och ungdomar (årskurs 4-9 alternativt 6-9) 

målgruppen. För spridning av Smart Ungdom är högstadielever målgruppen. 

Metoder 

Den primära metoden är kontraktsmetoden vilket innebär att man arbetar 

drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn 

och ungdomar för att förhindra och/eller uppskjuta olika slags drogdebuter. 

Nedan beskrivna miniplattform beskriver konceptet med kontrakt och är samtidigt ett 

minimikrav för nytillkomna verksamheter inom SMART: 

• Individuella kontrakt med barn och ungdomar 

• Minst tobak i kontraktet 

• Vårdnadshavarens skriftliga godkännande 

• Tidsbegränsat medlemskap 

• Frivilligt att vara med (eller avstå) och rätt att gå ur 

• Rätt att komma tillbaka (även efter en avstängning) 
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• Konsekvens vid kontraktsbrott 

• Positiv förstärkning, uppmuntra det goda (förmåner) 

I SMART:s målsättning ligger även att stödja och stärka föräldrar/vårdnadshavare och 

andra vuxna i deras förhållningssätt till barn/ungdomar kring frågor som det lokala 

kontraktet berör. Samt att samla in och sprida idéer och erfarenheter från lokala 

kontraktsverksamheter samt stödja och uppmuntra dessa verksamheter utifrån deras 

önskemål och behov. 

Resultatmål 

• Att via vetenskapligt godkända drogvaneundersökningar och andra metoder kunna 

påvisa minskad användning av tobak och alkohol i de nya kommuner som arbetar 

med kontraktsmetoden. 

• Att uppmäta nedanstående ökning av antalet kommunverksamheter samt antalet 

ungdomar i målområdet, som i samråd med sina föräldrar skriftligen har tagit ett 

antidrogbeslut. 

• Att kunna påvisa samverkan med minst sex andra aktörer. 

• Genomföra minst 50 stöttande möten eller ungdomsaktiviteter på olika 

orter/skolor under 2011. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Vissa förändringar av projektplanen har 

skett vad gäller aktiviteter, tidsplan och personal. En aktivitet, ett sommarläger ställdes in 

med anledning av för få anmälningar medans andra aktiviteter har tillkommit och blivit 

fler. Tidsplanen har förskjutits på grund av en lång startsträcka då det varit tidskrävande 

att förankra projektet. Omfördelningar av tjänstgöringsgrader har skett inom 

personalstyrkan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Aktiviteter under projekttiden har varit uppsökande arbete gentemot skolor för att 

informera skolledning, elevhälsan och skolpersonal om vikten av tobaksförebyggande 

arbete och om kontraktsmetoden. Stöttning vid uppstart av verksamhet, möten med barn 
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och ungdomar på skolorna för att öka deras engagemang och delaktighet i det 

drogförebyggande arbetet, med fördel genom Smart Ungdom.  

Regionala och nationella ungdomskonferenser har hållits samt inspirationsdagar för 

vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar; lärare, fritidspedagoger, 

skolsköterskor, kuratorer med flera. Projektet har initierat ett vuxenråd och ett 

ungdomsråd i målområdet, som fungerar som ett nätverk för dem som arbetar med, eller 

är intresserade av kontraktsmetoden och Smart Ungdom. En föreläsningsturné med 

program, främst på skolor, har genomförts i målområdet. Deltagande i konferenser och 

mässor så som Drogfokus, LUFT- konferensen med flera. Möten med myndigheter och 

ideella organisationer för att presentera projektet och hitta eventuella samarbetsformer. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Elva skolor/kommuner har startat kontraktsverksamhet under projekttiden. Därutöver 

har tre stycken tagit beslut om att starta kontraktsverksamhet och ytterligare två stycken 

är intresserade av att starta kontraktsverksamhet. Kvarvarande gamla verksamheter gör, 

att resultatmålet på 20 stycken uppfylls under våren, inom tre år från starten. Ett stort 

antal barn och ungdomar har skrivit under lokala kontrakt mot tobak, alkohol och andra 

droger. 

Kontraktsverksamheter har även, tack vare projektet, startats i Danmark. Målet var tio 

danska kommuner. Verksamheten har från start knutit till sig Syddanska Universitetet 

som utvärderare. Idag är det 16 kommuner med 92 högstadieskolor, som använder 

kontraktsskrivning med stöd av X:IT. Ungefär lika många kontrollskolor är involverade. 

Inga fler kommuner/skolor kommer att ingå i utvärderingen.  

SMART Ungdomsklubbar har startats på fem orter vilket ökar ungdomarnas 

engagemang och delaktighet i det drogförebyggande arbetet. Ett intresse för Smart 

Ungdom finns bland flera kontraktsverksamheter i målområdet. Under 2012 kommer 

flera klubbar att bildas och under hösten 2012 hoppas man ha uppnått målet med tolv 

stycken klubbar. 

Projektet har bidragit till att föra ut medvetenhet om samband mellan användande av 

olika substanser. Framför allt har projektet spridit kännedom om kopplingarna mellan 

rökning och alkoholism/narkomani. Enligt studier löper tonåringar som röker nio gånger 

så stor risk att uppfylla de medicinska kriterierna för alkoholmissbruk eller beroende det 

senaste året och 13 gånger så stor risk att uppfylla de medicinska kriterierna för missbruk 

eller beroende av narkotika än tonåringar, som inte röker. FHI:s rapport om gymnasisters 
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drogvanor från projektets målområde Skåne har spridits nationellt och internationellt. 

Exempelvis är det 16 gånger större risk att en dagligrökare testar cannabis än en som 

aldrig har rökt (64 % respektive 4 %). 

Lokal statistik över antalet barn och ungdomar som skrivit kontrakt i verksamheter 

visar att metoden fungerar väl (få kontraktsbrott sker). Metoden lyfter även tobaksfrågan 

bland såväl skolpersonal som vårdnadshavare, de vuxnas gemensamma ställningstagande 

i frågan är otroligt viktigt. Lokala drogvaneundersökningar kan visa förändringar i 

tobaksbruk efter att verksamhet startats. Genom utvärdering av Örebro Universitet 

kommer det år 2015 presenteras en rapport som visar på resultat av arbetet. 

För mer information om projektet kontakta:  

SMART 

Elisabeth Jacobsson    Telefon: 0760- 50 04 89  

E-post: bitte@smart.org.se eller smart@smart.org.se Hemsida: www.smart.org 

 

mailto:bitte@smart.org.se
mailto:smart@smart.org.se
http://www.smart.org/
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Riksförbundet Unga allergiker: Kräv rökfritt! 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        234 

Beviljade medel (tkr)        230 

Bakgrund 

Rökning dödar 18 personer varje dag. Nästan varje månad dödas ett spädbarn på grund 

av omgivningens rökning. Rökning tar våra föräldrar ifrån oss och kommer så 

småningom att ta många av våra liv. Dessutom hindras mängder av oss unga från ett 

givande liv och skolgång. 

Unga ska inte utsattas för rök, varken då de ligger i magen eller under sin uppväxt. I 

projektet Krav Rökfritt! ges unga chansen att våga kräva sina rättigheter för ett rökfritt 

liv. Dessutom kommer unga att vara frontfigurer för ett massivt arbete mot rökning i 

miljöer där barn och unga rör sig. Unga Allergiker vill nu göra en helsatsning med 

antirökarbete av unga för unga. Detta projekt är en del av denna satsning. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet vill påverka till en förändring gällande visande av hänsyn och respekt gentemot 

barn, unga och gravida. Projektet syftar även till att dessa utsatta personer ska stärkas till 

att våga ställa mer krav på rökfrihet och att påverka sin omvärld till hänsynstagande. 

Projektets frontfigurer ska vara unga. 

Fakta om Unga allergiker 

• Unga Allergiker, UA, är ett riksförbund som arbetar för att stärka, samla och utveckla barn 

och unga mellan 7 och 29 år med astma, allergi och/eller annan överkänslighet. 

• Förbundet har funnits i närmare 20 år och styrs helt av unga utifrån mottot ”unga för unga”. 

• Föreningen finns över hela landet i lokalföreningar. 

Källa: www.ungaallergiker.se  

http://www.ungaallergiker.se/


 
 

127 

Målgrupper 

Målgruppen som ska gynnas r unga människor upp till 25 år inklusive barn som inte 

fötts ännu, det vill säga gravida kvinnor. Målgruppen som ska påverkas med vårt 

budskap är de människor som denna målgrupp omger sig med. 

Metod och planerade aktiviteter 

Projektet handlar mycket om information samt att stärka människor till att våga kräva 

rökfritt. Barn och unga behöver stöd i detta dels genom nya regler kring var rökning får 

ske samt styrka att stå upp för sina preferenser och rättigheter. 

Projektet planerar att arbeta med påverkansaktioner och lobbying, debattinlägg, 

informationsinsatser via hemsida, facebook och twitter. Genomföra en Kräv din rätt 

utbildning. Påverka rökningens regler i miljöer där barn vistas och göra insatser i 

dagligvaruhandeln och på stan. Påverka lagstiftning för gravida kring rökning.  

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

Då projektet påbörjades först under hösten 2011 har ingen delrapport inlämnats. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet fick bifall i somras, men i samråd med FHI påbörjades arbetet först i september. 

Projektet arbetar med att få unga människor att våga, och kunna, kräva rökfritt i sin 

omgivning, och är ett projekt för unga av unga. Under hösten har arbetet tagit fokus på 

tre huvudområden, att förankra projektet hos medlemmar och ideella ytterligare, lägga en 

god bas för samarbeten samt information. Projektet har deltagit i LUFT- konferensen, och 

på en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Stockholm med fokus på ungdomar. Under 

hösten höll Unga Allergiker i en ledarskapskonferens för deras medlemmar med fokus på 

rökfrågan. Arbete genomfördes där deltagarna gav sitt inflytande på projektets arbete och 

gav sin inställning till projektets frågor. Kräv Rökfritt! är ju de ungas projekt och därmed 

är det viktigt att de engagerade har en direkt koppling i den praktiska utformningen av 

projektet.  

Unga Allergiker har även genomfört en träff där lokalföreningarna fick bli en del av 

projektets arbete. Då Kräv Rökfritt! kommer att innebära engagemang av 

lokalföreningarna fick dessa tänka igenom vad de kan göra i sin lokalförening och övrigt 

som kan göras i projektet. Ett mycket uppskattat arbete. Under hösten har möten skett 
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med några av de samarbetspartners man ämnar ha utbyte med. Mötena har framförallt 

skett med: Non Smoking Generation, SMART Ungdom och Astma- och Allergiförbundet, 

samt till viss del med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Arbetet har genomförts med att 

skapa en hemsida. 

Inom regeringens uppställda delmål för tobakspolitiken har projektet i huvudsakligen 

arbetat med delmål fyra: Ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning. Projektet 

har arbetat fram informations- och/eller kunskapsmaterial. Under projektets 

inledningsmånader har arbetet främst skett gentemot egna medlemmar. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet är inte avslutat, därmed anser man inte kunna dra några slutsatser ännu. Dock 

har man gjort det man planerat göra under perioden. Projektet är ännu är i uppstartsfasen 

så tillvida att man inte utfört det externa påverkansarbetet ännu.  

För mer information om projektet kontakta: 

Unga allergiker 

Madeleine Malmros    Telefon: 08- 32 80 75 eller 0700- 66 55 20 

E-post: gs@ungaallergiker.se  Hemsida: www.ungaallergiker.se 

mailto:gs@ungaallergiker.se
http://www.ungaallergiker.se/
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RGRA Rörelsen Gatans Röst och Ansikte: Gatuakademin 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       215 335 

Beviljade medel (tkr)       200 100* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

Gatuakademin är en vidareutveckling av projektet Jalla Upp På Scen, JUPS, som var en 

talangjakt för ungdomar 13-20 år i Malmö som arrangerats av RGRA sedan 2008. 

Gatuakademin erbjuder fast kursverksamhet inom musik, dans och media.  

Syftet är att skapa nya kreativa, utvecklande och frigörande möten för ungdomar från 

Malmös alla stadsdelar. Fokus ligger på ungdomarnas gemensamma intresse för musik 

och kultur där man låter dem mötas på en kulturell arena i ett drogfritt sammanhang för 

att skapa större förståelse mellan ungdomar från olika miljöer och med olika bakgrund. 

Projektet vill på så sätt skapa engagemang för en fritidssysselsättning fri från droger och 

narkotika. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Syftet med Gatuakademin handlar i grunden om att skapa kontinuerliga förutsättningar 

för att fånga upp ungdomar, som befinner sig i riskzonen för ett destruktivt beteende, till 

aktiviteter där de kan finna både spännande verktyg och egna utrymmen för att växa som 

Fakta om RGRA 

• RGRA är en ung, ideell ungdomsrörelse som driver verksamhet i Malmö sedan 2004. 

• Deras huvudfokus är att aktivera unga från socialt utsatta områden i demokratiska processer för 

att främja integration och delaktighet där behoven är som störst. 

• De engagerar unga människor i globala och nationella frågor, mänskliga rättigheter, frågor 

gällande identitet med mera. 

• RGRA driver projekt och aktiviteter inom allt från dans och musik till journalistik och 

mediaproduktion med unga i Malmö i dag. 

Källa: www.rgra.se 

 

 

http://www.rgra.se/
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individer. Detta är kärnan i RGRA och projektverksamheten bygger på det forum och de 

verktyg som denna ungdomsrörelse redan erbjuder. 

Konkreta mål 

• Fasta och löpande kurs-/verksamhetstillfallen minst tre gånger/vecka, mars 2011-

dec 2012. 

• Minst 50 stycken fasta deltagare från målgruppen. Minst 300 andra ungdomar 

som berörs av projektets utåtriktade verksamheter. 

• Kurser inom streetdance, breakdance, inspelningsteknik, elektronisk 

musikkomposition, låtskrivande i rap och sång, Dj-ing, foto & film samt 

scenarrangemang. 

• Minst sex olika arrangemang där produktioner från kursverksamheten visas upp. 

• Digitala slutproduktioner såsom samlings-cd, musikvideos, dansvideos etcetera. 

Målgrupp 

Barn och ungdomar mellan 13-20 år som bor i områden eller kommer från socialt utsatta 

grupper där man har liten eller obefintlig tillgång till en fritidssysselsättning som denna.  

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

Då projektet påbörjades först under hösten 2011 har ingen delrapport inlämnats. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Eftersom projektet tilldelades en lägre summa pengar än den de ansökt om reviderades 

projektplanen och alla aktiviteter förflyttades till höstterminen. Förutom utvärderingens 

form förverkligades alla konkreta mål i den nya projektplanen. Syftet var att åstadkomma 

ett kontinuerligt engagemang (minst en gång/vecka) hos minst 25 ungdomar. I 

verkligheten nådde projektet 30 fasta deltagare. Den samlade verksamhetstiden uppgick 

till 14 timmar/vecka. Varje kurs hade en avlönad ledare på plats som vägledde och 

utbildade ungdomarna. Rekrytering av deltagare skedde i huvudsak genom det vandrande 

ordet och genom facebook. Något marknadsföringsmaterial trycktes aldrig upp som 

planerat.  

Deltagarnas bostadsområden var framförallt Rosengård och Södra Innerstaden i 

Malmö. Därutöver deltog även ungdomar från Eslöv samt ungdomar från ett boende för 
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ensamkommande flyktingbarn. Deltagarna från kursen i musikproduktion fick tillfälle att 

uppträda med sin musik två gånger i november. Dels på ett streetparty i Odense, 

Köpenhamn, och dels på Mänskliga Rättighetsdagarna på Kulturhuset i Stockholm. 

Deltagarna från DJ-kursen prövade sina förmågor på två olika ungdomsarrangemang, det 

ena på en fritidsgård i Sturup utanför Malmö och det andra på Moriskan i Folkets Park, 

Malmö.  

I övrigt var radio det medium som kunde användas för spridning av deltagarnas 

produktioner under projektets gång. I deras egen radiokanal, Radio RGRA, spelades flera 

låtar från kursen i musikproduktion.  

Musikproduktionen var den aktivitet som drog flest deltagare i projektet. Många låtar 

gjordes och engagemanget var stort. Kursen i filmproduktion resulterade i en 

dokumentärfilm på ämnet integration. En Dj-kurs genomfördes där deltagarna fick lära 

sig om grunderna inom Dj-ing och hantering av utrustningen samt om olika knep för att 

underhålla en publik med sin egen favoritmusik. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

I början av projektet var det ibland svårt att få kontakt med ungdomar och locka dem till 

de olika verksamheterna. Intresset blev dock större och större ju längre in i projektet de 

kom. De ungdomar som kom tillbaka löpande visade ofta ett stort intresse och 

uppskattning för verksamheten. Engagemanget ledde till en bra kontakt deltagare och 

ledarna emellan. Ett förtroende skapades och deltagarna fick bära ett eget ansvar.  

Under hösten 2011 pågick en intensiv aktivitet i RGRA:s lokal. Kurser inom 

musikproduktion, filmproduktion och Dj-ing lockade totalt 46 ungdomar. Antalet 

aktivitetstimmar uppgick till 14/vecka. Resultatet blev flera mediala produktioner såsom 

låtar och dokumentärfilm. Det märktes tydligt att deltagarna var stolta över vad de 

skapat. Alla deltagare som deltog löpande genom processen har nu sina produktioner på 

en samlings-cd eller dvd. Dessutom fanns möjligheter att nå ut med produktionerna 

genom internet och på offentliga uppvisningar.  

Efter projekttidens slut kan vi se att Gatuakademin skapade ett stort engagemang hos 

flera av de individer som deltog. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. Det finns många idéer kring verksamheternas 

eventuella framtid, både från ledare och från deltagare. Det handlar om att integrera de 

olika verksamheterna mer och höja nivån för att därigenom utveckla det som påbörjats. 
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För mer information om projektet kontakta:  

RGRA Rörelsen Gatans Röst och Ansikte 

Malin Ramnemo    Telefon: 073- 401 29 33 

E-post: malin@rgra.se   Hemsida: www.rgra.se 

 

mailto:malin@rgra.se
http://www.rgra.se/
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Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup: Tjej- och killcoachgrupper för 

romska barn/ungdomar i Staffanstorps kommun 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)    200 346 360 500 499 

Beviljade medel (tkr)    200 340 360 500 500 

Bakgrund 

Staffanstorps kommun har under de senaste 20 åren haft en homogen grupp romer 

boende i kommunen. Under senare år har det skett en ökning av nya romska familjer. De 

romska familjernas funktionalitet gentemot myndigheter och skolor har fungerat mindre 

bra och denna problematik har bidragit till en otrygg miljö för såväl den romska gruppen 

som för andra boende i kommunen. Inom den romska gruppen finns problem med 

bristande skolnärvaro, drogmissbruk och kriminalitet. Sedan 2007 arbetar Rädda Barnen 

tillsammans med företrädare för den romska gruppen, tjänstemän från Staffanstorps 

kommun samt externa konsulter aktivt med att stödja romska föräldrar och barn. Detta 

har bland annat skett genom föräldrakurser enligt COPE modellen (The Community 

Parent Education Program) där också en betydande del av lektionerna handlat om 

alkohol- och drogförebyggande metoder samt genom tjej- och killcoach grupper. 

I dag har flera av de romska grundskoleeleverna svårigheter att hitta rätt i såväl den 

romska som i den svenska kulturen. De befinner sig någonstans i ett kulturellt och 

traditionellt ingenmansland. Romska ungdomar lever i ett svenskt majoritetssamhälle och 

Fakta om Rädda Barnen 

• Rädda Barnen bildades 1919 och är en religiöst och politiskt obunden folkrörelse. 

• Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. De väcker opinion och stöder barn i utsatta 

situationer - i Sverige och världen. 

• Rädda Barnen har 86 000 medlemmar i 240 lokalföreningar och 25 distriktsförbund över hela 

Sverige. 

• Rädda Barnen är en av 29 medlemsorganisationer inom Internationella Rädda Barnen som 

tillsammans är verksamma i mer än 120 länder. 

Källa: www.rb.se  

http://www.rb.se/
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vill därför gärna vara tillsammans med icke romska jämnåriga men de känner samtidigt 

en solidaritet med den romska kulturen. Detta är ett komplext problem som kan vara 

svårt att lösa för dem. Det är därför viktigt att romska ungdomar får möjlighet att inom 

den egna etniska gruppen diskutera frågor som handlar om livsstil, identitet och 

självkänsla. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syfte är: 

• Att förhindra tidig rökdebut hos romska ungdomar för att därigenom minska 

risken att utveckla alkohol- och andra drogberoenden senare i livet. 

• Att verka för en samsyn mellan könen. 

• Att hjälpa de romska ungdomarna till ökad medvetenhet, att ta personligt ansvar, 

att våga framföra och stå för sina åsikter och att fatta beslut. 

• Att ge dem beredskap att handla efter sin övertygelse. 

Målgrupp 

Romska ungdomar i åldern 12-17 år. 

Metod 

En viktig del är att arbeta med uppmärksamhet, uppmuntran och beröm gentemot 

deltagarna. Andra metoder är värderingsövningar och forumspel/teater. Program och 

material som kommer att användas är Bella utbildning, Risken finns – material för 

killgrupper, samt Rädda Barnens eget material Ellen- handledning för samtalsledare och 

COOLT med koll- att arbeta med ungdomars tankar och åsikter. 

Grupperna består av 6-10 barn/ungdomar som träffas cirka två timmar en gång i 

veckan under terminen. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Coacherna har fått utbildning via polisen samt deltagit i kurser där både alkohol, tobak 

och narkotika diskuterats. I kursen har även rollspel, forumspel och värderingsövningar 

ingått. Utbildning i SET och stegvis har tidigare genomförts. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

För att kunna mäta insatser måste man ha en uppfattning om hur romernas hälsa, levnads 

- och livsvillkor ser ut i kommunen samt också ha en bild av den sociodemografiska 

miljön. På grund av svårigheter att genomföra enkäter eller intervjuer inom den romska 

gruppen har projektet hitintills tyvärr inte kunnat genomföra detta. 

Kommunikationen mellan företrädare för den romska gruppen och myndigheter som 

polisen och socialtjänst har förbättrats. Detta har resulterat i snabbare och tidigare 

insatser riktat mot unga men också i konkreta åtgärder från socialtjänst samt ökad 

benägenhet att söka stöd och hjälp för sitt konsumtionsmönster. 

För mer information om projektet kontakta:  

Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup  

Ulla-Britt Hedenby  Telefon: 0733- 59 58 80  E-post: ulla-britt.hedenby@live.se 

Ingrid Bolmgren Telefon: 0709- 52 75 10 E-post: ingrid.bolmgren@swipnet.se 

Hemsida: www.rb.se 

 

mailto:ulla-britt.hedenby@live.se
mailto:ingrid.bolmgren@swipnet.se
http://www.rb.se/
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Somalian Women In Sweden (SWIS): ARAWELLO – Stöd till somaliska 

flickor mot droger ledare 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)    680 890 896 696 210 

Beviljade medel (tkr)    540 750 790 580 200* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

En betydande del av de Somaliska männen har ett omfattande missbruk av khat. SWIS ser 

tjejer och kvinnor som en viktig resurs för att motverka detta missbruk. ARAWELLO är 

ett drogpreventivt tjejprojekt som handlar om att skapa nya förutsättningar och ge stöd 

till unga somaliska kvinnor. Det har pågått sedan 2007 och är ett samarbete mellan SWIS 

och KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor). 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektets mål är att ge stöd till unga somaliska kvinnor att säga nej till missbruk och att 

motverka missbruk i familjer. Stötta kvinnor att inte acceptera någon form av missbruk 

som kan drabba barn. Ett utbildningsprojekt där tjejer utbildas i ledarskap, får aktivt stöd 

i skolarbetet, deltar i olika seminarier, får mentorer och karriärplanering. 

Målsättningar 

• Att bryta flickors isolering på grund av könsförtryck och patriarkala strukturer 

• Att skapa ledare och förebilder för andra flickor/kvinnor. 

Fakta om SWIS 

• SWIS är en somalisk kvinnoorganisation och är en del av Somaliska kvinnors riksförbund vilket 

bildades 1996. 

• Föreningen har till uppgift att bedriva sociala och kulturella verksamheter för somaliska kvinnor 

genom olika slag av folkbildningsarbete och aktiviteter. 

• Organisationen som verkar för att förbättra somaliska kvinnors situation i samhället har drygt 

100 medlemmar.  

Källa: Projektansökan 2008 
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• Att ge deltagarna en möjlighet att skapa en stark egen identitet och tro på 

framtiden. 

• Att flickor/kvinnor kan göra egna självständiga val i sina liv. 

• Att stärka flickor/kvinnor till att avstå från alkohol och andra droger. 

• Att göra flickorna till ambassadörer mot khat i familjen, skolan och samhället. 

Målgrupp 

Cirka 15-30 flickor med somaliskt ursprung. 

Metoder/Aktiviteter 

Utbildning Bella Net samt några i MI utbildning. Enskilt stöd samt gruppsamtal. 

Karriärplanering och mentorskap. COPE utbildning för föräldrar. 

Resultatmål 

• Ungefär 15 av flickorna kommer att vara aktiva i SWIS efter projektets slut. 

• Minst fyra kommer att arbeta inom KRIS projektet för att motverka khat 

missbruk. 

• Fem flickor ska ha genomgått karriärplanering. 

• Minst fem flickor skall ha en svensk kvinna från näringslivet som mentor. 

• Sju flickor tar studenten i vår och bör söka högskola eller universitet till hösten. 

• Fem flickor bör kunna beredas arbete/praktik inom SWIS café eller cateringprojekt 

som kommer igång under våren 2011. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet avslutades helt planenligt 30 juni 2011. De har nått över 50 flickor som fått 

utbildning om droger och missbruk. Samtliga har gått utbildningar och tränats att hålla 

föredrag och att skriva artiklar mot främst khat. De har haft flickor som deltagit i 



 
 

138 

karriärplanering och som fått mentorer från myndigheter och näringsliv. Projektet anser 

sig väl ha uppfyllt målen sett över hela projektperioden. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

SWIS har arbetat med att organisera, utbilda och stödja somaliska flickor med mål inte 

bara att de själva ska avstå helt från droger utan även ska påverka sin familj, sina vänner 

och sina klasskamrater. Vägen till detta har varit träning och utbildning som stärkt 

flickornas identitet och självuppfattning. Flickorna har generellt blivit tuffare, vet sina 

rättigheter och låter sig inte förtryckas av omgivningen. En stor del av verksamheten har 

riktats till läxläsning och stöd för att förbättra resultaten i skolan. Målet har varit att alla 

flickor ska fortsätta gymnasiet (uppnått av 32 av 41 berörda) samt även fortsätta på 

universitet eller högskola. Skolresultatet har enligt lärare och föräldrar förbättrats för 

flera av deltagarna.  

Många flickor har påverkat pojkvänner och sin familj vad gäller missbruk av cannabis 

respektive khat. Några av flickorna har med hjälp av sin mamma dramatiskt förbättrat 

situationen hemma för sig och sina syskon. Detta har varit ett genomgående tema under 

hela projektet att man vågat prata om problemen och flickorna har givit varandra kraft 

att kunna agera. 

Ingen av de deltagande flickorna har debuterat med alkohol eller narkotika. Två flickor 

har rökt tobak men slutat med detta. Flickorna uppger att de påtagligt har påverkat 

missbruk av khat i familjen och bland kamrater. Speciellt pojkvänner har påverkats då 

flickorna har tränats att inte överhuvud taget umgås med pojkar som använder droger. 

Projektet tror att flickor är en nyckelgrupp i kampen mot droger. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. Förhoppningen är att verksamheten fortsätter 

inom SWIS ordinarie verksamhet. 

För mer information om projektet kontakta:  

SWIS        

Khadijo Abdi     Telefon: 08- 749 63 59    

E-post: info@somali-women.se  Hemsida: - 

mailto:info@somali-women.se
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Somalilands Förening i Malmö: Nytt liv – somalier bekämpar sitt 

missbruk 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        510 

Beviljade medel (tkr)        200 

Bakgrund 

Det fanns en religiös tradition som förespråkade tuggande av khat, med förklaringen att 

man på så sätt skulle få andlig insikt. Det finns delade meningar kring missbruket med 

vissa grupper som kallar khat för djävulens planta. På sistone har missbruket spridit sig 

från Östafrika till stora delar Europa. Behovet av utbildning samt hjälp till att sluta 

missbruka är stort, eftersom khat leder till utanförskap, arbetslöshet och sociala problem. 

Utanförskapet som många i den svensk-somaliska befolkningen upplever, leder till 

depression och khatmissbruk, som i sin tur gör att de hamnar ännu mer utanför. Detta 

påverkar hela familjen inklusive barnen och kvinnorna. Projektet är därför ämnat till att 

ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Tanken är att somalier hjälper andra somalier. De som lyckats sluta med sitt missbruk ska 

stötta dem som fortfarande lider. Projektet vill hjälpa missbrukarna och de kriminella 

tillbaks till samhället genom att hjälpa dem att finna sysselsättning och boende. 

Fakta om Somalilans Förening i Malmö 

• Den ideella föreningen grundades 1997av folk från den del av Somalia som heter Somaliland. 

• Föreningen är öppen för alla somalier. Oavsett vilken region i Somalia man kommer ifrån är 

somalier ett folk med samma språk och religion och med en gemensam dröm om fred och frihet. 

• Föreningen arbetar för att somalier ska integreras i Sverige och bli en självklar del av samhället.  

• Föreningens målsättning är också att arbeta för ökad kunskap bland svenskar om det somaliska 

folket och dess kultur. I föreningen arbetar både svenskar och somalier. 

Källa: www.somalilandforeningen.se   

http://www.somalilandforeningen.se/
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Målgrupp 

Målgruppen är somalier i Malmö som lider av missbruk. Somaliland förening har ett 

flertal medlemmar som behöver stöd och vägledning till ett friskare liv utan khat. 

Metod 

I första hand kommer arbetet ske i samarbete med KRIS (Kriminellas Revansch I 

Samhället). Metoden som kommer tillämpas parallellt med det förväntade samarbetet 

med KRIS, är baserad på NA:s traditionella koncept enligt 12-stegsprogrammet. För att 

kunna serva just den somaliska målgruppen, så kommer mötena att döpas till Khat 

Anonymous (KA).  

Det praktiska metodarbetet görs till en del i samarbete med ESF- projektet, Somalier 

startar företag/söker Jobb. Genom information på kriminalvårdsanstalten om ESF- 

projektets möjligheter när det gäller att skaffa arbete och KRIS möjligheter att bistå med 

bostad, ska de tillsammans motivera khat missbrukande somalier att bryta sitt missbruk. 

Resultaten kommer mätas pågående med en enkät i början, mitten och slutet av första 

året. Resultaten baseras på hur många som slutat missbruka khat och förändrat sina liv 

med nya arbeten och boende. I vissa fall kommer individen genomgå en attitydförändring 

där resultaten inte är direkt mätbara. Därför kommer deltagarna erbjudas en dagbok, där 

de själva kan rapportera hur många gånger de tuggat khat, blivit bjudna av vänner, tackat 

nej och där de skriver allmänt om sitt nya liv utan missbruk. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av projektets 

ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har lyckats med att genomföra det som var planerat för de första 6 månaderna. 

De har nått ut till målgruppen och genomfört de aktiviteter som introducerar konceptet. 

De har haft informationsmöte och tittat på film om khatmissbruk. Gruppen 

introducerades till 12-stegsmetoden med hjälp av två före detta beroende. Principerna 

kring NA (Anonyma Narkomaner) passade målgruppen väl, däremot blev de tvungna att 

modifiera sättet att organisera mötena. Sättet att prata om sitt missbruk i grupp var något 
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hämmande. Däremot, när deltagarna var ensamma med projektledaren, var de villiga att 

prata om khat och dess kulturella sammanhang och hur det har påverkat deras familjer. 

Hjälp, stöd och tips har fåtts av en psykolog från Röda Korset, som är väl insatt i dessa 

frågor. Samarbetet med KRIS öppnade upp för gemensamma mål men fungerade inte 

riktigt som förväntat. Väntetiden för ett boende hos KRIS kan vara lång, vilket kan leda 

till att en beroende under tiden hinner missbruka igen. Ungdomarna i föreningen har visat 

sig nyfikna på projektet. På sikt kommer det visa sig lönsamt att fokusera på 

förebyggande arbete med dem också. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet anser sig definitivt ha påverkat målgruppen under projektperioden. Det har varit 

lärorikt att höra hur målgruppen ser på khat och hur missbrukarna tänker/agerar. Under 

diskussionerna framkom att många ser khat tuggandet som ofarligt, något som är 

kulturellt betingat och man ser det inte som någon stor grej. Under de första sex 

månaderna försökte projektet påverka med mötena. De har förtydligat att deltagarnas 

hälsa och välmående är målet, och anledningen till att projektet äger rum. Flera av 

deltagarna ansåg att projektet är en positiv insats i att förebygga missbruk av khat. 

Projektet har även skapat uppmärksamhet kring missbruk i allmänhet. Många individer i 

målgruppen har uttryckt sitt intresse för projektet, hur nödvändigt det är. De uttryckte att 

det här projektet skiljer sig från andra liknande satsningar. 

I uppföljningen har projektledaren intervjuat nio somalier, som antingen slutat använda 

khat eller fortfarande tuggar khat. Antalet frågor var tolv. Av de nio som intervjuats har 

tre slutat med khat medan sex fortfarande tuggar khat. Samtliga nio var arbetslösa och 

bostadslösa. Två var ensamstående, tre var separerade från sina familjer. Övriga fyra har 

sina familjer kvar i Somalia. De tre som slutat med khat har sina familjer kvar i Somalia. 

De tre har svarat att det var av omsorg om familjen i Somalia och mannens ekonomiska 

åtaganden gentemot familjen som fick dem att sluta med khat. Man kan anta att 

familjeanknytningen varit avgörande för de tre som slutat med khat efter genomgång av 

12-stegsprogrammet. 

För mer information om projektet kontakta:  

Somalilans förening i Malmö 

Muna Mohamud    Telefon: 0739- 05 17 50 

E-post: muna416@gmail.com     Hemsida: www.somalilandforeningen.se  

mailto:muna416@gmail.com
http://www.somalilandforeningen.se/
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Stiftelsen A non smoking generation: Oberoende 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        600 

Beviljade medel (tkr)        400 

Bakgrund 

Frivilligorganisationerna A Non Smoking generation (NSG), Ungdomens 

nykterhetsförbund (UNF) och Riksförbundet Narkotikafritt samhälle (RNS) har sedan 

2008 fört diskussioner och drivit ett gemensamt utvecklingsprojekt. Fram tills nu har 

frivilligorganisationerna konkurrerat om såväl ekonomiska medel som det minskade 

utrymmet att nå ungdomar och deras föräldrar via exempelvis skolan. Dessutom har 

frivilligorganisationerna svårt att var och en för sig utveckla ett brett och effektivt 

förebyggande arbete. Organisationerna har beslutat att skapa en gemensam 

verksamhetsenhet/organisation, som i sin tur ska utveckla en verktygslåda med 

kunskapsbaserade metoder för ANT- förebyggande arbete. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att hitta en samarbetsform där de tre organisationerna bidrar med sina 

kunskaper och erfarenheter i utvecklandet av ett gemensamt preventionsarbete.  

Målsättningar 

• Att Oberoende blir en grund för en gemensam (NSG, UNF, RNS) 

verksamhetsenhet/organisation. 

Fakta om Stiftelsen A Non Smoking generation 

• Stiftelsen En Rökfri Generation bildades 1979, med det publika namnet A Non Smoking 

Generation. 

• Initialt gav flera stora kampanjer med kända musikartister och idrottsstjärnor A Non Smoking 

Generation ett välkänt varumärke. 

• A Non Smoking Generation jobbar ständigt för att ungdomar aldrig ska börja använda tobak. 

• Arbetet görs genom att besöka skolor, utbilda politiker och skolpersonal, stötta föräldrar och 

bilda opinion genom att driva kampanjer och delta i debatter. 
Källa: www.nonsmoking.se  

http://www.nonsmoking.se/
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• Att Oberoende leder till förnyad och utvecklad preventionsverksamhet inom ANT. 

• Att Oberoende kan bli ett verkligt och effektivt stöd för regionala och lokala 

aktörer i deras förebyggande ANT-arbete. Och att efter projekttiden kunna 

erbjuda och sprida upparbetade metoder och stöd nationellt. 

Målgrupp 

• Primär målgrupp: Ungdomar 13-17 år vilka Oberoende syftar att påverka i 

slutändan. 

• Sekundär målgrupp: De professionella som möter ungdomarna i sitt arbete på 

lokal och regional nivå. 

Metod och delmål 

Utvecklingsarbetet kommer att ske i tre faser som i sin tur är knutna till projektets tre 

delmål: 

• Fas 1: Att utveckla en gemensam arbets- och kommunikationsplattform för 

Oberoende. (Projektmånad 1-6) 

• Fas 2: Att utveckla en verktygslåda med kunskapsbaserade och effektiva metoder 

för preventionsarbete på lokal och regional nivå. (Projektmånad 4-10) 

• Fas 3: Att genomföra och utvärdera metoderna i fyra till sex försökskommuner. 

(Projektmånad 10-36) 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av projektets 

ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Som ett första steg har nu under 2011 utarbetats en verksamhetsplattform för projekt 

Oberoende. Denna är själva grunden för det fortsatta arbetet (fas 2 och 3). Parallellt med 

detta arbete har projektet förankrats hos externa intressenter så som myndigheter, andra 

organisationer och potentiella samarbetskommuner. 
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Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har hittills tagit fram en verksamhetsplattform. Målsättning är att gå vidare med 

fas 2 och 3 där de tillsammans med ett par samarbetskommuner kommer att ta fram 

metoder och verktyg för ANT-förebyggande arbete och samverkan mellan frivilligsektor 

och kommun. De har ännu inte genomfört några direkta insatser mot målgruppen 

barn/unga 13-17 år, mot deras föräldrar eller vuxna som i sin profession möter 

barn/ungdomar men avser att göra detta i fas 2 och 3. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet står nu i begrepp att föra diskussionen vidare med de kommuner som har 

anmält intresse att samarbeta med dem i fas 2 och 3 av projektet. De räknar med att de 

har kommit överens med 4 - 5 kommuner i februari 2012 och kan då, under förutsättning 

att de beviljas fortsatt stöd från FHI, påbörja arbetet med utveckling av samarbetsformer, 

metoder och verktyg för lokalt förebyggande ANT-arbete. 

För mer information om projektet kontakta:  

Stiftelsen A Non Smoking generation        

Niklas Odén     Telefon: 070- 637 05 02    

E-post: niklas@loi.se    Hemsida: www.nonsmoking.se  

 

 

 

mailto:niklas@loi.se
http://www.nonsmoking.se/
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 Stockholms läns Blåbandsungdom: ANT – bussen 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        300 

Beviljade medel (tkr)        250 

Bakgrund 

ANT–bussen är en husbil som turnerar till skolor runt om i landet för att där skapa det 

naturliga samtalet mellan ungdomar. Syftet är att vara där barnen och ungdomarna finns 

och stötta skolpersonalen med kunskap och arbetssätt. Arbetet i bussen är en uppsökande 

verksamhet i samarbete med olika grundskolor runt om i landet men bussen besöker även 

olika festivaler och andra ungdomsevenemang. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

ANT-bussen är ett preventionsprojekt i syfte att ge barn och ungdomar kunskap, 

argument och därigenom styrka att orka stå emot kamrat- och grupptryck när det gäller 

alkohol, tobak och i viss mån droger. Arbetet är ett komplement till skolans traditionella 

ANT arbete där läraren eller motsvarande ger barnen information. 

Målgrupp 

I första hand elever i åldrarna 10-16 år (årskurs 4-9) men även ungdomar i åldrarna 12-

18 år i samband med olika festivaler och ungdomsevenemang. 

Jämte den uppsökande verksamheten för barn och ungdomar kommer genom 

samarbetet med skolan även personal och föräldrar erbjudas möjlighet att få del av ÖPP 

Fakta om Sveriges Blåbandsungdom 

• Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för helnykterhet 

och att det ska finnas bra och roliga, drogfria aktiviteter för unga att välja på i samhället. Deras 

motto är helnykterhet, kristen livsstil och fysisk aktivitet. 

• Visionen är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika 

värde. 

Källa: www.sbu.nu 

http://www.sbu.nu/
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(Örebro preventionsprogram) och Vuxenkontraktet, en förläsning där mobbing, alkohol, 

droger, internet med mera behandlas. 

Metod 

ANT-bussen är en förebyggande insats i syfte att genom det naturliga och enkla mötet 

ungdomar emellan, motverka och senarelägga alkohol- och tobaksdebuten. Det är en 

uppsökande verksamhet där ANT diskussioner sker med elever på skolgården. Till viss 

del sker även medverkan i klassen och lärarfortbildning. 

Resultatmål 

• 4 000 möten mellan ungdomar på temat alkohol och tobak i 100 skolor. (Varav 

2500 på skolor och 1500 vid andra evenemang som till exempel Dream Hack och 

Frizon.) 

• Utbilda 100 ANT informatörer över hela landet som periodvis kommer att finnas i 

ANT-bussen men framför allt bli lokala elevkontakter för ANT -bussens arbete 

och en resurs för skolan. 

• Genomföra 20 vuxenpresentationer inom Vuxenkontraktet, ÖPP och Tobaksfri 

Duo. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Förändringar av aktiviteter i form av färre 

antal skolbesök än planerat rapporteras på grund av ekonomiska skäl. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Förväntat antal skolor har inte uppnåtts, däremot har projektet varit flera dagar på 

samma skolor och träffat eleverna längre tid. Mer arbete har dessutom lagts på lärar- och 

föräldrainformation i samband med skolbesöken samt vid andra aktiviteter kring ANT-

bussen. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

ANT- arbete i skolorna har i mångt stannat av de senaste åren då det saknas effektiva 

metoder. Lärarna upplever ANT-bussen som ett nytt sätt att angripa ett svårt ämne. 

Eleverna tycker det är spännande när ANT-bussen rullar in på skolgården och man har 
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lättare att prata med utomstående om dessa frågor som tas upp. Möten med elever i 

mindre grupper ger förutsättningar för djupare samtal och alla elever i klassen nås. 

Genom projektet har elever som behöver extra stöd (glömda barn) kunnat upptäckas 

vilket de uppmärksammat skolpersonalen på. Inom ramen för projektet har en mindre 

undersökning tagits fram om lärarnas möjlighet att upptäcka dessa barn, vilken 

presenterades under Almedalsveckan. 

Projektet har på kommunal nivå väckt stor uppmärksamhet inom skolans värld. 

Många skolor ber dem att komma tillbaka. I övrigt är förebyggande arbete svårt att mäta 

på så kort sikt. 

För mer information om projektet kontakta:  

Stockholms läns Blåbandsungdom 

Lasse Reuterberg    Tel: 076- 176 38 98 

E-post: lasse@vuxenkontraktet.se  Hemsida: www.slbu.nu eller www.ant-bussen.se 

 

 

mailto:lasse@vuxenkontraktet.se
http://www.slbu.nu/
http://www.ant-bussen.se/
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Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF): Ställ upp mot dopning och 

våld 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       1 580 1 580 

Beviljade medel (tkr)       400 900 

Bakgrund 

Flera olika studier och undersökningar visar på att missbruk av Anabola Androgena 

Steroider, AAS, orsakar omfattande beteendestörningar. Missbruket ökar på ett 

signifikant sätt aggressivitet, irritabilitet, humörsvängningar, våldsamma känslor och 

fientlighet. 

Under 2009 har ett pilotprojekt, Ställ upp mot dopning och våld, genomförts i Västra 

Sverige med stöd från Folkhälsoinstitutet. Pilotprojektets syfte var att under ett års tid 

arrangera utbildningsdagar om risker och konsekvenser av missbruk av anabola 

androgena steroider för det professionella nätverket i kommunen. Utvärdering av 

projektet visar på att utbildningsinsatserna varit lyckosamma och att vald metod fungerar 

som förväntat. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektansökan syftar till att utvidga pilotprojektet Ställ upp mot dopning och våld till att 

innefatta hela Sverige. Projektets avsikt är att erbjuda utbildningsinsatserna till kommuner 

och landsting från Norrbotten till Skåne med syfte att åstadkomma en kommunal 

Fakta om Svenska Narkotikapolisföreningen 

• Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, är en ideell förening för poliser, tullare, åklagare och 

andra anställda inom rättsväsendet. 

• SNPF, bildades 1987 och har cirka 3 200 medlemmar. 

• Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens 

område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. 

• SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, 

öka förståelsen för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet. 

Källa: www.snpf.org 

 

http://www.snpf.org/
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mobilisering på samma sätt som under pilotprojektet. Den kommunala mobiliseringen 

innefattar kartläggning, kvalitetssäkring av rena gym, preventionsinsatser, behandling och 

repression. 

Målgrupp 

Det professionella nätverket i kommunen. I det nätverket innefattas lokala 

länssamordnare, drogsamordnare, sjukvård, socialtjänst, polis, fritidssektor, 

friskvårdsanläggningar och ideella organisationer. 

Resultatmål 

Genom utbildning av nyckelpersoner vill de skapa förutsättningar för en kommunal 

mobilisering som syftar till en fungerande handlingsplan för hantering av AAS i respektive 

kommun. Genom direktkontakter och utbildningsinsatser av nyckelaktörer och 

arbetsgrupper även efter utbildningsdagarna vill de skapa en fungerande implementering 

av projektet. Planerade återträffar och regelbunden kontakt via telefon och internet ökar 

förutsättningarna att arbetet kan fortsätta även efter utbildningens avslutande. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har genomfört utbildningar med 13 utvalda kommuner. Efter lärdomar från 

Ställ upp mot dopning och våld i Västra Götaland genomförs följande yrkesgrupper 

utöver nyckelpersonerna: Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och barn och fritid samt 

skolpersonal. Gympersonal, polis, ordningsvakter och frivilligorganisationer – för att 

garantera kvaliteten på kommunens anläggningar, upptäcka pågående missbruk och 

säkerställa kompetensen hos berörda grupper.  
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Projektet har startat grupper med nyckelpersoner i varje deltagande kommun där 

drogsamordnare, gym, polis och skola samt sjukvård är aktörer. Dessa arbetar 

gemensamt för att hitta drogförebyggande åtgärder som passar lokalt i respektive 

kommun. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet anser sig ha påverkat målgruppens eventuella bruk och inställning till dopning 

genom en ökad kompetens och samarbete mellan de olika inblandade grupperna. Tidigare 

projekt har utvärderas från Göteborgs universitet med mycket goda resultat. 

Erfarenheter från projektet visar att kunskapsbristen om AAS och dess konsekvenser är 

avsevärda och att det inte räcker med att polisen eller enskilda aktörer hanterar frågan 

kring doping. Intresset i samtliga kommuner har varit påfallande stort. 

För mer information om projektet kontakta: 

Svenska Narkotikapolisföreningen 

Mikael Martinsson    Telefon: 031- 707 59 55  

E-post: mikael.martinsson@snpf.org Hemsida: www.snpf.org 

mailto:mikael.martinsson@snpf.org
http://www.snpf.org/
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Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Örebro: IRIS – 

Drogförebyggande arbete som riktar sig mot mödrar med utländsk 

bakgrund 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)    280 280 280 280 280 

Beviljade medel (tkr)    150 200 100 100 100* 

*Slutanslag 

Bakgrund 

I Örebro kommun är många kvinnor med invandrarbakgrund arbetslösa och isolerade. 

Många har dåliga språkkunskaper och svaga sociala nätverk. I de fall de har barn medför 

mödrarnas situation även särskilda förutsättningar för barnen. Många barn har svårt att 

prestera skolresultat som ger behörighet till gymnasiet. Vidare finns ett behov av positiva 

fritidsaktiviteter för barn och ungdomar för att motverka att de dras in i missbruk och 

andra sociala problem. Tidigare år för projektet har varit mycket framgångsrika. Många 

av de deltagande kvinnorna har behov av och önskemål om att få fortsätta. Det kommer 

även nya kvinnor med motsvarande behov. 

Fakta om SIMON 

• Svenskar och Invandrade Mot Narkotika, SIMON, bildades 1990 av invandrare  

och svenskar som yrkesmässigt och ideellt arbetade mot droger. 

• SIMON är religiöst och politiskt obundet och vill vara en resurs i  

kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrare,  

flyktingar och det svenska samhället. 

• Förbundet har lokalföreningar runt om i landet. 

• Föreningen stöder en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik.  

• SIMON är en mångkulturell organisation och baserar sin verksamhet på principen om alla 

människors lika värde och demokrati. Riksförbundet arbetar för att motverka missbruk, 

främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället. 
Källa: www.simon.org.se 

http://www.simon.org.se/
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Projektets mål och inriktning – ansökan 

Den övergripande målsättningen är att stärka och stödja de deltagande kvinnorna i deras 

föräldraroll och därmed förebygga att barnen hamnar i missbruk och andra sociala 

problem. Projektet vill öka föräldrars kunskaper om droger och deras påverkan på kropp 

och samhälle och därmed ge barnen förutsättningar att få växa upp i en drogfri miljö 

samt att föräldrarna får kunskaper att förebygga att deras barn börjar missbruka droger. 

Öka förståelsen för att det inte bara är på grund av dåliga vänner eller det fria 

samhället som ungdomar kommer i kontakt med narkotika och alkohol, utan problemet 

kan ligga i hemmet också. Vidare vill projektet förstärka de deltagande kvinnornas 

självförtroende och öka deras delaktighet i det svenska samhället. 

Delmål 

• Att stödja föräldrar till att erbjuda sina barn en drogfri uppväxt. 

• Att stödja mödrarna att hjälpa barnen i deras skolarbete. 

• Att ge kunskap om skolans och framförallt grundskolans, mål och arbetssätt. 

• Att förmedla kunskap om alkohol och drogproblem. 

• Att förmedla kunskap om lagar och förordningar samt vad de innebär. 

• Att överföra kunskap om lokalsamhället och den lokala samhällsservicen. 

• Att ge kunskap om arbetsmarknaden. 

• Att organisera praktiska aktiviteter som lektioner i cykling och simning, 

föreläsningar om svensk lagstiftning, föreningsliv, samhällsfunktioner och politik. 

• Att lyfta fram tanken att om jag inte var nöjd med mitt liv så kan jag hjälpa mina 

barn till en bättre framtid. 

Målgrupp 

I först hand arbetslösa invandrade kvinnor i olika åldrar och av olika nationaliteter som 

är mödrar till barn i skolåldern. 

Metoder 

Projektet kommer att engagera cirka 20-25 kvinnor kontinuerligt under projekttiden. 

Metoderna är huvudsakligen föreläsningar, studiebesök, undervisning i svenska, 
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matlagning och gymnastik. För föreläsningar och särskilda arrangemang engageras 

sakkunniga från kommunen, landstinget eller andra organisationer. 

Förväntade resultatet 

• Att det skapas minst så många drogfria hemmiljöer som antal deltagare i projektet. 

• Att de deltagande kvinnornas barn skall uppvisa högre närvaro och bättre resultat 

i skolan. 

• Att de deltagande kvinnorna skall bli engagerade i olika folkrörelser. 

• Att de skall stimulera andra kvinnor inom sina nätverk till ökat utåtriktat 

engagemang. 

• Att kvinnorna skall uppvisa större aktivitet i att söka arbete. 

• Att åldern för att ingå äktenskap höjs. 

• Att mer kvinnor utbildar sig istället för att välja vara hemmafruar. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i hög utsträckning fortlöper enligt det övergripande 

syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Förändringar beträffande samverkan 

rapporteras då man kommer att ha ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen och 

SFI än planerat. Mindre anslag och ekonomiska resurser anges ha påverkat projektet 

negativt. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Rapporten för 2011 specificerar inte några aktiviteter som genomförts under det gågna 

året. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Arbete har positivt utvärderats av socialtjänsten och familjeenheten inom kommunen som 

projektet samarbetat med. De resultat som har uppnåtts är att flertal kvinnor har gått 

vidare till utbildning, praktik eller arbeta efter att varit hemma i flera år utan 

sysselsättning. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet har fått ett slutanslag från FHI. 
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För mer information om projektet kontakta 

Svenskar och Invandrare Mot Narkotika, SIMON, Örebro  

Katrin Kianfar eller Zlata Catic  Telefon: 019- 10 21 35, 070- 447 18 50  

E-post: simonorebro@telia.com  Hemsida: www.simon.org.se 

mailto:simonorebro@telia.com
http://www.simon.org.se/
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TEAM 49: Triaden 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       1 046 891 

Beviljade medel (tkr)       300 600 

Bakgrund 

Team 49 startades av närpolis Steve Olsson Kruse som såg behovet av att ligga steget 

före, det vill säga att arbeta brottsförebyggande med barn och unga som komplement till 

traditionellt polisarbete. Projektet bygger på hans erfarenheter av förebyggande arbete 

inom polisen, både med barn och med ungdomar i riskzon samt vuxna. Team 49 har 

undervisat i skolor och startat aktiviteter som 4-Trampen, 5-Kampen och Drogkampen 

som idag är delar i Triaden. 

Unikt med Triaden är att det genomförs i tävlingsform och att det bygger på ett 

samarbete mellan elever, skola och föräldrar, vilket man tror ger en bättre effekt. 

Tävlingsmomentet som i sig är motivationshöjande, bidrar även till att eleverna och deras 

föräldrar måste delta aktivt och engagera sig, för att ha en chans att vinna. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Syftet med projektet är att förebygga brott och drogmissbruk på ett tidigt stadium genom 

att ge unga viktiga verktyg innan tonåren. 

För ett läsår är följande mål uppsatta: 

Fakta om TEAM 49 

• Team 49 är en ideell förening som funnits i Olofström sedan 1998.  

• Team 49 arbetar förebyggande för att minska droganvändning och brottslighet hos barn och 

ungdomar. Den vänder sig till elever i årskurs 4-6.  

• Föreningen arbetar med utbildning i kombination med tävlingar där hela klasser deltar och varje 

klass bildar ett gemensamt lag. 

• Triaden är ett trafik-, brotts- och drogförebyggande IT-baserat mellanstadieprogram som 

innefattar tre tävlingar – en för varje årskurs samt en tävling där barnens föräldrar medverkar.  

Källa: www.team49.net, www.triaden.eu 

http://www.team49.net/
http://www.triaden.eu/
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• 4-Trampen- Att få nödvändiga kunskaper om trafikfrågor, exempelvis faror 

utanför hemmiljön, så att eleverna klarar sig i trafiken på egen hand. 

• 5-kampen - Att förebygga ungdomsbrottslighet genom att lära ut fördjupade 

kunskaper i ämnena våld, stöld/snatteri, skadegörelse, etik och moral samt 

mobbing. 

• Drogfighten – Att eleverna på ett roligt sätt får kunskaper om konsekvenserna vid 

användning av tobak, alkohol, droger och dopning. Att samtliga elever genom 

ökad kunskap har fått en större motståndskraft mot droger. 

Målgrupp 

Elever i årskurs 4-6 samt deras föräldrar. 

Metod 

Triaden är ett IT-baserat mellanstadieprogram som vänder sig till elever i årskurs 4-6. 

Triaden innefattar fyra delmoment, en för varje årskurs samt en tävling där barnens 

föräldrar medverkar.  

• 4-trampen – en trafikutbildning för årskurs 4. 

• 5-kampen – en utbildning i etik och moral för årskurs 5. 

• Drogfighten – en förebyggande drogutbildning för årskurs 6. 

• Föräldrakampen – en utbildning som stimulerar öppen kommunikation mellan 

förändrar och barn. 

Samtliga aktiviteter genomförs i tävlingsform där varje klass är ett lag som tävlar mot de 

andra klasserna i samma årskurs i kommunen. Under läsåret får varje klass regelbundet 

uppgifter som skall lösas inom ramen för årskursens tema. För att få en teoretiskt bra 

grund för uppgifterna besöker lärare från Triaden varje klass och undervisar inom ramen 

för årskursens tema. När uppgifterna är lösta anmäls svaren till www.triaden.eu. 

Tävlingen pågår under hela läsåret och en vinnande klass utses i kommunen för varje 

tävling i slutet av läsåret.  

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Förändringar av projektets 

http://www.triaden.eu/
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ursprungsplan har skett beträffande personal då en tjänst tagits bort på grund av sänkt 

bidrag. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Eftersom Triaden går under höst och vårterminen 2011-2012 så är just nu samtliga elever 

mitt uppe i utbildningen, mätresultat kommer efter avslutad utbildning i juni månad 

2012. 

Från och med hösten 2012 planerar man att starta REmember för åk 7-9. REmember 

blir en vidareutveckling av Triaden för mellanstadiet, vilket gör att deras utbildningar 

kommer att finnas i åk 4 till och med åk 9 från och med hösten 2012. Deras erfarenhet är 

att långsiktighet är det enda förebyggande vapnet i kampen mot droger och brottslighet.  

Projektet ser det som en röd tråd att arbeta långsiktigt genom hela mellanstadiet (och 

från och med 2012 även i högstadiet genom utbildningen REmember som är en 

återkoppling till det eleverna lärt sig på mellanstadiet). Då kommer Triaden/REmember 

att följa eleverna i åk 4-9 vilket också vårt föreningsnamn antyder, Team 49, där 49 står 

för åk 4 till 9.  

Uppnådda resultat enligt projektet 

Eftersom projektet inte är igenom den första Triaden utbildning än så har inte några 

resultat kunnat mätas. I juni månad 2012 kommer fösta utvärdering att sändas till 

kommunens elever och lärare.  

Projektets fortsatta verksamhet 

Triaden ingår i en fördjupningsstudie som genomförs av Örebro universitet och som är 

planerad att pågå till år 2018. 

För mer information om projektet kontakta  

Team 49 

Steve Olsson Kruse    Telefon: 0709- 30 08 11 

E-post: steve.kruse@oktv.se   Hemsida: www.team49.net, www.triaden.eu 

mailto:steve.kruse@oktv.se
http://www.team49.net/
http://www.triaden.eu/
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Tjejzonen: Storasyster mot droger 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)     440   445 

Beviljade medel (tkr)     440   445 

Bakgrund 

Olika undersökningar från de senaste 10-15 åren visar att flickor i ökande grad 

rapporterar om huvudvärk, ont i magen, ängslan och oro. Unga vuxna kvinnor har 

nedsatt psykiskt välbefinnande, känner sig i större utsträckning stressade, har mer besvär 

av ängslan, oro eller ångest. För att dämpa ångesten, oron och känna sig mindre stressade 

väljer många tjejer att använda sig av alkohol och droger i mer eller mindre utsträckning. 

Tjejzonen erbjuder en frizon där de lyssnar och bekräftar. Att bli sedd, lyssnad på och 

förstådd är det varje människa behöver för att må bra. De är övertygade om att just den 

typen av verksamhet som Tjejzonen bedriver är en nyckelfaktor om man vill förebygga 

psykisk ohälsa hos tjejer. Att förebygga psykisk ohälsa är drogförebyggande. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Storasyster mot droger har som övergripande mål att stärka tjejers självkänsla, 

självförtroende och tillit till sig själva vilket i sig är drogförebyggande. 

Projektets syfte är att erbjuda en flicka enskilt stödsamtal med en och samma person, 

en storasyster. Storasyster är en tjej som man kan prata med, någon som man kan få stöd 

av och bli peppad av. Genom att skapa möjlighet till en längre relation kan paren 

Fakta om Tjejzonen 

• Föreningen bildades 1998 och är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer. 

• De arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska 

och virtuella möten. 

• Stommen är 200 volontärer som år 2011 hade omkring 10 000 kontakter med behövande tjejer 

i åldern 12-25 år. 

• Tjejzonen erbjuder storasystrar, stödsamtal, chatt och mejlstöd. I verksamheten ingår även 

Ätstörningszonen som behandlar frågor kring mat, vikt och kontroll.  

Källa: www.tjejzonen.se 

http://www.tjejzonen.se/
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tillsammans reflektera över flickans situation. Storasyster bidrar till att stärka flickornas 

självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva och till omvärlden. Detta motverkar 

psykisk ohälsa och blir då drogförebyggande. Genom samtalet känner sig flickan sedd och 

lyssnad på vilket gör att hon känner sig mindre ensam och övergiven och det ökar den 

psykiska hälsan. Tjejzonens verksamhet i sin helhet bygger på tron att det medmänskliga 

mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande samt har en stärkande kraft. 

Målgrupp 

Målgruppen är desamma som för Tjejzonen i sin helhet, det vill säga tjejer mellan 12-25 

år i Stockholms län men med störst fokus på högstadiet. De riktar sig till alla tjejer 

oavsett kultur, etnicitet, sexualitet eller religion. 

Metod 

Att erbjuda enskilda samtal, fysiska möten mellan två personer. Tjejzonen tror på 

samtalet, möjligheten att få berätta om hur man har det, dela med någon sina tankar 

lättar på det tryck som flickorna går och bär på – det vill säga förebyggandet av psykisk 

ohälsa vilket är drogförebyggande. Tjejzonen rekryterar och utbildar storasystrar och 

sätter ihop paren utifrån ålder, cirka 10-15 års ålderskillnad. De möts i fysiska livet cirka 

fyra tim/månad. Relationen varar ett år. Projektet handleder via mejl, telefonsamtal och 

möten på Tjejzonen. 

Genom att ha en storasyster kan lillasyster prata om sina funderingar där användandet 

av alkohol/droger framförallt kan diskuteras utan pekpinnar. Det öppnar upp för samtal 

där för och nackdelar kring alkohol/droger kan diskuteras. Tack vare att storasyster är 

max tio år äldre än sin lillasyster är det lätt för bägge parter att kunna diskutera frågor 

som till exempel alkohol. Storasyster är heller inte förälder eller kurator/sjuksköterska 

utan medmänniska vilket oftast upplevs som mindre kravfyllt. 

Resultatmål 

• Under 2011 kommer 40 systerpar att bildas, det vill säga att 40 tjejer får varsin 

storasyster. 

• Det innebar att vi har rekryterat och utbildat 40 volontärer för att bli storasystrar, 

att dessa har fått varsin lillasyster och utvecklat sin systerrelation genom 

kontinuerlig handledning. 
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• Alla dessa tjejer, både storasystrar och lillasystrar, kommer att ha fått med sig en 

personlig utveckling genom relationen till varandra och vi tror att tjejernas 

självkänsla och självförtroende har förbättrats vilket i sin tur är drogförebyggande. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Målet att erbjuda 40 flickor varsin storasyster att träffa och prata med två timmar 

varannan vecka under ett år har uppnått. Storasystrarna har rekryterats via 

Volontärbyrån och media, flickorna via media, internet och elevhälsan med flera. Arbetet 

har bedrivits i Stockholms län. Tjejerna har själva sökt att få en storasyster men många 

gånger kan de ha blivit rekommenderade av skolhälsa med mera. 

Storasyster har utbildats och fått regelbunden handledning och fortbildning. Storasyster 

och lillasyster har matchats efter ålder, mellan 10 och 15 års ålderskillnad. Lillasystrarna 

har ställts i kö och fått en storasyster så fort det funnits en färdigutbildad. Storasyster har 

rapporterat via mejl efter varje möte med sin lillasyster samt deltagit vid 

grupphandledningstillfällen. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har arbetat för att skjuta upp alkoholdebuten och minska berusningsdrickandet 

genom att unga tjejer ges möjlighet att genom samtal på ett kravlöst sätt reflektera kring 

frågor som bland annat rör ANT. Genom att få prata av sig om sin situation lättar trycket 

inom tjejerna och ökar deras handlings utrymme vilket stärker dem och gör dem mer 

uppmärksamma på sina val. 

För mer information om projektet kontakta:  

Tjejzonen 

Eva Kallai     Telefon: 070- 764 78 42  

E-post: eva.kallai@tjejzonen.com  Hemsida: www.tjejzonen.com 

mailto:eva.kallai@tjejzonen.com
http://www.tjejzonen.com/
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Tjejzonen: Storasyster på nätet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      421 762 405 

Beviljade medel (tkr)      300 600 400 

Bakgrund 

I projektet Storasyster på nätet erbjuder Tjejzonen utsatta flickor en storasyster på nätet. 

Genom att finnas på nätet kan en storasyster hjälpa, stötta, motivera och finnas till hands 

som vuxen. Det ger tjejerna möjlighet att våga öppna sig, våga prata och våga lita på en 

vuxen. Genom att få vara anonym och tillsammans med en vuxen få sätta ord på sina 

funderingar blir Storasyster på nätet en frizon som verkar för att stärka de utsatta 

flickorna.  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Det övergripande målet är att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och tillit till sig 

själva. Genom att förebygga psykisk ohälsa arbetar man även drogförebyggande. Målet är 

att de som behöver skall ta hjälp av människor i det fysiska livet men att nätet blir 

möjliggörare för detta. 

Målgrupp 

Målgruppen är den samma som för Tjejzonen i sin helhet, det vill säga flickor mellan 12-

25 år i Sverige. Projektet riktar sig till alla flickor oavsett etnicitet, kultur, sexualitet eller 

religion. 

Metod 

Att erbjuda enskilda möten mellan en storasyster och en lillasyster på nätet via en chatt. 

Chatten handlar personliga möten över internet där flickan och hennes behov hela tiden 

är i fokus. Genom dessa samtal stärks flickornas självkänsla, självförtroende och tillit till 

sig själva. En miljö skapas där flickorna blir sedda, förstådda och lyssnade på. Det verkar 

bekräftande och ger dem en fastare grund att stå på. Det är förebyggandet av psykisk 

ohälsa och drogförebyggande. Tjejzonen rekryterar och utbildar storasystrar och sätter 
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ihop paren utifrån ålder, cirka 10-15 års ålderskillnad. De möts via chatten cirka 1 

tim/vecka. Längden på en relation mellan en storasyster och en lillasyster utgår från 

lillasysterns behov men är max ett år. Projektet handleder via mejl, telefonsamtal och 

möten på Tjejzonen. 

Resultatmål 

• Att under 2011 erbjuda 40 flickor i Sverige en storasyster på nätet. 

• Att rekrytera och utbilda 40 volontärer till att bli storasystrar och att dessa har fått 

varsin lillasyster och utvecklat sin systerrelation genom kontinuerlig handledning. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Under året har 40 tjejer fått varsin storasyster och påbörjat sin relation. Alla par chattar 1 

tim/vecka utom under sommarlovet och jullovet. Chattsystrarna har rekryterats via 

Volontärbyrån och media, flickorna via media och internet. Chattsystrarna har utbildats 

och fått regelbunden handledning och fortbildning. Chattsyster och lillasyster har 

matchats efter ålder, mellan 10 och 15 års ålderskillnad. Lillasystrarna har ställts i kö och 

fått en chattsyster så fort det funnits en färdigutbildad. Paren chattar på msn. Chattsyster 

har fått en egen msn adress skapad av Tjejzonen endast för detta ändamål. Paren 

bestämmer själv sina tider och chattsyster skickar över chattloggen så fort hon haft en 

chatt med lillasyster. Chattloggen läses av projektledaren. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Målet med projektet har varit att erbjuda 40 flickor varsin chattsyster att chatta med 1 

tim/vecka under 1 år och detta har uppnåtts. Projektet har under hösten 2011 inte kunnat 

erbjuda alla tjejer som sökt en storasyster då de redan hade 40 par. De har inför start 

2012 redan 30 tjejer på kö. Det visar hur stort behovet är av att få någon att prata med. 

Tjejerna söker från hela Sverige vilket är jätteroligt. De hittar verksamheten via media och 

sökningar på nätet. Arbetet har bedrivits på nätet. Flickorna har själva sökt att få en 

chattsyster men många gånger har de blivit rekommenderade av skolhälsa med mera. 
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Projektet har arbetat för att skjuta upp alkoholdebuten och minska 

berusningsdrickandet genom att unga tjejer ges möjlighet att genom samtal på ett kravlöst 

sätt reflektera kring frågor som bland annat rör ANT. Genom att få prata av sig om sin 

situation lättar trycket inom tjejerna och ökar deras handlingsutrymme vilket stärker dem 

och gör dem mer uppmärksamma på sina val. 

Genom att skapa möjlighet till en längre relation kan paren tillsammans reflektera över 

flickans situation. Chattsystern bidrar till att stärka flickornas självkänsla, självförtroende 

och tillit till sig själva och till omvärlden. Detta motverkar psykisk ohälsa och blir då 

drogförebyggande. Genom samtalet känner sig flickan sedd och lyssnad på vilket gör att 

hon känner sig mindre ensam och övergiven och det ökar den psykiska hälsan. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Det finns ett stort behov av projektet. Tjejzonen anser sig ha det stöd som behövs för att 

bedriva projektet men menar att de skulle behöva dubbla resurser för att kunna möta det 

behov som finns. 

För mer information om projektet kontakta:  

Tjejzonen 

Lotta Zetterqvist    Telefon: 08- 522 478 40 el. 070- 764 78 40 

E-post: lotta.zetterqvist@tjejzonen.com Hemsida: www.tjejzonen.com 

mailto:lotta.zetterqvist@tjejzonen.com
http://www.tjejzonen.com/
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Tänk Om!: Flickor i akut kris 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        569 

Beviljade medel (tkr)        500 

Bakgrund 

Projektet handlar om unga extremt utsatta tjejer som söker sig tröst i utelivet, umgås med 

äldre killar och tjejer, hamnar i dåliga miljöer och börjar dricka alkohol eller använda 

andra typer av narkotika för att förbättra självförtroendet och känna gemenskap. Ofta 

blir tjejerna sexuellt utnyttjade. Dessa unga tjejer har ett starkt behov av goda förebilder, 

med en liknande bakgrund, som de kan dela sina känslor och tankar med. En rapport 

från Rädda Barnen 2009 visar att problemen med hemlösa flickor drabbar ungdomar från 

invandrarfamiljer oftare än ungdomar generellt. Någon beräkning av antalet ungdomar 

från olika kulturer finns inte. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

• Att nå flickor med etnisk minoritetsbakgrund som är utkastade hemifrån eller som 

rymt från sitt hem. 

Fakta om Tänk Om! 

• Tänk Om! är en ideell förening som bildades 2009 för att arbeta med upplysning, information, 

debatt och behandling av personer som drabbats av hedersrelaterat våld och hedersrelaterad 

ideologi. 

• Tänk Om! arbetar med stödsamtal och gruppverksamhet direkt gentemot målgruppen, men 

också med utbildningar, handledning och rådgivning gentemot myndigheter och skolor. 

• Framförallt fokuserar Tänk Om! som första förening på frågorna hedersvåld – missbruk – 

kriminalitet – självdestruktivitet och lyfter dessa möjliga kopplingar. 

• Tänk Om! bildades främst av kvinnor med egna erfarenheter av detta. Intresset från 

allmänheten har varit stort sedan uppstarten. 

• Tänk Om! är en politisk och religiös obunden förening som arbetar med mänskliga rättigheter 

såsom demokrati och samhällsfrågor. 

Källa: www.tankom.net 

http://www.tankom.net/
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• Att motivera flickorna att söka professionell hjälp främst genom kontakt med 

socialtjänsten. 

• Att vid behov (flickor som inte vill ha kontakt med socialtjänsten eller inte får stöd 

från myndigheten) skapa kontakt mellan flickorna och fältassistenter, tjejjourer 

och frivilligorganisationer. 

• Att kartlägga omfattningen av flickor med etniskt ursprung som hamnar i 

hemlöshet.  

Projektet handlar också om att förebygga destruktiva vanor och beteenden. Förebygga 

missbruk av alkohol och andra droger. Få flickorna att inse sin fulla potential samt ge 

dem verktygen som behövs för att jobba mot att uppnå den. Samt att bygga starka 

nätverk kring dem utifrån deras egna behov och vad de önskar åstadkomma med sina liv. 

Målgrupper 

Flickor med etnisk minoritetsbakgrund i åldern 12-20 år. 

Metod 

Utbildning av sex till åtta äldre flickor med olika etnisk bakgrund som kommer att verka 

som volontärer/uppsökare i projektet. Dessa får viss utbildning i Motiverande samtal, MI, 

samt metoder för uppsökande arbete och de deltar i ett flertal studiebesök för att få 

kontakter och relationer inom socialtjänsten, med fältassistenter, med skolkuratorer, 

gruppboenden, inackorderingshem och tjejjourer. Volontärerna jobbar sedan i grupp med 

uppsökande verksamhet i olika centrummiljöer där målgruppen finns. Projektet planerar 

att göra sig kända på skolor, fritidsgårdar och andra miljöer som ofta känner till 

problemen med utkastade flickor.  

En projektledare koordinerar arbetet, framställer informationsmaterial, samlar all 

dokumentation samt har huvudansvar för samverkan med berörda myndigheter. All 

kontakt med berörda myndigheter sker tillsammans och i samförstånd med den berörda 

flickan. Med målgruppen kommer man jobba mycket med övningar där tjejerna själva får 

upptäcka, reflektera och komma fram till vad som är en sund inställning till alkohol, hur 

man bör hantera olika utsatta funktioner, könsroller etcetera. 
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Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har haft fyra volontärer som arbetat under större delen av projektperioden. 

Arbetet med att rekrytera, utbilda och behålla volontärer har varit tidsödande och inte så 

framgångsrikt som de planerade/trodde. Totalt nio volontärer har utbildats men endast 

fyra finns kvar i verksamheten. Detta betyder att projektledarna och volontärer har minst 

två kontakter var. Det önskvärda är att bara ha en kontakt var. Det uppsökande arbetet 

på stan och i förorterna har däremot gått enklare än vad man trodde. Den berörda 

målgruppen är mycket kontaktsökande och lätta att få kontakt med, inte minst genom 

syskon och kamrater.  

Huvuddelen av de flickor (21st) som projektet har kontakt med kommer från 

Tensta/Rinkeby där projektet är mest känt. De har enstaka kontakter i Haninge, Fittja, 

Hägersten, Södertälje och Kista. En tredjedel av flickorna (8st) vill snabbt ha hjälp med 

kontakt med föräldrarna. Andra (6st) söker sig till släktingar (ofta äldre 

syskon/morföräldrar etcetera) som i sin tur vänder sig till föräldrarna. Några bor hos 

kamrater (5st) på mycket olika villkor och mer eller mindre kortsiktigt. Två flickor har 

fått boende genom socialtjänsten/tjejjour. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projektet har haft kontakt med 21 flickor. Åtta av dessa flickor har motiverats till att 

söka hjälp via socialtjänsten. Projektet har haft kontakt med forskningen, polisen och 

socialtjänsten. Den kartläggningen som Rädda Barnen genomförde (2009) gäller dock 

som kunskapsbas - projektet har funnit att studien förefaller vara mycket seriös och 

stämmer med verkligheten.  

Som delmål hade projektet att förebygga fyllerisupande och debut i narkotika vilket 

delvis uppnåtts. Av de flickor som projektet arbetat med uppger tolv flickor att de helt 

upphört med att dricka alkohol för att bli berusade, de har även minskat sin totala 

alkoholkonsumtion. 
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Missbruket av droger har varit en av huvuduppgifterna i projektet vid sidan om att 

ordna skydd, boende, återförening med föräldrar, med mera. Flickorna har intervjuats vid 

tre tillfällen och då har frågan om droger speciellt tagits upp. Projektet har bidragit till att 

alla flickor fått ett bättre nätverk via socialtjänst, skola, tjejjourer eller genom 

projektledare och volontärer. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Projektet fortsätter med projektledare och volontärer då de hoppas på fortsatt anslag från 

FHI. Projektet har fått ny huvudman (Turkiska Kvinnoförbundet) då Tänk Om! finns i 

Malmö och inte kan ge projektet den ledning och det stöd som behövs på längre sikt. 

För mer information om projektet kontakta: 

Tänk Om! 

Muna Bootaan    Telefon: 040- 611 10 50 eller 070- 435 77 62 

E-post: info@tankom.net   Hemsida: www.tankom.net 

mailto:info@tankom.net
http://www.tankom.net/


 
 

168 

Tänk Om!: Tänk om! 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)       523 909 

Beviljade medel (tkr)       350 500 

Bakgrund 

Tänk Om! fokuserar på kopplingen mellan hedersförtryck – missbruk – kriminalitet. 

Organisationen menar att unga personer som lever/levt inom hedersförtryck riskerar i hög 

utsträckning att utveckla en ANDT problematik. I dagsläget finns ingen forskning eller 

kartläggning kring denna koppling. Tänk om! skapar opinion kring dubbelproblematiken 

och vänder sig både till målgruppen och till kriminalvård, polis, socialtjänst och andra 

myndigheter för att upplysa om kopplingen.  

Föreningen, som har sin bas i Malmö, vill genom att skapa olika självhjälpsgrupper och 

ett nätverk av tjejer/killar som varit utsatta för hedersvåld förebygga och hjälpa personer 

att inte hamna i missbruk – kriminalitet. Genom föreningen kan de identifiera sina 

problem och på det viset få hjälp för sin problematik oavsett geografiskt tillhörighet i 

landet. Föreningen har tagit fram ett påverkansprogram som vänder sig till de som utsatts 

för hedersförtryck och som delvis eller helt reagerat med att skada sig själv. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till att utöka kunskapen om kopplingarna mellan hedersförtryck – 

missbruk – kriminalitet och genom kunskapsspridning nå ut till målgruppen på 

individuell nivå. Projektet vill ge personer med dubbelproblematik en möjlighet till en 

plattform genom det Tänk om! skapar på olika nivåer. 

Genom självhjälpsgrupper vill man skapa ett livslångt lärande genom påfyllnad av sund 

livsstil för de personer som blivit drabbade. Projektet önskar bistå med hjälp till 

medlemmar som finns utspridda över hela landet samt motivera till att starta upp lokala 

grupper för att komma i kontakt med andra drabbade i sin hemkommun. 

Projektet syftar även till att skapa gemenskap och mötesplatser för personer med 

dubbelproblematiken. Organisationen strävar efter att få ett kvalitativt arbetssätt inom 
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alla delar och att de ska ge personer som levt i utsatthet möjligheter till ett värdigare liv 

utan våld, missbruk, kriminalitet och annan destruktivitet. 

Målgrupper 

Myndigheter som arbetar med sociala frågor för upplysning av problematiken samt 

personer som upplevt någon form av hedersförtryck – missbruk – kriminalitet – 

självdestruktivitet. Målgruppen är även medlemmar som är utspridda i landet samt 

personer som stöttas genom telefon som ännu inte blivit medlemmar. 

Metod 

Organisationsuppbyggnad, utformning av en policyhandbok för lokala grupper. 

Internutbildning av medlemmar. Utveckling av självhjälpsgrupperna och spridning till 

övriga landet. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Förändringar av projektets 

ursprungsplan har skett beträffande samverkan. Detta har inte kunnat ske i önskad 

omfattning på grund av ekonomiska skäl, tidsbrist, personalbrist inom egna verksamheten 

samt kompetensbrist inom egna verksamheten. Då projektet endast har en anställd räcker 

inte resurserna till för samverkan även om efterfrågan är stor. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Organisationen anser sig uppnå flera av sina mål, men också nya områden som möts 

genom att projektet utökas inom flera områden. Samverkan med myndigheter fördjupas 

alltmer och målgruppen som söker sig till projektet Tänk om! vågar förändra sig genom 

att ha viljan om ett bättre liv. Genom kontinuerliga motivationssamtal och återkommande 

självhjälpsgrupper varje vecka arbetar de långsiktigt med jagstärkande metoder.  

Projektet arbetar även på individnivå med kvinnor som befinner sig på anstalt och som 

vill ge sig själva en chans i livet och genom kontinuerliga besök på anstalt återge ett hopp 

till målgruppen unga tjejer/unga kvinnor utsatta för hedersvåld – missbruk – kriminalitet. 

Projektet har haft studiebesök från flera olika områden så som: tjänstemän från 

regeringsdepartement, socialkontor, polis, skola, HVB-hem, LSS-verksamhet, 

organisationer och givetvis med målgruppen i fokus med mottot: Hjälp till självhjälp. 
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Uppnådda resultat enligt projektet 

Målgruppen som besöker Tänk Om! är återkommande på självhjälpsgrupper. 

Målgruppen får en samhörighet till samhället och genom att växa och få insikt kan de 

välja att avhålla sig från att utveckla missbruksrelaterade områden så som hög 

alkoholkonsumtion och narkotika. 

Projektets insatser avser främst arbetet på individnivå då målgruppen allt eftersom de 

besöker Tänk Om! får insikt om alkohol och narkotika samt vilka konsekvenser detta 

kan ge på lång sikt. De tycker sig se mätbara resultat genom att målgruppen (främst unga 

vuxna) kan ringa under natten på helgerna och be om hjälp för att inte bli påverkade av 

sitt umgänge för att inta sinnesförändrande medel. Vid flertal tillfällen återvänder de till 

Tänk Om! och ber om hjälp om sådant tillfälle uppstår genom att gå på samtal hos 

utbildad beroendeterapeut.  

Projektet har dragit tydliga riktlinjer om alkohol och narkotika policy som även blivit 

tydlig för målgruppen. Även om detta kan ogillas i början, inser dock deltagare att dessa 

områden är viktiga att ha insikt och kunskap om för att på detta vis kunna satsa på sin 

framtid och med hjälp av motiverande samtal stärka sitt eget inre. Andra tydliga signaler 

är att deltagare genom verksamheten ökar sin studiemotivation vilket ger långsiktigt 

resultat. 

För mer information om projektet kontakta: 

Tänk Om! 

Newroz Zeynep Ötunc    Telefon: 040- 611 10 50 

Media Waisson  

E-post: info@tankom.net   Hemsida: www.tankom.net 

 

mailto:info@tankom.net
http://www.tankom.net/
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 Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): oPåverkad 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)      525 548 855 

Beviljade medel (tkr)      300 250 300 

Bakgrund 

Under senare år har kravet på evidensbaserade metoder ökat. UNF anser att detta har 

påverkat skolans arbete med drogprevention och i sin strävan att göra rätt insatser har 

skolan, i brist på evidens, istället ibland valt att göra ingenting. UNF har därför tagit fram 

ett nytt skolmaterial, oPåverkad. 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Det övergripande syftet med projektet är att skjuta upp alkoholdebuten bland ungdomar 

genom att implementera ett nytt undervisningsmaterial på högstadiet och etablera UNF 

som en aktiv part i skolans drogförebyggande arbete. Detta ska ske genom att erbjuda 

skolor UNF:s nya skolmaterial oPåverkad. Projektet vill också se huruvida UNF:s roll i 

klassrummet, skolmiljön och i närsamhället påverkar och stärker skolelevernas 

alkoholrestriktiva normer. Under 2011 ligger fokus på att bredda lanseringen och 

marknadsföring gentemot skolvärlden och efterföljande utbildning av lärare.  

Fakta om UNF 

• UNF bildades 1970 genom en sammanslagning av IOGT och NTO:s båda ungdomsförbund. 

• UNF finns i cirka 125 föreningar över hela landet och i verksamheten finns så skilda saker som 

teater, discon, studiecirklar och kaféer. 

• Målgruppen är mellan 13 och 25 år. Sammanlagt finns det cirka 7 400 medlemmar. 

• För att få vara medlem i UNF väljer man att inte dricka drycker som innehåller mer alkohol än 

2.25 volymprocent. 

• UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. 

• Föreningen är partipolitiskt samt religiöst obunden. 

Källa: www.unf.se  

http://www.unf.se/


 
 

172 

Målgrupp 

Den direkta målgruppen är lärare på högstadiet/gymnasiet, samt de beslutsfattare som 

avgör om lärarna kan ta tid till en utbildning.  

Metod 

oPåverkad ryms i en manual anpassad för lärar- och ledarledd verksamhet. Materialet 

innehåller åtta lektioner med fyra olika teman. Läraren/passledaren får en halvdags 

utbildning och leder därefter passen i klassrummet eller i den egna verksamheten. I 

samband med detta arrangeras kringaktiviteter av ideella från UNF. 

Resultatmål 

• Besöka återstående 16 länsstyrelser. 

• Erbjuda 500 skolor utbildning. 

• Utbilda 200 lärare och 100 sista års studenter på lärarutbildningen. 

• Genomföra två ANDT minmässor 

• Metodhemsida med mera bakgrundsmaterial. 

• Utbilda UNF konsulter. 

• Annonser/pressmeddelanden i branschmedia. 

• Kartläggning av ANDT ansvarig på skolor inom respektive konsulents distrikt. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att förändringar av projektets ursprungsplan har skett beträffande 

aktiviteter, tidsplan och samverkan. Projektet har inte lyckats få utbildningar av lärare i 

den omfattning de hoppats på. Arbetet med att revidera materialet har vida överstigits 

vilket drabbat en del av lanseringen. Responsen från länsstyrelserna har varit sämre under 

våren än förra hösten vilket har lett till färre samverkansparter. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Projektet har fått respons ifrån samtliga länsstyrelser, även om flera tackat nej till besök. 

Minimässorna som nämndes i ansökan har inte lyckats under projekttiden men en är nu 

inbokad i Skövde kommun. En väl upparbetad kontakt öppnade dörren. Samtliga 

konsulenter i UNF har utbildats eller fått erbjudande om utbildning. Via telefonsamtal 
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och mejl har 200 skolor erbjudits utbildning. Responsen har dock varit enormt svag. En 

metodhemsida har skapats där metoden kan laddas ner i delar. 

Man har inte lyckats få till annonser/artiklar i media, delvis på grund av misslyckad 

fundraising. Förändringar har skett i det planerade arbetssättet på grund av ekonomiska 

skäl, oPåverkad tycks inte motsvara ett upplevt behov hos målgruppen. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Projekt oPåverkad syftade till att utveckla en klassrumsvänlig, manualbaserad metod 

inom attitydpåverkan och kunskapsförmedling för åk 8 och äldre. Genom att ge lärarna 

utbildning i oPåverkad kan de själva bedriva det långsiktiga ANTD- arbetet. I motsats till 

en extern föreläsare/processledare kan lärarna låta samtalet återkomma många gånger 

under skoltiden till exempel i samband med högtider och händelser som dyker upp i 

nyheterna etcetera. oPåverkad innehåller tolv pass och har sin utgångspunkt i att 

medvetandegöra ungdomar, dels om alkoholens samhällseffekter, dels om deras egna 

åsikter och hur de vill leva sitt liv.  

Projektet har omfattat två delar: uppbyggnad av själva metoden samt lansering. 

Metoden är nu genomarbetad av både preventionsexperter och kunniga inom coachning 

och positiv psykologi. Lanseringen lyckades dock aldrig, skolvärlden har oftast inte tagit 

sig tid till att sätta sig in i vad oPåverkad skulle kunnat ha bidra med. En handfull 

utbildningar i metoden har genomförts, alltid med stor uppskattning bland de inblandade.  

Projektets fortsatta verksamhet 

Arbetet med att sprida oPåverkad fortsätter men exakt hur detta ska gå till återstår att 

lösa. 

För mer information om projektet kontakta:  

Ungdomens Nykterhetsförbund 

Fredrik Torberger     Telefon: 0766- 45 93 36 

E-post: info@unf.se    Hemsida: www.unf.se 

mailto:info@unf.se
http://www.unf.se/
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Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): FAKE FREE 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)        500 

Beviljade medel (tkr)        300 

Bakgrund 

Fake Free är en tankesmedja som hämtat inspiration från organisationen Adic Sri Lanka. 

Adic:s framgång är att de förändrar beteenden genom att lösa upp myter kring berusning 

och alkohol. Fake Free vill synliggöra och luckra upp alkoholnormen i Sverige och 

granskar alkoholkulturer och antidrogmetoder. Istället för att svartmåla alkoholdrickare 

och bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol vill Fake Free istället öppna 

upp och undersöka festen och det fantastiska i berusning. De menar att berusningen är till 

största delen en social konstruktion – något som är beroende av sin omgivning. Fake Free 

svarar på frågan - vad är egentligen fest och fylla? 

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Fake Free:s verksamhet ska leda till uppluckring av alkoholnormen som i sin tur gör 

alkohol mer oviktig och ointressant och öppnar upp för mer sköna val fri från alkohol. 

Målgrupp 

Ungdomar åldrar 13-25. Nykterhetsrörelsen. Externa referensgrupper med unga och unga 

vuxna. 

Metod 

• Modul: En satsning i tre steg som syftar till att skapa nyfikenhet, eftertanke och 

locka besökare till kampanjhemsidan där man kan fördjupa sig mer. Syftet är att 

väcka en tanke om alkoholens roll i vårt samhälle och på ett subtilt sätt visa att 

alkoholens roll är uppblåst och fejkad. 

• Video: En online-videosatsning med korta filmklipp på temat lurad av 

alkoholkulturen. Det kommer både finnas klipp med kändisar och förebilder som 
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berättar hur de har blivit lurade av alkoholkulturen, och möjlighet för ungdomar 

att göra egna klipp. 

• Webb: Fortsätta vidareutveckla www.fakefree.se till en webbportal där man på ett 

tilltalande och varierande sätt kan ta till sig Fake free-approachen, och vara med 

och engagera sig i arbetet. 

Den övergripande metoden för Fake Free kommer fortsättningsvis vara att skapa en 

organisation som kan kombinera djärvt kreativt nyskapande och effektivt genomförande 

och som alltid utgår från den forskningsförankrade approachen. 

Resultatmål 

Primärmål: Tankesmedjan Fake Free ska vara ett kunskapscenter och en portal för 

kreativa kampanjer med syfte att öppna upp för samtal och reflektion som i sin tur kan 

luckra upp alkoholnormen. I det ingår: 

• Förankra tankesmedjan separat mellan nykterhetsrörelsen och allmänheten. 

• Utbilda och förse nykterhetsrörelsens förebygginsatser med verktyg och inputs. 

• Genomföra minst fyra större utbildningstillfällen. 

• Öppna upp mot de som utger alkoholnormen och sätta igång reflektion för att de i 

sin tur kan luckra upp normen och göra alkohol mer ointressant. 

• Öka från 400 fans till 500 fans på Facebook. 

• Fortsätta att planera för långsiktig finansiering. 

• Att ha en bra bas av anställda och ideella som har förstått Fake Free-approachen 

och som har förmågan att föra ut den i form av kreativa kampanjer, samt som har 

förmåga att vidare utveckla tankesmedjan Fake Free. 

Sekundärmål: 

• Fakefree.se ska vara en portal för olika kampanjer kopplade till Fake Free samt 

vara en bra bas med anpassad information om Fake Free för olika tänkbara 

målgrupper. Dra trafik via digitala banners och Facebook till fakefree.se. 

• Genomföra modulsatsningen och väcka nyfikenhet som mäts i antal besök på 

kampanjhemsidan samt eventuell uppmärksamhet i media och sociala medier. 

• Genomföra videosatsningen och därigenom knyta kontakter med kändisar och 

andra förebilder för ungdomar och få dem att anamma Fake Free-approachen. 
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• Skapa ett nätverk av förebilder i media/kultureliten/politiken som kan utbildas och 

på ett kreativt sätt bidra till att sprida Fake Free:s approach. 

Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

Främsta syftet har varit att skapa en tankesmedja som kan jobba med Fake Free-

budskapet med ungdomar. Fake Free har genomfört arbete kring organisationsbildning 

samt skapande av kampanjer/budskap. Utbildning av nyckelpersoner har genomförts och 

externa grupper har involverats exempelvis reklam och PR studenter på Stockholms 

universitet och en grupp externa formgivare för att skapa bildmanér att nå ut med. Fake 

Free-organisationen har stramats upp och fått en tydligare roll som fristående 

tankesmedja som inte används i sig som kampanj eller projekt av nykterhetsrörelsen utan 

fungerar som en portal för kampanjer/aktiviteter men även som ett bollplank och support 

för att Fake Free-godkänna eller ge feedback på redan existerande 

metoder/material/kampanjer.  

Projektet har deltagit bland annat i radio 1, nykterhetsrörelsens medlemstidningar och 

synts i sociala medier. Det har också gett feedback till UNF:s olika projekt och arbeten. 

Utbildat UNF:s studentnätverk. Fått en tydlig förankring i UNF:s förebyggutskott på 

förbundsnivå eftersom Fake Free är en av deras satsningar.  

UNF anordnade en studieresa till Adic Sri Lanka hösten 2011 där Fake Free deltog med 

14 deltagare plus ledare som blev spetsutbildade i Fake Free-konceptet. Genom Sri Lanka-

resan har den ideella basen som kan Fake Free-konceptet byggts ut. Projektet har utbildat 

och tagit fram egna föreläsningsverktyg för nykterhetsrörelsen. Fake Free har också 

deltagit på UNF;s distriktsstyrelsesamling flera gånger och föreläst för förtroendevalda 

UNF:are från hela Sverige. Många av föreläsningarna har haft över 100 deltagare och folk 

har efteråt kommit fram och tackat för helt nya tankar. Under UNF:s kongress i somras 

lanserades nya fakefree.se med hjälp av knallrosa monter, roll-ups och en stor 

materialproduktion som fick enormt bra genomslagskraft. Pins med positiva budskap 

(återtagande av alkoholkulturens monopolbegrepp) och fickpluntor med Fake Free-
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budskap delades ut till kongressdeltagarna. Båda var mycket uppskattade och 

efterfrågade. Vykort har tillverkats med projektets bildmanér (som en extern designgrupp 

tagit fram). Efter kongressen anställdes en kommunikatör på halvtid som arbetar med 

föreläsningar, hemsidan och materialproduktion. Fake Free har nått över 600 fans på 

Facebook. Samarbetet har fortsatt med den externa formgivningsgruppen som tar fram 

ytterligare en illustration och en video. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

Fake Free-tänket ger mycket ringar på vattnet till att fler alkoholfria miljöer skapas. 

Projekt som bygger på vårt koncept har startats externt, till exempel UNF:s projekt Ett 

bra uteliv. Klubb Sobeer är en alkoholfri bar i Stockholm som hade premiär i april 2011. 

Den har hittills lockat som mest strax över 100 pers/kväll. Klubben öppnade upp för 

åldern 16+ under hösten 2011, en viktig målgrupp som är för unga för klubblivet med 

alkohol men för gamla för fritidsgården. Klubb Sobeer har synts i media och fått enormt 

bra respons från den unga befolkningen i Stockholm. Det mest spännande projektet 

märker är att deras information alltid skapar debatt. De får oerhört bra respons på deras 

budskap, från både nykteristpampar till alkoholkonsumenter, skolföreläsningar med 

ungdomar till förebyggmässor med drogsamordnare. Det är häftigt hur väl information 

verkar fungera på olika arenor och målgrupper! 

Många från nykterhetsrörelsen, både enskilda personer och projekt (UNF, IOGT-NTO 

och NSF) har hört av sig för att få input på sitt arbete. I och med arbetsplatsen på UNF:s 

kansli inputtar projektet ständigt på deras arbete med nya kampanjer och projekt. Att 

göra något Fake Free eller Fake Free-godkänt har blivit ett begrepp inom UNF. Fake Free 

har deltagit på mässor, nu senast på Förebygg.nu där de fick ett oerhört bra mottagande 

bland mässdeltagare. Projektet deltog också kort i en debatt om cannabis där de testade 

att applicera sitt tänk på andra droger än alkohol, vilket gav många applåder.  

Projektet ser tydliga resultat av att påverkan skett inom nykterhetsrörelsen exempelvis 

UNF som nu renoverar upp metoder och sätter fokus på att synliggöra och luckra upp 

alkoholnormen. 

Projektets fortsatta verksamhet 

Styrgruppen har arbetat fram en långsiktig plan för finansiering. Skapat en bra bas av 

anställda och ideella som har förstått Fake Free-tänket och som har förmågan att föra ut 

den i form av kreativa verktyg, samt har förmåga att vidareutveckla tankesmedjan Fake 

Free. 
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För mer information om projektet kontakta:  

Ungdomens Nykterhetsförbund 

Linnéa Manzanares     Telefon: 08- 672 60 61 eller 0703- 20 53 29 

E-post: linnea@unf.se   Hemsida: www.unf.se eller www.fakefree.se 

mailto:linnea@unf.se
http://www.unf.se/
http://www.fakefree.se/
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Verdandi Stockholmskretsen: Utsatta barn blir insatta och drivande i 

fritidsverksamheten 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI 

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansökta medel (tkr)     568 670 340 675 

Beviljade medel (tkr)     450 100 200 250 

Bakgrund 

Verdandi bedriver verksamhet i stadsdelarna Spånga- Tensta och Rinkeby- Kista. Med sitt 

arbete vill de nå och engagera målgruppen i bra verksamheter, som håller barnen borta 

från alkohol och droger samt kriminella nätverk och handlingar. Verksamheten består 

bland annat i uppsökande verksamhet i skolor, föräldravandrare samt eftermiddags- och 

kvällsaktiviteter för målgruppen. Metodutbildade ungdomar genomför även uppsökande 

verksamhet i syfte att störa droghandel och kriminella nätverk  

Projektets mål och inriktning – ansökan 

Projektet syftar till: 

• Att verka för minskad droghantering/brottslighet i Tensta- Rinkeby. 

Fakta om Verdandi 

• Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i 

samhället. Organisationen var då som nu partipolitiskt obunden och öppen för många politiskt 

radikala.  

• Verdandi arbetar mot missförhållanden i samhället, och samlar medlemmar och medmänniskor 

till kamp för bättre levnadsvillkor. 

• Verdandis opinionsbildningsarbete sker främst i det lokala arbetet i många bostadsområden, där 

människor går tillsammans för att öka livskvalitén i vardagen både för sig själv och för andra.  

• Verdandi har de senaste 30 åren, genom uppsökande verksamhet, samlat människor med olika 

erfarenheter och olika bakgrund i en åldersblandad verksamhet för att skapa framtidstro och 

handlingskraft att förändra det egna bostadsområdet och därmed också den egna 

livssituationen. Verksamheten bygger på deltagarnas egna behov och ser därför olika ut från en 

ort till en annan. 

Källa: www.verdandi.se  

http://www.verdandi.se/
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• Att barnen blir delaktiga och verkligen påverkar sin vardag. 

• Att utveckla samarbetet med många olika aktörer tillsammans med föräldrar, 

socialtjänst, närpolis, fältassistenter och skolfolk. 

• Att få en mer samordnad verksamhet där man har uppsikt från morgon till kväll, 

social kontroll. Upprätta nätverk mellan föräldrar, skola och Verdandis 

fritidsverksamhet för att få en mer samlad bild av vad barnen/ungdomarna gör.  

Målgrupp 

Barn i åldern 10-13 år. För stora för fritids, för små för ungdomsgårdsverksamhet. Unga 

på glid. Speciell tyngdpunkt på unga i riskzon, stadieövergången årskurs 6-7. Föräldrar, 

ungdomsledare/förebilder, nyckelpersoner inom skolan samt alla aktörer som arbetar för 

barns bästa, är också viktiga målgrupper att nå och engagera. 

Metoder 

Följa allt som händer i bostadsområdena och snabbt och konsekvent störa ogynnsam 

verksamhet/kriminellt nätverksbyggande. Mobilisera föräldrar och äldre 

ungdomsförebilder som ständigt rör sig i områdena. Metodutbildningar av ledare, 

teambuilding, nätverksarbete, uppsökande verksamhet i skolan. Genom att starta nya 

verksamheter/mötesplatser för unga, eller utveckla befintliga som arbetar med att ge 

deltagarna demokratiskt inflytande över verksamheten, ser man mycket snabba resultat i 

drogpreventivt arbete. 

• Vidareutbildning av ideella ledare och droginformatörer. 

• Utveckla nätverksarbetet för gemensamma strategier via tre nätverk. 

1. Nätverk för tonårsföräldrar mot droger och kriminalitet.  

2. Ungdomsambassadörer i stadsdelarna som kommer föra ungas talan.  

3. Samtidigt först: En sammanslutning av skolledare, närpolis, lokala Brå, 

socialarbetare, fältassistenter, Verdandi med flera. 

• Drogförebyggande arbete i skolan, där även skolans personal kan få utbildning. 

• Dokumentation och lokala seminarier. 

• Uppföljning och utvärdering av de nya insatserna. 
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Förändringar av projektplanen enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet i mycket hög utsträckning fortlöper enligt det 

övergripande syftet/målet så som det formulerats i ansökan. Inga förändringar av 

projektets ursprungsplan har skett. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Vad har genomförts? 

De insatser som prioriterades i ansökan har genomförts och lett till att målsättningar 

infriats och målgruppen, stärkts i vardagen och på fritiden. Projektet har nått och 

engagerat fler än de räknade med från början. Det har varierat något över tiden. Mellan 

70-130 dagligen i bägge områdena tillsammans. Ett genomsnitt på 80-90 barn dagligen 

inom projektet. Den procentuella fördelningen könen emellan har varit en liten övervikt 

på pojkar, men det har också varierat något över tiden, 45 procent flickor, 55 procent 

pojkar, under sommaren det omvända.  

Föräldrarnas inflytande har stärkts i stadsdelarna. Projektet har lyckats få en fruktsam 

dialog mellan Stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer som verkar i området. 

Samsynen leder till mer lösningsinriktat områdesarbete. Vid klassträffar, föräldramöten, 

bostadsmöten och forumet Samtidigt först anser man att deras arbete bidragit till ökad 

trygghet och trivsel i stadsdelarna. Lokala Brå och polisens återkommande 

trygghetsmätningar visar på att Tensta-Rinkeby upplevs tryggare. Även bostadsbolagens 

egen trygghetsmätning, i bland annat Svenska Bostäders och Fabege´s bostadsbestånd, 

visar också liknande resultat. Framförallt har målgruppen fått det bättre. Deras behov har 

också synliggjorts på ett påtagligt sätt. Det är färre i målgruppen som driver omkring utan 

sysselsättning. Fler vuxna är delaktiga i barnens fritid och finns till för dem både som 

vandrare och som inkastare till Verdandis verksamheter etcetera. 

Drogsituationen har blivit lite lugnare, när många vuxna rör sig på platser där man 

brukar langa. Många unga som legat i gränslandet till en kriminell karriär, har skärpt till 

sig beroende på de stora insatser som gjorts av många aktörer. Projektets mål att få en 

social kontroll där de har uppsikt från morgon till kväll har också börjat uppnås. Arbetet 

på skolorna och mellan skolorna och Verdandi har fungerat fantastiskt bra. De följer 

många barn från skoltid till att de går hem när Verdandi stänger sina lokaler på kvällen. 

Specialsatsningen på barnen i stadieövergången 12-13 år har prioriterats med framgång. 

De har nått och engagerat många barn som drivit omkring utan någon kontroll från vare 

sig föräldrars eller andras sida.  
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Barnens inflytande har hela tiden stått i fokus. Varje dag i lokala verksamheten har 

barnen tillfrågats om bland annat vad de tycker saknas i området, hur det skulle kunna 

bli bättre och så vidare. Samma frågor har lyfts upp i deras lokala verksamhet, vad kan 

bli bättre. De har tillsammans med barnen och skolor diskuterat vad barns inflytande i 

skolan och på fritiden kan betyda, för att öka områdenas trygghet och trivsel. Genom 

ökat eget inflytande har följt ökat ansvarstagande från barnens sida. I takt med ökat 

inflytande hos barnen, har man sett hur de respektfullt driver fram attitydförändringar 

bland unga i deras egen ålder och yngre. 

Uppnådda resultat enligt projektet 

En fruktsam dialog mellan stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer som verkar i 

området har lett till en samsyn och mer lösningsinriktat områdesarbete. Vid klassträffar, 

föräldramöten, bostadsmöten etcetera anser man att projektets arbete bidragit till ökad 

trygghet och trivsel i stadsdelarna. Målgruppen har fått det bättre. Deras behov har 

synliggjorts på ett påtagligt sätt. Det är färre i målgruppen som driver omkring utan 

sysselsättning. Drogsituationen har blivit lugnare, när många vuxna rör sig på platser där 

langning sker. Barnens inflytande har stått i fokus. Genom ökat eget inflytande följer ökat 

ansvarstagande. Ökat inflytande för barnen har lett till attitydförändringar bland dem och 

yngre. 

En meningsfull fritid där unga känner att de kan påverka sin och sina kamraters 

vardag, innebär i sig att man avstår alkohol. Alkoholfria miljöer som fylls med 

meningsfulla aktiviteter som man har inflytande över, innebär att alkoholdebuten skjuts 

upp. Projektet ser att föräldrars engagemang för sina barns uppväxtvillkor och en 

restriktiv syn på alkohol, innebär att den framväxande generationen väljer samma synsätt. 

Projektets antilangnings kampanjer vid skollov tillsammans med Lokala Brå med flera har 

minskat både berusningsdrickandet och langningen. Senaste drogvaneundersökningen 

visade på minskad alkoholkonsumtion bland unga. 

Projektets samarbete och utbyte av information med närpolisen, har lett till fler tillslag 

av narkotikaförsäljning och innehav. Tillgången på narkotika har på grund av 

störningarna minskat och langningen försvårats. Projektets utåtriktade 

informationsarbete om narkotikans skadeverkningar kombinerat med drogpreventivt 

arbete på skolor, har ökat ungas kunskaper och motstånd till droger. Äldre ungdomar 

och föräldrars spontanvandringar har inneburit att kända langningsstråk flyttat eller 

minskat sin verksamhet. Samarbetsforumet Samtidigt först, med skolledare, företrädare 

för fritiden, socialtjänsten, fältassistenter, närpolis, Lokala Brå och Verdandi har 
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utvecklat gemensamma strategier för att öka tryggheten i områdena. Bland annat genom 

att samverka för att störa narkotikahanteringen och slussa unga i riskzon till bra 

verksamheter eftermiddagar kvällar och veckoslut men också öka motståndet mot 

narkotika bland unga. 

Senaste undersökningen kring bruk av och inställning till tobak, visar på en fortsatt 

nedgång bland vuxna. Tyvärr ökar bruket bland unga tjejer. Projektets upplever inte 

någon ökning i de miljöer de rör sig i. De tycker sig se att fler väljer att sluta eller inte 

börja nyttja tobak. Att deras ungdomsledare inte röker eller snusar vägleder målgruppens 

restriktivitet mot bruket av tobak. Många föräldrar med invandrarbakgrund har valt att 

sluta själva eller gå med i avvänjningsprogram, för att vara förebilder för sina barn något 

som projektet tycker är starkt. Lokalt i både Tensta och Rinkeby håller projektet uppsikt 

på att handlare inte säljer till minderåriga. Detta görs på samma sätt som de brukar göra 

när det gäller folkölsförsäljningen. Provköp har gjorts vid olika tillfällen. Även Lokala Brå 

genomför årligen liknande provköp, för att se om lokala handlare följer gällande 

lagstiftning. 

För mer information om projektet kontakta:  

Verdandi Stockholmskretsen  

Stig Nilsson      Telefon: 08- 649 65 10 eller 073- 960 52 59 

E-post: verdandi@mail.com    Hemsida: www.verdandi.se 

mailto:verdandi@mail.com
http://www.verdandi.se/
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Övriga projekt 

Konferenser, utbildningar och andra projekt som fått beviljade medel 2011 men 

som ej ingått i uppdraget att redovisa. 

 

Blekinge idrottsförbund beviljades 300 000 kr för projektet Dopingfritt Blekinge. 

 

Hassela Skåne beviljades 50 000 kr för projekthandledning i Skåneregionen. 

 

IOGT-NTO beviljades 400 000 kr för sitt projekt Vit Jul. 

 

IOGT-NTO Qul 0121 Söderköping beviljades 50 000 kr för sitt projekt Möjligheternas 

hus. 

 

MADD Sweden, beviljades 100 000 kr för konferensen Hands on – om barn i 

missbrukarmiljöer. 

 

Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, beviljades 100 000 kr för Trafiknykterhetens 

dag. 

 

Svenska föreningen för alkohol och drogforskning, SAD beviljades 50 000 kr för ett 

Vetenskapligt möte för alkohol och drogforskning.   
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Sammanfattande erfarenheter 

Ansökningarna 

Att arbeta i projekt är alltid ett uttryck för en vilja att genom olika insatser åstadkomma 

något. Projektet skall göra en skillnad. Projekten i denna projektportfölj har alla utformat 

en ansökan om medel till olika insatser och aktiviteter. Dessa ansökningar har bedömts 

intressanta av den beredningsgrupp som Statens folkhälsoinstitut utsett. De har alla 

ansetts värda att beviljas medel från de statsbidrag som regeringen avsatt för idéburna 

organisationers ANDT- förebyggande arbete. 

Ansökningarna vittnar om stor entusiasm, idérikedom och drivkraft. Projektportföljen 

innehåller en stor bredd och variation av olika projekt och insatser. Inom de sökande 

organisationerna finns det en stor vilja att göra något gott inom ANDT- området och att 

vara med och förändra och påverka till det bättre. Det finns även en mycket bred 

kunskapsbas och många års samlade erfarenheter inom organisationerna. 

Tillsammans täcker projektportföljen in en mycket bred och varierad målgrupp. 

Genom de idéburna organisationerna finns en direktkontakt och unik tillgång till olika 

arenor och målgrupper i samhället. Även om många projekt i första hand når den egna 

medlemsbasen och de som befinner sig i organisationens närmsta nätverk och sociala 

sammanhang så är det sammantaget en enorm spridning till olika grupper i samhället. 

Kunskapen om hur man skriver en bra ansökan är mycket varierande. Det finns alla 

varianter, alltifrån mycket korta till mycket långa, mycket otydliga och oprecisa till 

informativa, konkreta och precisa. De som är mycket korta har en tendens att sakna 

viktig information och ger därmed en sämre bild av syftet, sammanhanget och helheten. Å 

andra sidan kan de som är långa med mycket utbredd text också tappa sammanhanget 

ibland och bli oprecisa. 

Genomgående för många ansökningar är att de saknar klara målformuleringar som är 

specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. Det sker ofta en 

sammanblandning av målformuleringar och aktiviteter vilket leder till att det är svårt att 

mäta och redovisa graden av måluppfyllelse. 
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Delrapporterna 

Delrapporterna fokuserar främst på projektens syfte och mål och eventuella ändringar 

från ursprungsplanen som den är beskriven i ansökan. Delrapporterna lämnades till 

forskarteamet i augusti och redovisar genomförd verksamhet under första delen av 2011. 

Av de projekt som ingått i delrapporteringen har 51 stycken av 52 möjliga lämnat in en 

delrapport till forskarteamet. Den bild som framkommer av delrapporterna är att 

projekten fortlöper i mycket hög eller hög utsträckning enligt projektens övergripande 

syften. Cirka hälften av projekten följer projektplanen i stort. Den andra hälften har gjort 

en rad förändringar. I jämförelse med projektplanen i ansökan har var tredje gjort 

förändringar i aktiviteter, var fjärde i personal, var sjätte i tidsplan och var åttonde i 

vardera målsättningen, metoden eller samverkan.   

Det vanligaste skälet som anges till förändringen i planen är ekonomi, var tredje angav 

detta. Det är ett förväntat resultat eftersom projektet sällan beviljas de medel de söker 

(Figur 1). Det är för 2011 endast 43 procent av projekten som fått mer än 75 procent av 

de medel de ansökt om. Var tredje projekt beviljades bara hälften eller mindre av det 

sökta beloppet. 

 
Figur 1: Beviljade medel i förhållande till sökt belopp (n= 51). 
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I de reviderade budgetarna har de flesta projekt redovisat neddragningar som är relativt 

jämt fördelade över flera budgetposter. Det är dock främst budgetposten för personal som 

det har minskats mest i och därefter följer budgetposten för övriga kostnader. 

Skillnaden mellan sökta och beviljade medel kan ses från två perspektiv- 

organisationens och anslagsgivarens. Det ena perspektivet handlar om organisationernas 

förmåga och möjlighet att planera projekten på ett sådant sätt att genomförandet av de 

planerade insatserna kan ske i enlighet med den presenterade planen. Här spelar tidigare 

erfarenheter och kompetens en viktig roll. Projektmakarnas kompetens att utveckla och 

förankra projektet inom organisationen har också stor betydelse för hur ideella och andra 

krafter deltar i det förebyggande arbetet. En annan möjlighet kan vara att organisationen 

söker ett större belopp väl medveten om att de inte beviljas hela summan. Det är klart att 

en realistisk planering av projekt inom organisationerna är en nödvändig utgångspunkt. 

Det fanns några projekt som redovisade att projekten påverkats negativt av att de 

beviljats mindre anslag än beräknat. 

Det andra perspektivet är utifrån anslagsgivaren. Inom den nationella planen påtalas 

vikten av att mobilisera många parter i det svenska samhället i det ANDT- förebyggande 

arbetet. Detta motiverar de miljoner som efter ansökan fördelats till de idéburna 

organisationerna. För att stimulera ett brett engagemang kan det vara värdefullt att 

många olika projekt och organisationer ges stöd. Frågan är dock om projekt skall 

helfinansieras eller om statsbidraget endast skall vara en delfinansiering? Är det en liten 

organisation kan en delfinansiering innebära att projektet inte alls går att genomföra. Det 

kan saknas buffert i organisationen och det kan saknas tid och möjlighet att söka andra 

delfinansiärer. Det är med andra ord en balansgång som måste göras vid bedömningen av 

medel till projekten för att på bästa sätt stödja utvecklingen inom området. Till detta 

kommer också uppdraget att utveckla kunskapen om metoder att förebygga ANDT- 

problem, vilket kräver ett mer långsiktigt tänkande än bara till beviljande av medel för ett 

år.  

I delrapporterna omnämns 31 saker som gått sämre än förväntat inom projekten. 

Omkring en tredjedel av dessa handlade om vardera ekonomin/resurser, aktiviteter och 

engagemang/deltagande. Däremot är det mer än dubbelt så många saker som 

projektledarna redovisat som går bättre än förväntat. Många lyfter fram intresse, 

engagemang och delaktighet i projektet. Därnäst kommer olika positiva erfarenheter av 

aktivitet och samverkan med andra. Ett par projekt nämner medial uppmärksamhet och 

internationell spridning av projektet.    



 
 

188 

Den bild som framkommer i delrapporterna är ett målinriktat arbete som väl följer 

projektens huvudinriktning. För hälften av projekten har mötet med den praktiska 

verkligheten i ljuset av att bland annat de beviljade medlen medfört revideringar i det 

planerade arbete. 

Verksamhetsrapporterna 

Verksamhetsrapporterna är i de flesta fall relativt kort formulerade men ger svar på 

frågorna i mallen för rapportering. Rapporteringsmallen utgår från de fyra områdena 

alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT. Detta har lett till att många projekt 

upprepar samma text och resultat under varje rubrik för dessa områden. Det finns även 

en tendens att texten i rapporten blir en kopia eller upprepning av ansökan. Flera projekt 

uppger att de upplever systemet för rapportering som krånglig och tidskrävande. 

Många av verksamhetsrapporterna vittnar om en osäkerhet för framtida finansiering av 

projekten. Det upplevs som ett stort problem att projektbidragen endast beviljas för ett år 

i taget. Det leder till att projektanställda lever i en otrygg och oviss tillvaro. En 

fördröjning av besluten om bidrag och utbetalning av medel påverkar också projektens 

planering och genomförande negativt. 

Många verksamhetsrapporter saknar en klar koppling till uppställda resultatmål i 

ansökan. Kanske kan detta bero på att det saknas en tydlig rubrik för detta? Rapporten 

ger inte heller utrymme för eller uppmuntrar inte till att beskriva olika aktiviteter och 

handlingar inom projektet. Det saknas relativt genomgående information om till exempel 

antalet utbildningar, träffar och deltagare även om detta preciserats i ansökan. 

Forskarteamet har i tidigare blanketter för rapportering efterfrågat reaktioner på 

projektet utifrån, redovisning av genomförda aktiviteter samt exempel på framgångar och 

motgångar. Nuvarande rapporteringsmall uppmuntrar inte till att beskriva eventuella 

misslyckanden och svårigheter samt ett försök till förklaring till detta. Detta kan ses som 

en brist då det är viktigt att dra lärdom även av misslyckanden. En 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 FHI, de som är ansvariga för 

tilldelningen av projektmedel. 
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Tips för framtida ansökningar: 

• Arbeta med målformuleringen. Målen ska helst vara specifika, mätbara, realistiska 

och tidssatta. Ha inte för många mål. Dela upp målen i max fem mätbara delmål. 

• Tänk över hur de planerade insatserna bidrar till att projektets mål nås. Tydliggör 

detta kort i ansökan. 

• Skriv kort och koncist. 

• Undvik upprepningar. Ge endast relevant information under respektive rubrik i 

ansökan.  

Tips för framtida rapporter: 

• Gör fortlöpande anteckningar och dokumentera projektets verksamhet. Det är en 

bra bas för rapporteringen. 

• Rapporten måste knyta an till ansökan.  

• Beskriv vad som gjorts inom projektet, vilka större aktiviteter som genomförts eller 

vad man arbetat med. 

• Redovisa varje resultatmål för sig. Även de som ej uppnåtts.  

• Redovisa även det som inte genomförts enligt planen. Beskriv detta och gärna 

varför. 

• Beskriv aktiviteter med antal tillfällen och antal deltagare. 

• Kopiera/upprepa inte ansökan - beskriv endast vad som gjorts och resultatet av 

detta. 
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	Projektets fortsatta verksamhet
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	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har genom skolbesök, olika fältinsatser och myndighetskontakter mött mellan 350-360 ungdomar under 2011. Genom olika former av fördjupade och aktiva samtal har kontakt kunnat etableras med ett knappt 50-tal nya individer inom den primära mål...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Genom projektet har nya vägar och tankebanor avseende ungdomarnas relation till alkohol och andra droger kunnat påvisas och etableras. Detta har lett till en minskad alternativt nedlagd konsumtion hos deltagarna, men också enligt deras egen utsago til...
	För mer information om projektet kontakta:

	Hela Människan Spånga - Tensta: Ungdomar i Tensta på rätt väg
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	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
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	Tre unga vuxna har under projektperioden kunnat anställas på ungdomsgården utöver projektet, vilket gett tillgång till bra förebilder och initiativtagare för många yngre dagliga besökare. Dessa tre, plus ett antal närstående unga vuxna kompisar med an...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Ungdomsgården på Hela Människan har blivit uppmärksammad speciellt på grund av deras ungdomsanställda och Ungdomsföreningen Tenstas Framtid.
	För mer information om projektet kontakta:

	Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP): Cannabis – den lömska drogen
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	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Projektet planerar en studieresa till Nederländerna för kunskaps och informationsinhämtning kring deras narkotikapolitik. Om intresse finns kommer ISDP att bistå med marknadsföring och vidareutbildning till aktörer inom drogförebyggande verksamheter.
	 Stärka de goda krafterna, det vill säga ungdomar, föräldrar, lärare, drogförebyggare, poliser, fritidspedagoger med ytterligare argument mot cannabismissbruk.
	 Påverka ungdomars attityder gentemot cannabismissbruk.
	 Minska den generella efterfrågan på cannabis och i förlängningen även annan form av narkotika.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Under hösten 2011 har en bakgrundsstudie bedrivits med fokus på pro- cannabisargument på forum och debattsidor på internet. ISDP har medverkat vid konferenser arrangerade av ECAD och andra konferenser om cannabis samt träffat relevanta aktörer inom ca...
	Uppnådda resultat enligt projektet
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	IOGT-NTO: För-packad. Om marknadsföring av alkohol
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	IOGT-NTO Sollentuna: Bageriet – ett förebyggande socialt företag
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Den andra metoden är mentorskap. IOGT-NTO:s medlemmar är idag i väldigt stor utsträckning integrerade i föreningsliv och arbetsliv och kan därför fungera som mentorer.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
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	IOGT-NTO Älvsborg- Skaraborg- och Göteborg och Bohus län: Hälsa på folkhögskola
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	Projektets mål och inriktning – ansökan
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	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Utifrån undersökningens resultat och genom materialet Tänk Hälsa har varje folkhögskola och dess personal arbetat med kulturen kring hälsofrågor. Personalen har erbjudits utbildningar i motiverande samtal, bemötande av unga vuxna som vuxit upp i missb...
	Elevkårsstyrelserna har deltagit i en introduktion i demokrati och mötesteknik. Deltagare och personal har genomfört en dag kring praktisk demokrati. Temapaket – narkotika, kost, alkohol, sömn, tobak, motion, självkänsla och stress – har utarbetats oc...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	En extrainsatt dag med Nicklas Kartengren på Billströmska anordnades beträffande avvisande av deltagare vid bruk av narkotika. Skolan såg ett omedelbart behov av att uppdatera sin policy kring alkohol- och andra droger. Det har blivit diskussioner i p...
	Skolorna har speciellt anvisade platser inom skolans område där tobaksrökning får förekomma. Diskussioner har kommit upp huruvida personalen skall få röka tillsammans med eleverna. Skolorna har diskuterat möjligheten att delta i sluta-röka-grupper för...
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	Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) Örebro: MI – Projektet
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	*Slutanslag  ** Projekttiden förlängdes till år 2009.
	Bakgrund

	Unga KRIS deltar som motiverande samtalsledare då de är utbildade i och praktiserar MI som samtalsmetod i deras dagliga arbete samt har egna personliga erfarenheter av missbruk och att göra förändringsarbete.
	Projektets mål och inriktning – ansökan
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	Uppnådda resultat enligt projektet

	Under hela projekttiden har åtta stycken motivatörer utbildade inom MI. Antal personer som projektet kommit i kontakt via internet är endast en person.
	Projektet upplever att de har haft en del problem med samverkan då det är stora myndigheter som saknar erfarenhet och strukturer (kanske resurser) för samverkan samtidigt som en del har berott på MI-projektet själva.
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	Under 2011 har en somalisk KRIS förening startats i Rågsved i samarbete med SWIS Föreningen har cirka tio medlemmar och ytterligare mellan 40-50 deltagare har aktiverats på föreningen och i aktiviteter i samband med projektet. KRIS-konceptet har integ...
	Uppnådda resultat enligt projektet
	För mer information om projektet kontakta:

	Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Kunskap om missbruk av substitutionsmedicinerna Subutex och Metadon
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	Det finns inte någonstans i hela landet någon metod för avgiftning/urtrappning av SoM. KRIS uppfattar att det inte finns någon statistik eller kartläggning som visar hur SoM-missbruket utvecklats. Utifrån detta finns ett behov att ta reda på mer om So...
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Steg två är att under andra projektåret publicera och föra ut kunskapen som studien genererar till målgrupperna. För att skapa uppmärksamhet kring rapporten planeras utbildningskonferenser riktade till målgruppen.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
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	För mer information om projektet kontakta:

	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): BellaNet – Nationellt Nätverk för Tjejgruppsledare
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	BellaNet som en unik internationell EAD- aktivitet har vidareutvecklats. Detta har även uppmärksammats av EU, projektet presenterades i Warszawa den 6 juli vid en European Action on Drugs konferens på EU-kommissionens inbjudan. BellaNetInternational h...
	Under året har BellaNet deltagit på ett flertal konferenser, mässor och olika former av möten. Bland annat har de deltagit på föreläsning om Projekt online, hur personal arbetar via nätet på de forum som ungdomar använder. Inom projektet har man delat...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	BellaNetInternational utgör erfarenhetsbas för europeiskt preventionsarbete med tonårsflickor i fokus. Utbildningsdagar har genererat flera tjejgrupper, cirka tio stycken på Island, cirka 20 stycken i Rumänien, cirka 20 nya grupper i Sverige. En grupp...
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	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): Marknadsföring till flickor, del 2
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	KSAN har under tiden 2009-2010 drivit projektet Marknadsföring till flickor med stöd av projektmedel från FHI/Länsstyrelsen i Stockholms län. KSAN fokuserade på hur arbetet mot medlemsorganisationerna (når ut till över 270 000 kvinnor) skulle kunna in...
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	Projektet har fått många att reagera på hur utsatt gruppen flickor och kvinnor är och väckt intresse för fortsatta diskussioner om reklamens/marknadsföringens påverkan på unga och deras ANDT- vanor, vilket ställer krav på annorlunda tänk gällande fram...
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	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): Ses i baren
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	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektet har dokumenterats kontinuerligt. Uppföljningen av de tidigare årens spelningar visar att det har kommit igång tjejgrupper i gymnasieskolor i Västernorrlands län, kvinnoverksamheter i Jönköpings län, aktivt ANDT- arbete i Luleås gymnasieby oc...
	Uppföljnings- och spridningsarbetet har försvårats och många samarbetsparter, organisationer och gymnasieskolor som förberetts inför 2011 är besvikna. Besvikna på att projektet inte kunnat leverera det som planerats tillsammans för att främja flickors...
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	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): Världens Mammor
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	Under 2011 har fyra mammagrupper genomförts. Flera mammor med sina döttrar deltog och även blivande mammor. Två framtidsverkstäder hölls för att metodiskt sammanfatta tio olika mammagruppers erfarenheter. Det ena seminariet hölls i Lund den 1 oktober ...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Mammornas egna ohälsosamma vanor har fått utrymme i diskussioner och blivit föremål grupptryck att sluta röka. Kopplingen mellan tobaksbruk och risk för att utveckla andra beroenden har tydliggjorts i mammagrupperna.
	I Grantorp har Världens Mamma-arbetet inlemmats i den reguljära föreningsverksamhet och föreningarna i Skåne håller på med förankringsarbetet. Ett gott samarbete har inletts mellan Grantorpsföreningen och föreningarna i Skåne. Det framtagna materialet...
	Projektet har väckt intresse utanför den ursprungliga projektmålgruppen på andra håll i landet. Ett samarbete har initierats med lokal en drogsamordnare och Ungdomens hus i Orsa kommun för att planera för mamma-dotter verksamhet för 70 flickor i åk 7-...
	Projektets erfarenheter kommer att ges ut i en skrift med arbetsnamnet Världens Mammor för flickors hälsa. Materialet kan användas av andra föreningar, intresserade med flera och bör spridas brett.
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	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): 55+ Kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning
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	En rikskonferens Ett kunskapsseminarium om vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion anordnades den 23 november i samarbete med riksdagens nykterhetsgrupp för att nå ut till nyckelpersoner.
	Beträffande opinionsbildande insatser så har tidningen Äldre i centrum publicerade en artikel om äldres missbruksfrågor med intervju från KSAN och tidningen Veteranen publicerade en intervju med KSANs kanslichef om projektfrågorna.
	Om det befintliga kunskapsunderlaget framgår det att såväl alkohol- som läkemedelskonsumtionen ökar i målgruppen och att det inte finns några studier som kan ge en samlad bild av beroende- och missbruksrelaterade problem hos gruppen kvinnor 55–80 år. ...
	Uppnådda resultat enligt projektet
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	Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Dags för De Glömda barnen i Göteborg!
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	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Aktiviteter som planeras är fortbildning för gruppledare, Vara vettig vuxen kurser, nätverksträffar, Ögon öppnar seminariedagar, skapa en hemsida som, fungerar som en elektronisk samlingsplats för Göteborgs olika stödgrupper samt arbeta för nybildande...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
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	Maskrosbarn: Vägen till den jag är
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	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Projektet har fyra träffar under alla ungdomarnas skollov med runt 20 deltagare på varje träff. Mellan träffarna arbetar ungdomarna med personliga mål och hemuppgifter tillsammans med en coach (en lägerledare). Långsiktighet, kontinuitet, gemenskap oc...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Mothers Against Drunk  Driving Sweden (MADD) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF): Protecting You / Protecting Me
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	Färdigställande av material för årskurs tre genomfördes under juni fram till oktober 2011. Revideringar av material för årskurs 1-2 utifrån den genomförda process utvärderingen har skett (januari-juni). Försöksutbildningar har genomförts enligt plan h...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Eleverna har via observationer en klart ökad kunskap kring alkohol, drogers och mediciners inverkan på våra kroppar och inte minst våra hjärnor. Hur vi skyddar oss själva och gör bra val för oss själva och andra.
	Projektet har genomfört observationer i samtliga klasser och det mätbara förhållandet som finns idag, är att samtliga elever som genomgått programmet under tre av fem år, har en högre kunskap idag om sambandet mellan risker och hur hjärnan kan påverka...
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta

	Norrbottens Idrottsförbund (NIF): S.A.N.N. – Samverkan. Antidoping.  Nätverk. Norrbotten.
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	Vidare är målen är att genomföra föreläsningar om dopning och kosttillskott, genomföra utbildningstillfällen, genomföra konferenser medverka i PRODIS, Prevention av dopning i Sverige - ett nätverk som syftar till uppbyggandet av ett nationellt nätverk...
	Tillsammans med PRODIS har de också skrivit och utgivit en handbok i antidopingarbete riktad mot träningsanläggningar. Samarbetspartners i projektet är landsting, polis, kommun, länsstyrelse, träningsanläggningar och tull och målgruppen är tidigare nä...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektet anser sig i allra högsta grad ha påverkat målgruppernas inställning till dopning. Detta genom kartläggning, utbildningar, föreläsningar, konferenser, mediedebatter, nätverksbyggande, vetenskapliga rapporter, utgivande av handbok, dopingtills...
	För mer information om projektet kontakta:

	Off-Stockholm: Dagverksamheten – KulturKlivet
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	För mer information om projektet kontakta:

	Psykologer mot tobak: Förebygga tobaksbruk genom tandvården
	Ansökta och beviljade medel
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	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Spridningen av kontraktsmetoden Tobaksfri Duo har varit framgångsrik och finns idag i 51 av landets kommuner. Målsättningen är att tandvården ska ingå och vara aktiv i arbete, då alla kommuner idag inte har med tandvården i det tobaksförebyggande arbe...
	För mer information om projektet kontakta:

	Psykologer mot tobak: Kraftsamling rökfria skolgårdar
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB):  HYFF – För säkerhets skull
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Kontakt har tagits med riksförbundet SMART för att utröna om kontraktsmetoden kan vara applicerbar inom projektet. Projektet har haft kontakt med SAMBA angående kampanjen Dizza tobak. Kampanjens filmbidrag har använts som inspirationskälla för elevern...
	Projektet har nu fyra till fem riksgymnasieelever och sju specialgrundskoleelever som gör elevarbeten om ANDT. På Birgittaskolan har det gjorts arbeten kopplat till de estetiska ämnena bland annat tavlor, affischer och lerfigurer. En grupp där både gr...
	Information till andra skolor har skett genom två nyhetsbrev som skickats till samtliga fem specialskolor hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt till kommunala hörselskolor.
	Projektet har jobbat med ett undervisningsmaterial som Örebro kommun tagit fram och anpassat det för pedagoger som arbetar med målgruppen. Testning av materialet kommer att ske på Birgittaskolan under 2012.
	Projektet har dokumenterat och sammanställt ett förråd med ANDT- ord och begrepp på svenskt teckenspråk. En minikurs för föräldrar planeras att till början av 2012.
	Kontakt har tagits med de två ungdomsgårdarna för döva och hörselskadade som finns i Örebro för att utveckla samarbete med dem. Local Hero är en metod som eventuellt passar för fritidsverksamheterna.
	Uppnådda resultat enligt projektet

	På narkotikaområdet har projektet arbetat med information till elever om olika droger och dess risker som eleverna inte kände till. Ett exempel är att många blev förvånade över riskerna med vattenpipa. Ett annat exempel är diskussioner om internethand...
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL):  Att bryta arvet
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	Uppnådda resultat enligt projektet

	Reaktionerna har genomgående varit positiva. Projektets deltagare uppger att de blivit stärkta i sin mammaroll av verksamheten. Projektet vet ännu inte om det sociala arvet brutits men det faktum att de nått så många mammor och reaktionen och response...
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL): Alkohol, Hbt- kvinnor i riskzon
	Ansökta och beviljade medel
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	Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS): Droger i Gråzonen
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Projektet är ett samarbete mellan en rad olika organisationer. En projektgrupp har bildats med representanter från samtliga organisationer men där RNS har det övergripande ansvaret för projektets genomförande.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektet har utbildat 28 personer från hela Sverige och ordnat seminarier och svarat på den efterfrågan som finns. Första delen av projektet har gått som planerat i och med identifieringen och den initiala utbildningen av deltagarna i projektet. I oc...
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON): Droginformatörer
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Utbildningen kommer att hjälpa varje deltagare att ta fram och beskriva sina egna erfarenheter i möten med droger, kulturkrockar, rasism och främlingsfientlighet samt mötet med det svenska samhället. Min berättelse är en viktig del i föreläsningen/inf...
	Målsättningen är även att på de tre projektorterna få ett antal studenter som genomför C-uppsatser inom projektet.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Då projektet kom igång på projektorterna först i augusti då studenterna redan valt uppsatsämnen har målsättning att samtliga projektorter skull knyta kontakt med studenter för C- eller D-uppsats inte kunnat uppfyllas. Men intresse finns vid en fortsät...
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet SMART: Med ungdomar för ungdomar i utsatt region
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Nedan beskrivna miniplattform beskriver konceptet med kontrakt och är samtidigt ett minimikrav för nytillkomna verksamheter inom SMART:
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Regionala och nationella ungdomskonferenser har hållits samt inspirationsdagar för vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar; lärare, fritidspedagoger, skolsköterskor, kuratorer med flera. Projektet har initierat ett vuxenråd och ett ungdo...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Kontraktsverksamheter har även, tack vare projektet, startats i Danmark. Målet var tio danska kommuner. Verksamheten har från start knutit till sig Syddanska Universitetet som utvärderare. Idag är det 16 kommuner med 92 högstadieskolor, som använder k...
	SMART Ungdomsklubbar har startats på fem orter vilket ökar ungdomarnas engagemang och delaktighet i det drogförebyggande arbetet. Ett intresse för Smart Ungdom finns bland flera kontraktsverksamheter i målområdet. Under 2012 kommer flera klubbar att b...
	Projektet har bidragit till att föra ut medvetenhet om samband mellan användande av olika substanser. Framför allt har projektet spridit kännedom om kopplingarna mellan rökning och alkoholism/narkomani. Enligt studier löper tonåringar som röker nio gå...
	Lokal statistik över antalet barn och ungdomar som skrivit kontrakt i verksamheter visar att metoden fungerar väl (få kontraktsbrott sker). Metoden lyfter även tobaksfrågan bland såväl skolpersonal som vårdnadshavare, de vuxnas gemensamma ställningsta...
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet Unga allergiker: Kräv rökfritt!
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Unga ska inte utsattas för rök, varken då de ligger i magen eller under sin uppväxt. I projektet Krav Rökfritt! ges unga chansen att våga kräva sina rättigheter för ett rökfritt liv. Dessutom kommer unga att vara frontfigurer för ett massivt arbete mo...
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Projektet planerar att arbeta med påverkansaktioner och lobbying, debattinlägg, informationsinsatser via hemsida, facebook och twitter. Genomföra en Kräv din rätt utbildning. Påverka rökningens regler i miljöer där barn vistas och göra insatser i dagl...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Unga Allergiker har även genomfört en träff där lokalföreningarna fick bli en del av projektets arbete. Då Kräv Rökfritt! kommer att innebära engagemang av lokalföreningarna fick dessa tänka igenom vad de kan göra i sin lokalförening och övrigt som ka...
	Inom regeringens uppställda delmål för tobakspolitiken har projektet i huvudsakligen arbetat med delmål fyra: Ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning. Projektet har arbetat fram informations- och/eller kunskapsmaterial. Under projektets...
	Uppnådda resultat enligt projektet
	För mer information om projektet kontakta:

	RGRA Rörelsen Gatans Röst och Ansikte: Gatuakademin
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Syftet är att skapa nya kreativa, utvecklande och frigörande möten för ungdomar från Malmös alla stadsdelar. Fokus ligger på ungdomarnas gemensamma intresse för musik och kultur där man låter dem mötas på en kulturell arena i ett drogfritt sammanhang ...
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Deltagarnas bostadsområden var framförallt Rosengård och Södra Innerstaden i Malmö. Därutöver deltog även ungdomar från Eslöv samt ungdomar från ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Deltagarna från kursen i musikproduktion fick tillfälle att upp...
	I övrigt var radio det medium som kunde användas för spridning av deltagarnas produktioner under projektets gång. I deras egen radiokanal, Radio RGRA, spelades flera låtar från kursen i musikproduktion.
	Musikproduktionen var den aktivitet som drog flest deltagare i projektet. Många låtar gjordes och engagemanget var stort. Kursen i filmproduktion resulterade i en dokumentärfilm på ämnet integration. En Dj-kurs genomfördes där deltagarna fick lära sig...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Under hösten 2011 pågick en intensiv aktivitet i RGRA:s lokal. Kurser inom musikproduktion, filmproduktion och Dj-ing lockade totalt 46 ungdomar. Antalet aktivitetstimmar uppgick till 14/vecka. Resultatet blev flera mediala produktioner såsom låtar oc...
	Efter projekttidens slut kan vi se att Gatuakademin skapade ett stort engagemang hos flera av de individer som deltog.
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup: Tjej- och killcoachgrupper för  romska barn/ungdomar i Staffanstorps kommun
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	I dag har flera av de romska grundskoleeleverna svårigheter att hitta rätt i såväl den romska som i den svenska kulturen. De befinner sig någonstans i ett kulturellt och traditionellt ingenmansland. Romska ungdomar lever i ett svenskt majoritetssamhäl...
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Projektet syfte är:

	En viktig del är att arbeta med uppmärksamhet, uppmuntran och beröm gentemot deltagarna. Andra metoder är värderingsövningar och forumspel/teater. Program och material som kommer att användas är Bella utbildning, Risken finns – material för killgruppe...
	Grupperna består av 6-10 barn/ungdomar som träffas cirka två timmar en gång i veckan under terminen.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Kommunikationen mellan företrädare för den romska gruppen och myndigheter som polisen och socialtjänst har förbättrats. Detta har resulterat i snabbare och tidigare insatser riktat mot unga men också i konkreta åtgärder från socialtjänst samt ökad ben...
	För mer information om projektet kontakta:

	Somalian Women In Sweden (SWIS): ARAWELLO – Stöd till somaliska  flickor mot droger ledare
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Många flickor har påverkat pojkvänner och sin familj vad gäller missbruk av cannabis respektive khat. Några av flickorna har med hjälp av sin mamma dramatiskt förbättrat situationen hemma för sig och sina syskon. Detta har varit ett genomgående tema u...
	Ingen av de deltagande flickorna har debuterat med alkohol eller narkotika. Två flickor har rökt tobak men slutat med detta. Flickorna uppger att de påtagligt har påverkat missbruk av khat i familjen och bland kamrater. Speciellt pojkvänner har påverk...
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Somalilands Förening i Malmö: Nytt liv – somalier bekämpar sitt  missbruk
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Utanförskapet som många i den svensk-somaliska befolkningen upplever, leder till depression och khatmissbruk, som i sin tur gör att de hamnar ännu mer utanför. Detta påverkar hela familjen inklusive barnen och kvinnorna. Projektet är därför ämnat till...
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Det praktiska metodarbetet görs till en del i samarbete med ESF- projektet, Somalier startar företag/söker Jobb. Genom information på kriminalvårdsanstalten om ESF- projektets möjligheter när det gäller att skaffa arbete och KRIS möjligheter att bistå...
	Resultaten kommer mätas pågående med en enkät i början, mitten och slutet av första året. Resultaten baseras på hur många som slutat missbruka khat och förändrat sina liv med nya arbeten och boende. I vissa fall kommer individen genomgå en attitydförä...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Hjälp, stöd och tips har fåtts av en psykolog från Röda Korset, som är väl insatt i dessa frågor. Samarbetet med KRIS öppnade upp för gemensamma mål men fungerade inte riktigt som förväntat. Väntetiden för ett boende hos KRIS kan vara lång, vilket kan...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	I uppföljningen har projektledaren intervjuat nio somalier, som antingen slutat använda khat eller fortfarande tuggar khat. Antalet frågor var tolv. Av de nio som intervjuats har tre slutat med khat medan sex fortfarande tuggar khat. Samtliga nio var ...
	För mer information om projektet kontakta:

	Stiftelsen A non smoking generation: Oberoende
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Stockholms läns Blåbandsungdom: ANT – bussen
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Jämte den uppsökande verksamheten för barn och ungdomar kommer genom samarbetet med skolan även personal och föräldrar erbjudas möjlighet att få del av ÖPP (Örebro preventionsprogram) och Vuxenkontraktet, en förläsning där mobbing, alkohol, droger, in...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektet har på kommunal nivå väckt stor uppmärksamhet inom skolans värld. Många skolor ber dem att komma tillbaka. I övrigt är förebyggande arbete svårt att mäta på så kort sikt.
	För mer information om projektet kontakta:

	Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF): Ställ upp mot dopning och  våld
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har startat grupper med nyckelpersoner i varje deltagande kommun där drogsamordnare, gym, polis och skola samt sjukvård är aktörer. Dessa arbetar gemensamt för att hitta drogförebyggande åtgärder som passar lokalt i respektive kommun.
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektet anser sig ha påverkat målgruppens eventuella bruk och inställning till dopning genom en ökad kompetens och samarbete mellan de olika inblandade grupperna. Tidigare projekt har utvärderas från Göteborgs universitet med mycket goda resultat.
	Erfarenheter från projektet visar att kunskapsbristen om AAS och dess konsekvenser är avsevärda och att det inte räcker med att polisen eller enskilda aktörer hanterar frågan kring doping. Intresset i samtliga kommuner har varit påfallande stort.
	För mer information om projektet kontakta:

	Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) Örebro: IRIS – Drogförebyggande arbete som riktar sig mot mödrar med utländsk bakgrund
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Öka förståelsen för att det inte bara är på grund av dåliga vänner eller det fria samhället som ungdomar kommer i kontakt med narkotika och alkohol, utan problemet kan ligga i hemmet också. Vidare vill projektet förstärka de deltagande kvinnornas själ...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta

	TEAM 49: Triaden
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Från och med hösten 2012 planerar man att starta REmember för åk 7-9. REmember blir en vidareutveckling av Triaden för mellanstadiet, vilket gör att deras utbildningar kommer att finnas i åk 4 till och med åk 9 från och med hösten 2012. Deras erfarenh...
	Projektet ser det som en röd tråd att arbeta långsiktigt genom hela mellanstadiet (och från och med 2012 även i högstadiet genom utbildningen REmember som är en återkoppling till det eleverna lärt sig på mellanstadiet). Då kommer Triaden/REmember att ...
	Uppnådda resultat enligt projektet
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta

	Tjejzonen: Storasyster mot droger
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Tjejzonen erbjuder en frizon där de lyssnar och bekräftar. Att bli sedd, lyssnad på och förstådd är det varje människa behöver för att må bra. De är övertygade om att just den typen av verksamhet som Tjejzonen bedriver är en nyckelfaktor om man vill f...
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Projektets syfte är att erbjuda en flicka enskilt stödsamtal med en och samma person, en storasyster. Storasyster är en tjej som man kan prata med, någon som man kan få stöd av och bli peppad av. Genom att skapa möjlighet till en längre relation kan p...
	Genom att ha en storasyster kan lillasyster prata om sina funderingar där användandet av alkohol/droger framförallt kan diskuteras utan pekpinnar. Det öppnar upp för samtal där för och nackdelar kring alkohol/droger kan diskuteras. Tack vare att stora...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Storasyster har utbildats och fått regelbunden handledning och fortbildning. Storasyster och lillasyster har matchats efter ålder, mellan 10 och 15 års ålderskillnad. Lillasystrarna har ställts i kö och fått en storasyster så fort det funnits en färdi...
	Uppnådda resultat enligt projektet
	För mer information om projektet kontakta:

	Tjejzonen: Storasyster på nätet
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektet har arbetat för att skjuta upp alkoholdebuten och minska berusningsdrickandet genom att unga tjejer ges möjlighet att genom samtal på ett kravlöst sätt reflektera kring frågor som bland annat rör ANT. Genom att få prata av sig om sin situati...
	Genom att skapa möjlighet till en längre relation kan paren tillsammans reflektera över flickans situation. Chattsystern bidrar till att stärka flickornas självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva och till omvärlden. Detta motverkar psyk...
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Tänk Om!: Flickor i akut kris
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Huvuddelen av de flickor (21st) som projektet har kontakt med kommer från Tensta/Rinkeby där projektet är mest känt. De har enstaka kontakter i Haninge, Fittja, Hägersten, Södertälje och Kista. En tredjedel av flickorna (8st) vill snabbt ha hjälp med ...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Missbruket av droger har varit en av huvuduppgifterna i projektet vid sidan om att ordna skydd, boende, återförening med föräldrar, med mera. Flickorna har intervjuats vid tre tillfällen och då har frågan om droger speciellt tagits upp. Projektet har ...
	Projektets fortsatta verksamhet
	För mer information om projektet kontakta:

	Tänk Om!: Tänk om!
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Föreningen, som har sin bas i Malmö, vill genom att skapa olika självhjälpsgrupper och ett nätverk av tjejer/killar som varit utsatta för hedersvåld förebygga och hjälpa personer att inte hamna i missbruk – kriminalitet. Genom föreningen kan de identi...
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Genom självhjälpsgrupper vill man skapa ett livslångt lärande genom påfyllnad av sund livsstil för de personer som blivit drabbade. Projektet önskar bistå med hjälp till medlemmar som finns utspridda över hela landet samt motivera till att starta upp ...
	Projektet syftar även till att skapa gemenskap och mötesplatser för personer med dubbelproblematiken. Organisationen strävar efter att få ett kvalitativt arbetssätt inom alla delar och att de ska ge personer som levt i utsatthet möjligheter till ett v...
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	Uppnådda resultat enligt projektet

	Projektets insatser avser främst arbetet på individnivå då målgruppen allt eftersom de besöker Tänk Om! får insikt om alkohol och narkotika samt vilka konsekvenser detta kan ge på lång sikt. De tycker sig se mätbara resultat genom att målgruppen (främ...
	Projektet har dragit tydliga riktlinjer om alkohol och narkotika policy som även blivit tydlig för målgruppen. Även om detta kan ogillas i början, inser dock deltagare att dessa områden är viktiga att ha insikt och kunskap om för att på detta vis kunn...
	För mer information om projektet kontakta:

	Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): oPåverkad
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan

	Målgrupp
	Den direkta målgruppen är lärare på högstadiet/gymnasiet, samt de beslutsfattare som avgör om lärarna kan ta tid till en utbildning.
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Man har inte lyckats få till annonser/artiklar i media, delvis på grund av misslyckad fundraising. Förändringar har skett i det planerade arbetssättet på grund av ekonomiska skäl, oPåverkad tycks inte motsvara ett upplevt behov hos målgruppen.
	Projektet har omfattat två delar: uppbyggnad av själva metoden samt lansering. Metoden är nu genomarbetad av både preventionsexperter och kunniga inom coachning och positiv psykologi. Lanseringen lyckades dock aldrig, skolvärlden har oftast inte tagit...
	För mer information om projektet kontakta:

	Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): FAKE FREE
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har deltagit bland annat i radio 1, nykterhetsrörelsens medlemstidningar och synts i sociala medier. Det har också gett feedback till UNF:s olika projekt och arbeten. Utbildat UNF:s studentnätverk. Fått en tydlig förankring i UNF:s förebyggu...
	UNF anordnade en studieresa till Adic Sri Lanka hösten 2011 där Fake Free deltog med 14 deltagare plus ledare som blev spetsutbildade i Fake Free-konceptet. Genom Sri Lanka-resan har den ideella basen som kan Fake Free-konceptet byggts ut. Projektet h...
	Många från nykterhetsrörelsen, både enskilda personer och projekt (UNF, IOGT-NTO och NSF) har hört av sig för att få input på sitt arbete. I och med arbetsplatsen på UNF:s kansli inputtar projektet ständigt på deras arbete med nya kampanjer och projek...
	Projektet ser tydliga resultat av att påverkan skett inom nykterhetsrörelsen exempelvis UNF som nu renoverar upp metoder och sätter fokus på att synliggöra och luckra upp alkoholnormen.
	För mer information om projektet kontakta:

	Verdandi Stockholmskretsen: Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning – ansökan
	Förändringar av projektplanen enligt delrapport
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Föräldrarnas inflytande har stärkts i stadsdelarna. Projektet har lyckats få en fruktsam dialog mellan Stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer som verkar i området. Samsynen leder till mer lösningsinriktat områdesarbete. Vid klassträffar, föräldram...
	Barnens inflytande har hela tiden stått i fokus. Varje dag i lokala verksamheten har barnen tillfrågats om bland annat vad de tycker saknas i området, hur det skulle kunna bli bättre och så vidare. Samma frågor har lyfts upp i deras lokala verksamhet,...
	Uppnådda resultat enligt projektet

	En meningsfull fritid där unga känner att de kan påverka sin och sina kamraters vardag, innebär i sig att man avstår alkohol. Alkoholfria miljöer som fylls med meningsfulla aktiviteter som man har inflytande över, innebär att alkoholdebuten skjuts upp...
	Projektets samarbete och utbyte av information med närpolisen, har lett till fler tillslag av narkotikaförsäljning och innehav. Tillgången på narkotika har på grund av störningarna minskat och langningen försvårats. Projektets utåtriktade informations...
	Senaste undersökningen kring bruk av och inställning till tobak, visar på en fortsatt nedgång bland vuxna. Tyvärr ökar bruket bland unga tjejer. Projektets upplever inte någon ökning i de miljöer de rör sig i. De tycker sig se att fler väljer att slut...
	För mer information om projektet kontakta:

	Övriga projekt
	Konferenser, utbildningar och andra projekt som fått beviljade medel 2011 men som ej ingått i uppdraget att redovisa.

	Sammanfattande erfarenheter
	Ansökningarna

	Att arbeta i projekt är alltid ett uttryck för en vilja att genom olika insatser åstadkomma något. Projektet skall göra en skillnad. Projekten i denna projektportfölj har alla utformat en ansökan om medel till olika insatser och aktiviteter. Dessa ans...
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