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I Sverige ges stora ekonomiska bidrag till det civila samhället och betydel-
sen av dess kunskap, erfarenhet och engagemang är en vital del av arbetet 
med att nå målen i ANDT-strategin. Sedan 2003 är ett forskarteam vid Örebro 
universitet engagerade för forskning, dokumentation och stöd till idéburna or-
ganisationer inom regeringens ANDT-satsning. Kunskap om de som arbetar 
ANDT-förebyggande inom idéburna organisationer är viktig då dessa personer 
ofta har en betydande roll för projektens resultat. Denna artikel belyser pro-
jektledarnas bakgrund, arbetsuppgifter samt deras roll som projektledare. Vår 
”typiska” projektledare har många likheter med ideellt engagerade, men även 
med de som arbetar med ANDT-förebyggande inom det offentliga. Samtidigt 
är de en heterogen grupp beroende av vilka organisationer de representerar.

In Sweden large grants are given to civil society and the importance of its 
knowledge, experience and dedication is a vital part to achieve the objectives 
within the governmental ANDT-strategy. Since 2003, a research team at Öre-
bro University is engaged for research, documentation and support to NGOs 
within this governmental investment.  Knowledge about persons working with 
ANDT prevention in NGOs is important because these people often have a sig-
nificant role for the project. This paper highlights the project managers' back-
ground, tasks, and their role as project manager. Our "typical" project manager 
has many similarities with Swedish volunteers, but also with those who work 
with ANDT prevention within the Public Sector. However, they are a heteroge-
neous group concerning the organizations they represent.

Inledning  
I Sverige ges årligen nationellt stöd 
till det civila samhället och den totala 
summan för bidragen uppgick 2009 
till nästan 10 miljarder kronor. Den 
största delen av stödet (80 %) går till 
folkbildning, idrott och bistånd (Prop. 
2009/10:55). Stadsbidraget fördelas av 

27 olika myndigheter och förbund, där-
ibland Folkhälsomyndigheten (tidigare 
Folkhälsoinstitutet), Socialstyrelsen 
och Ungdomsstyrelsen (Regeringen, 
2014). Av de idéburna organisationer-
nas totala inkomster utgör dock det 
offentliga stödet bara cirka 30 %, res-
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ten är medlemsavgifter och donationer 
(Prop. 2009/10:55).

Betydelsen av idéburna organisatio-
ners kunskap, erfarenhet och engage-
mang är en vital del av arbetet med att 
nå målen i regeringens ANDT-strategi 
2011-2015 (Alkohol, Narkotika, Dop-
ning, Tobak) (Prop. 2010/11:47). Re-
geringen betonar detta i strategin och 
företrädare för idéburna organisatio-
ner ingår i Regeringens råd för ANDT-
frågor. Det finns även en överenskom-
melse mellan regeringen, SKL och de 
idéburna organisationerna inom so-
ciala sektorn som bland annat syftar till 
att stärka de idéburna organisationer-
nas roll som oberoende röstbärare och 
opinionsbildare samt att stödja fram-
växten av en mängd olika organisatio-
ner (Prop. 2008/09:207). De svenska 
idéburna organisationerna har arbetat 
med alkoholprevention under många 
år (Andréasson, Göransson, Lindberg 
et al., 2007). Även internationellt bely-
ses den tredje sektorns viktiga roll i att 
utveckla lokalt engagemang och part-
nerskap (Marmot, 2010). Staten sätter 
en stor tilltro till det civila samhället. 
Det förväntas att idéburna organisa-
tioner skall resultera i positiva effek-
ter på demokratin och samhället men 
effekterna av de statliga bidragen till 
idéburna organisationer är högst okla-
ra (Danielsson, Zetterberg & Amnå, 
2009). Forskning och tidigare utvär-
deringar ger få belägg för att de pro-
jekt som bedrivits med statligt stöd för 
lokalt förebyggande arbete skulle ha 
haft effekt på alkoholkonsumtionen. 
Riksrevisionens granskning bekräftar 
att de metoder som kommunerna och 
de ideella organisationerna använder 

i många fall saknar evidens för effek-
ter. Användningen av evidensbaserade 
metoder försvåras av att det i vissa fall 
är något oklart vilka metoder som har 
vetenskapligt bevisade effekter (Riks-
revisionen, 2010).

Sedan 2003 har forskarteamet vid Öre-
bro universitet i forskningsprogram-
met ”Med kraft och vilja” genom avtal 
med myndigheter (först Socialstyrel-
sen, sedan Statens Folkhälsoinstitut 
och nu Folkhälsomyndigheten) varit 
engagerade för forskning, dokumenta-
tion och stöd till de idéburna organi-
sationerna som får utvecklingsmedel 
tilldelade inom regeringens satsning 
på ANDT-förebyggande arbete (Er-
iksson, Geidne, Larsson & Pettersson, 
2010). Forskningsprogrammet syftar 
till att öka kunskapsbasen om idéburna 
organisationers ANDT-förebyggande 
arbete. FoU-satsningen innehåller in-
satser för att främja en god dokumen-
tation av samtliga verksamheter inom 
satsningen. Några projekt är också 
utvalda för fördjupningsstudier av det 
förebyggande arbetets förutsättning-
ar, genomförande och resultat, vilket 
bland annat lett fram till två avhand-
lingar (Pettersson, 2010; Geidne, 2012). 
Fördjupningsstudierna har berört olika 
arenor och olika målgrupper och flera 
har även haft en participatorisk ansats. 
En förutsättning för praktiknära forsk-
ning är ett respektfullt partnerskap 
mellan myndigheter, praktiker och 
forskare (Eriksson, Geidne, Larsson & 
Pettersson, 2011).

Denna artikel är den första i en serie på 
tre i detta nummer som behandlar för-
djupningsstudien om projektledarna 
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inom forskningsprogrammet. Studien 
syftar till att belysa villkoren för pro-
jektledarna samt att bidra till lärandet 
om projektledandets konst.

Vilka är de ideella?
Den typiskt ideellt aktiva personen 
beskrivs som en välutbildad man el-
ler kvinna, 30-45 år, mitt i karriären 
med god ekonomi och god position 
i samhället samt med fler och tätare 
informella nätverk jämfört med an-
dra. Personen är född i Sverige, kom-
mer från en familj med föreningsvana 
samt tillhör medelklassen (Svedberg, 
von Essen & Jegermalm, 2010; Lin-
deryd, 2008; Olsson, Jeppsson Grass-
man & Svedberg,  2005; Wijkström & 
af  Malmborg, 2005). De som arbetar 
ideellt gör ofta insatser i mer än en or-
ganisation. Varje aktiv person gör i ge-
nomsnitt insatser i 1,8 organisationer 
(Svedberg, von Essen & Jegermalm, 
2010). Tidigare engagemang verkar 
även ha betydelse för om man engage-
rar sig igen (Fröding, Geidne, Elander 
& Eriksson, 2011). 

I Sverige är kvinnor något mindre fri-
villigt aktiva än män men deras sociala 
nätverk och engagemang bedöms som 
bredare. De aktiva kvinnorna tycks 
också ha högre utbildningsnivå jäm-
fört med de aktiva männen. Trots detta 
har de inte tillgång till de mest infly-
telserika positionerna inom organisa-
tionerna. Även om könsskillnaderna 
inte är stora verkar den tidigare köns-
utjämningen inom den ideella sektorn 
ha bromsats upp både när det gäller 
deltagande och inflytande (Blennber-
ger et al., 2004). Kvinnorna har dock 
fått allt fler styrelseuppdrag (Svedberg 

et al., 2010). Kvinnor har historiskt sett 
varit mer eller mindre uteslutna från 
vissa samhällskontexter men medgivits 
att delta och avancera inom civilsam-
hället genom idéburna organisationer. 
Den idéburna sektorn kan därmed an-
ses ha bidragit till en uppmjukning av 
stereotypa uppfattningar om hur en le-
dare ska vara. Oavsett kön beskrivs en 
bra ledare för en idéburen organisation 
vara inkännande, empatisk, öppen, 
säker i sin roll, tålmodig och flexibel 
(Tschirhart & Bielefeld, 2012). 

Människors möjlighet att organisera 
sig har länge betraktats som ett grund-
läggande inslag i, och förutsättning 
för, en fungerande demokrati i Sve-
rige. Föreningslivet skildras ofta som 
en demokratiskola och en arena för att 
främja människors sociala relationer, 
nätverk och sociala kapital (Blennber-
ger et al., 2004). Ju mer kompetens det 
krävs för ideellt arbete, desto större 
risk att utesluta de lågutbildade, de 
utan nätverk och de minst välartikule-
rade (Svedberg, 2005). Grupper som 
redan har resurser antas öka sina resur-
ser ytterligare genom sitt engagemang 
och sin delaktighet. Idrottsföreningar 
tycks dock rekrytera ideella med mer 
varierande utbildnings- och inkomst-
nivå jämfört med socialt orienterade 
organisationer (Jeppsson Grassman & 
Svedberg, 1999). De som aldrig arbe-
tat ideellt har generellt lägre lön och är 
oftare ensamstående utan barn jämfört 
med befolkningen i stort (Svedberg et 
al., 2010). Andra menar att viss grup-
pidentitet är viktigare än utbildnings- 
och arbetserfarenhet för att ingå i 
vissa slags organisationer (Hammare & 
Stenbacka, 2003). 
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Vilka arbetar i idéburna 
organisationer? 
Det civila samhället beskrivs i ett re-
geringsuppdrag (SCB, 2011) bestå av 
drygt 200 000 (icke-vinstdrivande) or-
ganisationer och av dessa kategoriseras 
nästan 130 000 som ideella föreningar. 
Det civila samhället har 25 miljoner 
medlemmar och det är runt 930 000 
som engagerar sig ideellt. Inom det ci-
vila samhället finns även cirka 61 000 
anställda. Omräknat till heltidsperso-
ner blir det 53 000. De flesta anställda 
finns inom rekreation och kultur, men 
de finns också många inom till exem-
pel fackförbund och religiösa samfund. 
Tre fjärdedelar av de ideella och mer 
än hälften av de anställda finns utan-
för Stockholms län. Vilka de anställda 
i idéburna organisationer är, förutom 
i vilken typ av organisationer de finns, 
saknas det information om.

En amerikansk studie av vilka som väl-
jer att utbilda sig för arbete inom den 
icke-vinstdrivna sektorn visade att det 
var främst vita kvinnor som utbildade 
sig. De flesta hade tidigare varit eller 
var anställda av en nonprofit organization 
medan de gick utbildningen (Wilson & 
Larson, 2002).

Vilka arbetar med ANDT-
förebyggande arbete?
En kartläggning av de kommunala 
drogsamordnarna visade att det var 
en något högre andel kvinnor än män 
som arbetar med ANDT-förebyggan-
de arbete (Häregård, 2005). Medelål-
dern var 46 år och nästan 80 % hade 
någon typ av högskoleutbildning. Ma-
joriteten hade mer än tre års erfarenhet 
av ANDT- eller annat förebyggande 

arbete. Knappt hälften arbetade med 
förebyggande insatser på heltid och 
endast hälften av samordnarna hade en 
tillsvidareanställning inom kommunen. 
Tre fjärdedelar hade en styrgrupp i sitt 
arbete, som ofta bestod av represen-
tanter från skola, fritid och socialtjänst, 
däremot inte så ofta från föreningslivet. 
De ord som samordnarna i högst ut-
sträckning menade bäst beskrev deras 
arbete var samordnare, igångsättare, 
inspiratör och informatör. En annan 
grupp som arbetar med ANDT-frågor 
är länssamordnarna. De består för när-
varande av 75 % kvinnor, majoriteten 
är högskoleutbildade och har i genom-
snitt arbetat 7 år som länssamordnare 
(Montin, 2013).

Mångfald 
Ett av huvudmålen med överens-
kommelsen (Prop. 2008/09:207) är 
att stödja framväxten av en betydligt 
större mångfald av utförare och leve-
rantörer inom hälso- och sjukvården 
samt omsorgen. I en uppföljning av 
överenskommelsen (Gavelin, 2010) 
diskuteras att exempelvis förändrade 
bidragsbestämmelser och nya krav på 
översyn driver ideella organisationer 
att ta en allt mer professionaliserad och 
entreprenörsbaserad form, vilket i sin 
tur kan uppfattas som ett hot mot idé-
buren sektors mångfald. Principen om 
mångfald i överenskommelsen innebär 
bland annat att olikheten är att betrakta 
som en tillgång i sig hos den mångfald 
av idéburna organisationer som byg-
ger på demokratiska värden. Marmot-
rapporten (Marmot, 2010) drar slutsat-
sen att frågor om hållbar finansiering 
måste åtgärdas och att mångfalden i 
den tredje sektorn behöver stödjas. Ett 
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exempel som tas upp är att kortsiktig 
finansiering hotar överlevnaden för 
mindre idéburna organisationer.

Det finns lite kunskap om de som ar-
betar ANDT-förebyggande inom de 
idéburna organisationerna. En sådan 
kunskap är av vikt då dessa personer 
ofta har en betydande roll för projek-
tens resultat. Denna artikel belyser 
projektledarnas bakgrund, hur de ser 
på sina arbetsuppgifter samt sin roll 
som projektledare.

Material och metod
Sedan 2003 har forskarteamet inom 
forskningsprogrammet ”Med kraft och 
vilja” vid Örebro universitet dokumen-
terat 375 projektanslag innefattande 
190 unika projekt genomförda av ett 
60-tal olika idéburna organisationer.  
Organisationerna skiljer sig från var-
andra avseende ideologi, värdegrund, 
struktur och antal medlemmar. Projek-
ten har även utgjort en mångfald när 
det gäller arenor och målgrupper. Ofta 
rör det sig om särskilda målgrupper, 
etniska och sociala grupper, som inte 
alltid nås av den offentliga sektorns in-
formation och interventioner. 

Kategoriseringen av de idéburna orga-
nisationerna inom forskningsprogram-
met 2003-2012 har gjorts utifrån deras 
huvudsaklig inriktning (figur 1). Gräns-
dragningen är svår och en del organi-
sationer kan passa in i flera kategorier. 
Organisationer inom kategorin ANDT 
har sin huvudsakliga inriktning och 
verksamhet inom något av områdena 
alkohol, narkotika doping eller tobak. 
Etniska organisationer grundar sig på 
en specifik etnisk tillhörighet och riktar 
sin verksamhet främst mot den egna 
etniska gruppen. Sociala organisatio-
ner har en bred social inriktning där 
både verksamhet och målgrupp kan 
variera. Nätverk/Intresseorganisation 
består av organisationer som endast 
har en sakfråga som grund för orga-
nisationen eller som riktar sig mot en 
specifik målgrupp.

Parallellt med att hundratals olika 
ANDT-förebyggande och utvecklings-
inriktade projekt genomförts har fors-
karteamet samlat in data till fördjup-
ningsstudien Projektledandets konst. 
Vartannat år, med start 2003, har alla 
projektledare inom befintlig projekt-
portfölj, det vill säga alla projekt som 

Figur 1. Antal projekt samt anslag i miljoner per år 2003-2012 uppdelat på typ av organisation.
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beviljats medel det aktuella året, om-
betts att besvara en enkät. Totalt har 
enkäten besvarats fem gånger. Enkä-
ten har innehållit samma frågeområden 
men de specifika frågorna har varierat 
och utvecklats under åren. Frågeom-
rådena belyser projektledarrollen, er-
farenheter kring projektet, projektle-
darens arbetssituation, bakgrund och 
hälsa samt stöd och samverkan. En-
käten har bestått av både flervalsfrå-

gor och öppna frågor. De frågor som 
fokuseras i denna artikel rör projektle-
darnas bakgrund och tidigare erfaren-
heter samt syn på sina arbetsuppgifter, 
roller och samverkan (tabell 1).

Under perioden har sammanlagt 168 
enkäter besvarats av 112 unika perso-
ner (tabell 2). Detta innebär att ett fler-
tal personer besvarat enkäten vid fler 
än ett tillfälle. En person har besvarat 

Tabell 1. Frågor aktuella för denna artikel samt vilket år de förekommit i projektledarenkäten.

Tabell 2. Antalet projekt, enkäter och unika projektledare som deltagit i studien.

Enkätfrågor
År

2003 2005 2007 2009 2011

Organisation (kategori, storlek) x x x x x

Kön x x x x x

Ålder x x x x

Högst avslutad utbildning x x

Hur väl trivs du med ditt arbete?/Hur väl har Du 
trivts med ditt arbete under tiden som projektledare?

x x x x x

Har du tidigare arbetat med förebyggande arbete? x x x x

Har Du varit projektledare tidigare? x x x x x

Var Du medlem i organisationen innan Du började 
arbeta med detta projekt?

x x x

Arbetar du utöver detta projekt ideellt i denna 
förening?

x x x

Vilka av följande ord beskriver bäst dina arbetsupp-
gifter idag? (18/21 alternativ)

18 18 21 21 21

Vad är Din erfarenhet av dessa roller i det projekt Du 
bedrivit? (11 skalfrågor)

x x x x

År Antal projekt inom 
portföljen

Antal enkäter Antal nytillkomna 
projektledare/tillfälle

2003 31 41 41

2005 24 35 3

2007 39 27 23

2009 40 28 15

2011 56 37 30

Totalt 190 168 112
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enkäten alla fem tillfällen den delats ut 
och 32 personer har besvarat enkäten 
vid två tillfällen. Majoriteten av pro-
jektledarna har besvarat enkäten en 
gång. De personer som besvarat enkä-
ten mer än en gång har oftast tillhört 
samma organisation men drivit ett an-
tal olika projekt under 2003-2012. För 
de som deltagit fler än en gång används 
enbart svaren från den första enkäten. 
Ett projekt kan ha flera projektledare 

som besvarat enkäten samma år varför 
antalet enkäter år 2003 och 2005 över-
stiger antalet projekt.

Analys
Deskriptiv statistik samt analyser i 
form av chi2-test och t-test har an-
vänts. Endast flervalsfrågor har analy-
serats för denna artikel.  Arbetsuppgif-
ter, roller och samverkan jämförs med 
avseende på projektledarnas kön, ålder 

Tabell 3. Projektledarnas bakgrund.

Variabel n %
Kön 112
Kvinnor 58

Män 42

Ålder 109

< 30 år 13

31-40 år 25

41-50 år 29

> 50 år 33

Utbildning 75

Lägre än högskoleutbildning 45

Minst högskoleutbildning 55

Organisation 109

ANDT 45

Etnisk 11

Idrott/kultur 7

Studieförbund 3

Nätverk/intresse 22

Social 12

Anslag 108

< 250 000 kr 34

250 000 -  399 000 kr 16

400 000 -  749 000 kr 34

< 750 000 kr 16
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(uppdelat på under respektive över 40 
år), utbildning (högskoleutbildning el-
ler inte), storlek på projektanslaget (un-
der respektive över 400 000 kr) samt 
kategorisering av organisationerna en-
ligt ovan, men även som dikotomise-
ring på ANDT-organisation respektive 
icke ANDT-organisation.

Resultat 
Projektledarnas bakgrund och tidi-
gare erfarenheter
Fördelningen mellan manliga och 
kvinnliga projektledare har varit unge-
fär 40 % män och 60 % kvinnor vid alla 
fem datainsamlingar (tabell 3). Högst 
andel av projektledarna är över 50 år, 
med 41-50 år som näst vanligast kate-
gori. Endast en dryg tiondel är yngre 
än 30 år. Högre andel  av de kvinnliga 
projektledarna är under 40 år (46 % 

vs 26 %, p=0,034). Inom de organi-
sationer som har ANDT-frågor som 
sin huvudinriktning samt nätverk/in-
tresseorganisationerna är drygt 60 % 
av projektledarna kvinnor. Inom de 
etniska organisationerna är fördelning-
en helt jämn mellan könen medan det 
inom idrott/kultur är uteslutande män. 
De äldre projektledarna (p=0,043) och 
projekt som har bedrivits av ANDT-
organisationer (p=0,002) har i genom-
snitt haft högre anslag. Mer än hälften 
av de projektledare som det finns ut-
bildningsuppgifter på (frågan fanns en-
dast med vid två tillfällen) har studerat 
på högskolenivå. Det finns inga sig-
nifikanta skillnader mellan kön, ålder, 
organisationstyp eller storlek på anslag 
när det gäller utbildning. 

Majoriteten av projektledarna har varit 
projektledare tidigare (tabell 4). Det är 

Variabel n %
Tidigare erfarenhet av förebyggande arbete 107
Inom ANDT 74

Inom annat område 37

Inom båda 86

Tidigare erfarenhet av projektledning 103

I samma organisation 62

I annan organisation 25

I företag 22

I kommun 22

Annan verksamhet 28

Har inte tidigare erfarenhet 17

Tidigare medlem inom organisationen 83

Ja 69

Arbetar även ideellt inom organisationen 83

Ja 46

Tabell 4. Projektledarnas erfarenheter.
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endast 17 % som inte varit projektle-
dare varken i en idéburen organisation, 
företag, kommun eller annan verksam-
het innan. Det förekommer inga signi-
fikanta skillnader mellan kön, utbild-
ningsnivå, organisationstyp och storlek 
på anslag. Hos de äldre har däremot en 
högre andel arbetat som projektledare 
tidigare (95 % vs 64 %, p<0,001). 

Huvudparten av projektledarna har 
tidigare arbetat med förebyggande ar-
bete inom alkohol- och drogområdet 
eller inom annat område; de manliga 
projektledarna i högre utsträckning än 
de kvinnliga (96 % vs 78%, p=0,01), 
de äldre projektledarna i högre ut-
sträckning än de yngre (91% vs 76 %, 

p=0,04) och de högutbildade i högre 
utsträckning än de lägre utbildade (90 
% vs 71 %, p=0,03). 

En hög andel av projektledarna var 
medlemmar i organisationen innan 
de blev projektledare. Nästan hälften 
svarade även att de utöver projektet 
arbetar ideellt i organisationen. Högre 
andel av männen var medlemmar i or-
ganisationen innan projektet (82 % vs 
60 %, p=0,04). De projektledarna som 
var medlemmar innan tillhörde projekt 
med i genomsnitt högre beviljade an-
slag. I vissa av projekten är det dock 
inte möjligt att vara medlem, exempel-
vis länsidrottsförbund. 

Figur 2. Andel som angivit att dessa ord bäst beskriver deras arbetsuppgifter som projektledare. 
n=75-112. *svarsalternativ som inte fanns med 2003 och 2005.
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Ungefär 85 % av projektledarna i 
denna studie trivs mycket väl med sitt 
arbete som projektledare.  Endast en 
person anger att den inte trivs särskilt 
bra. Det förekommer inga signifikanta 
skillnader mellan kön, ålder, utbildning, 
organisation eller storlek på anslag.

Projektledarnas syn på sina arbets-
uppgifter 
De ord som högst andel av de kvinnli-
ga projektledarna menar bäst beskriver 
deras arbete är samordnare, planerare 
och administratörer (figur 2). De man-
liga projektledarna har också angett 
samordnare och planerare men ser sig 
sedan som informatörer. Kvinnor ser 
sig i högre utsträckning som adminis-

tratörer (77 % vs 53 %, p=0,008) och 
bollplank (57 % vs 36 %, p=0,03) och i 
lägre utsträckning som byråkrater (0 % 
vs 11 %) och konsulter (11 % vs 30 %, 
p=0,011). Det är endast projektledare 
över 40 år som anger att de ser sig som 
missionärer (18 %). Högre andel av de 
äldre projektledarna samt de i projekt 
med lägre anslag ser sig också som 
konsulter. Ju högre anslag desto högre 
andel ser sig som bollplank (p=0,015). 
Endast projektledare i icke-ANDT or-
ganisationer ser sig som byråkrater (8 
%, p=0,039) och endast de med hög-
skoleutbildning ser sig som forskare 
(15 %, p=0,02). Högre andel av pro-
jektledarna med höga anslag ser sig 
som strateger (61 % vs 39 %, p=0,02).

Figur 3. Projektledarnas erfarenhet av olika roller. n=60-102
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Projektledarnas erfarenheter av 
olika roller 
De roller som högst andel av projekt-
ledarna i denna studie tycker är lätta är 
rollen som initiativtagare (69 %) och 
informatör (63 %)(figur 3). Högst an-
del tycker rollen som förhandlare (15 
%) och att jämka ihop olika intressen 
(24 %) är svåra. Högre andel av män-
nen tycker att förhandlarrollen är svår 
(30 % vs 6 %, p=0,018).

Av de projektledare som driver pro-
jekt med lågt beviljade anslag tycker 
högre andel att samordningsrollen (21 
% vs 6 %, p=0,025) och att vara sam-
arbetspartner (18 % vs 2 %, p=0,039) 
är svår. Projektledare utan högskoleut-
bildning tycker i högre utsträckning att 
förhandlarrollen är svår (27 % vs 8 %, 
p=0,045).

Diskussion
Den ”typiska” projektledaren som 
har fått utvecklingsmedel beviljade 
för projekt under åren 2003 till 2012 
är något oftare en kvinna, oftast över 
50 år samt har en högskoleutbildning. 
Projektledaren har tidigare arbetat med 
ANDT-förebyggande arbete och har 
tidigare även varit projektledare i sin 
nuvarande organisation. Projektleda-
ren var oftast medlem i organisationen 
innan och arbetar ibland även ideellt i 
sin organisation. Viktigt att poängtera 
är dock att det trots att det finns ett 
flertal ”typiska” projektledare så före-
kommer det en relativt stor variation. 
Något som behöver betonas är också 
att deras organisationstillhörighet och 
situation kan skilja sig väsentligt åt. 
Projektledaren kan lika ofta komma 
från en stor ANDT-organisation med 

stora projektmedel som från en mycket 
liten organisation med små projektme-
del.

I förhållande till hur andra studier be-
skriver de ideellt engagerade samt de 
som arbetar ANDT-förebyggande har 
vår ”typiska” projektledare många lik-
heter. De beskriver även sina respek-
tive arbetsuppgifter med samma ord, 
det vill säga samordnare, ingångsättare 
och inspiratör.

Intressant är att spekulera i om det 
är samma personer som arbetar med 
ANDT-frågor i idéburna organisatio-
ner och i offentliga sektorn eller om 
det bara är två grupper av människor 
med samma intresse. Vår reflektion 
efter drygt 10 års erfarenhet är att det 
är två olika grupper, men vad skiljer då 
dem åt? En förklaring utifrån resulta-
tet är rekryteringen av projektledare 
till idéburna organisationer. Många av 
projektledarna i denna studie är rekry-
terade internt, de har fått jobbet för att 
de fanns i organisationen innan, de kan 
själva ha varit med och skrivit ansökan 
eller funnits på plats när pengarna be-
viljats. Är det så att kortsiktiga medel 
tvingar organisationerna att rekrytera 
internt och redan ha en person i bered-
skap när pengarna beviljas? Om peng-
arna var mer långsiktiga skulle organi-
sationerna då i högre grad gå utanför 
sin egen organisation för att rekrytera? 
Vad är viktigt för en idéburen organisa-
tion när de rekryterar en projektledare 
respektive viktigt för en kommun när 
de rekryterar en ANDT-samordnare? 
Kan det vara så att en idéburen organi-
sation i högre utsträckning efterfrågar 
organisationskännedom, engagemang 
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och lojalitet? Vilka satsar på en karriär 
inom den idéburna respektive den of-
fentliga sektorn?

Det vi vet genom åren är att mångfal-
den av organisationer inom denna sats-
ning är stor. Det kan även betyda att 
mångfalden av de som leder projekten 
även är större än inom den offentliga 
sektorn.  Att olika typer av idéburna 
organisationer får utvecklingsmedel 
inom ANDT-området ökar mångfal-
den av målgrupper som både nås av 
och arbetar med frågan vilket är ett 
mervärde. I nästa artikel i detta num-
mer lyfter vi fram vad projektledarna 
ser som mervärden och hinder med 
att idéburna organisationer arbetar 
ANDT-förebyggande (Green et al., 
2014).
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