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Förord 

Inom ramen för regeringens satsning på alkohol- och drogförebyggande insatser har Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) gett stöd till ett flertal frivilligorganisationer eller organisationer inom 

den idéburna sektor, som denna viktiga verksamhet allt oftare kallas. Inom ramen för dessa 

medel har vår forskargrupp fått möjlighet att bedriva olika former av FoU (Forskning och 

Utveckling).  

Årets rapportering består av två delar. Den ena är denna verksamhetsrapport som har till 

syfte att lyfta fram de olika insatser som idéburna organisationer genomfört under 2012. Den 

andra rapporten Med kraft och vilja 2012 - ANDT-förebyggande arbete inom Statens 

folkhälsoinstitut stöd till idéburna organisationer redovisar det forskningsarbete som skett 

under 2012 (Eriksson m.fl., 2013). 

Under 2012 har forskarteamet som bestått av forskarassistent Camilla Pettersson (Fil.Dr.), 

projektsekreterarna Susanna Geidne (Fil.Dr.), Madelene Larsson (doktorand), Josefine 

Börjesson (Fil.Dr) (anställd till och med november 2012), Ingela Fredriksson och Sofia Green 

samt professor Charli Eriksson. Särskilt ansvariga för årets verksamhetsredovisning har varit 

Ingela Fredriksson. Forskarteamet nuvarande medlemmar har alla deltagit i arbetet med 

rapporten och står gemensamt för den.  

Vi riktar ett stort tack till alla de människor inom de idéburna organisationerna i denna 

satsning som med kraft och vilja engagerat sig i olika verksamheter med det gemensamma 

målet att verka alkohol- och drogförebyggande. Utan deras engagemang skulle vi inte ha 

möjlighet att i samverkan utveckla kunskap om det förebyggande arbetet.  

För vårt arbete har det goda samarbetet under 2012 med Marianne Hallbert, Frida Ryholt, 

Marie Risbeck och Christina Schörling vid Statens folkhälsoinstitut samt Åke Setréus vid 

European Cities against Drugs (ECAD, tidigare verksam vid Socialstyrelsen) varit av yttersta 

vikt. Vi tackar också beredningsgruppen för allt stöd.  

Läs och låt dig inspireras av årets rapport som vi tillägnar alla engagerade projektledare 

inom denna satsning. Att denna rapport kommer till stånd beror på alla de projektledare inom 

de olika organisationerna som medverkat i rapporteringen och delat med sig av sitt projekt, 

glädjeämnen och svårigheter. Ett stort tack till alla som bidragit till rapporten. 

 

Örebro den 29 april 2013 

Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, 

Örebro universitet. 
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Inledning 

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 2012.   

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 folkhälsoinstitut 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 

Denna rapport innefattar 48 projekt som drivs av idéburna organisationer som beviljats 

medel för ANDT-förebyggande arbete inom ramen för Statens folkhälsoinstituts 

projektportfölj. Dessa projekt har ingått i forskarteamet vid Örebro universitets uppdrag 

att dokumentera och följa. Under 2012 omfattade forskarteamets uppdrag verksamheter 

inom 37 organisationer med 48 olika projekt. 

Metod 

Mallar för ansökningar och verksamhetsrapporter är sedan 2011 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 formulär för ansökan och 

rapport utgår från regeringens övergripande politiska mål för respektive område inom 

ANDT- strategin och frågorna relateras till dessa. 

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. 
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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 denna rapport i bokstavsordning efter organisation. 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 enligt ansökan, Förändringar av projektplanen, 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten samt För mer information om projektet 

kontakta. All text baseras på projektens egna skrivningar i ansökningar och rapporter och 

försöker i möjligaset mån återge deras egna upplevelser av projektet. Underrubrikerna 

kan variera något för att på bästa sätt återge projektens egna beskrivningar. I slutet av 

rapporten redogör forskarteamet för några sammanfattande erfarenheter kring 

ansökningarna, delrapporterna och verksamhetsrapporterna. 
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Astma- och allergiförbundet: Rökfria uteserveringar 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         175 

Beviljade medel 

(tkr) 
        175 

Bakgrund 

Sedan 2005 råder det förbud mot rökning på serveringar enligt Tobakslagen, men 

förbudet gäller inte uteserveringar. Tendensen att bygga in uteserveringen med väggar, 

tält med mera sprider sig alltmer. Begreppet uteservering blir allt mer diffust genom det. 

Idag saknas i stort sett rökfria uteserveringar. Det försvårar det tobakspreventiva arbetet 

att attraktiva sommarmiljöer är så förknippade med rökning. Det försvårar också för 

barn och vuxna som inte tål tobaksrök (astmatiker, allergiker och många fler) att kunna 

gå ut och fika eller äta och sitta utomhus. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektets syfte är att tränga undan rökningen från uteserveringar. På sikt få till en 

utökning av tobakslagen som innebär att alla uteserveringar blir rökfria. 

Fakta om Astma- och allergiförbundet 

• Astma- och allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt 

handikapp som astma och allergi. De vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos 

omgivningen.  

• Deras vision är ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet. 

• Förbundet har till uppgift att påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för 

människor med astma och allergiska sjukdomar, genom upplysnings- och informationsarbete 

nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem, stödja läns- och lokalföreningarna i 

deras verksamhet samt stödja forskningen inom astma- och allergiområdet. 

• Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 av lokala allergiföreningar. Idag finns 127 

lokalföreningar och 21 länsföreningar runt om i landet. 

Källa: www.astmaoallergiforbundet.se  

http://www.astmaoallergiforbundet.se/
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Skapa rökfria uteserveringar, på sikt förbjuda rökning där. 130 nya rökfria uteserveringar. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Utbilda lokalt aktiva i Tobakslag och kampanjarbete. 150 utbildade resurspersoner. 

Utveckla lokalt opinionsarbete mot rökning på 

uteserveringar. 

40 debattartiklar/insändare mot rökning på uteserveringar. 

Målgrupp 

• Alla som vill sitta rökfritt på uteservering. 

• Personer med allergi och annan överkänslighet. 

• Anställda inom restaurangbranschen. 

Metoder och aktiviteter 

Projektet arbetar i huvudsak genom lokalt engagemang med två lika betydelsefulla delar: 

• Att premiera och marknadsföra de uteserveringar som är rökfria. Material tas fram 

som underlättar för restauratören att framhålla och marknadsföra att 

uteserveringen är rökfri. 

• Opinionsbildande insatser, med lokal tyngdpunkt, för att motverka rökning på 

uteserveringar. Informera om Tobakslagens regler. Här ingår också insatser för att 

anmäla inklädda uteserveringar för brott mot Tobakslagen. 

De lokala insatserna följs upp med centrala initiativ mot media och beslutsfattare. 

Våren: Första sommaren koncentreras insatserna på fem till sju satsningsorter för att 

dra lärdomar inför nästa år. Framtagning av material-kit (bordsskyltar, entréskyltar). 

Webbenkät om attityderna till rökningen på uteserveringar. Pilotkurs för utbildning av 

lokala resurspersoner. Påverkan mot näringsidkare med uteserveringar inleds på 

satsningsorterna. 

Sommaren: Lokala initiativ på satsningsorterna mot näringsidkare samt lokala och 

nationella media. Informationsinsatser på webben och i mobiler om rökfria uteserveringar 

Hösten: Resultaten på satsningsorterna inventeras och följs upp. Regionala samlingar 

genomförs för att samla in erfarenheter. Material-kittet och de kommande 
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utbildningsinsatserna modifieras utifrån vunna erfarenheter. Initiativ riktade mot såväl 

media som lokala och centrala myndigheter. Efter sammanställning och utvärdering 

korrigeras och utvecklas metoderna i arbetet. 

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 tidsplan på grund av sent besked om beviljade medel. 

Enligt slutrapport 

Eftersom projektet handlar om rökfria uteserveringar som är säsongsbetonat drabbades 

projekt i starten av att de fick besked om att projektet beviljats medel först i 

månadsskiftet maj/juni. Tidsplanen försköts då cirka 1,5 månad. De missade då bland 

annat tillfället att informera och utbilda föreningarna vid den stora ordförandekonferens 

som hölls i början av maj. Genom en kraftansträngning tog projektet igen det mesta av 

förseningen, dock med färre engagerade föreningar än planerat första sommaren (två 

istället för fem). Ideella föreningar behöver framförhållning för att planera och förbereda 

aktiviteter. Det blev dock tillräckligt med engagemang för att huvudsyftet skulle 

uppfyllas: att skaffa erfarenheter inför sommaren 2013. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Pilotkursen för utbildning av lokala resurspersoner fick på grund av tidsbrist genomföras 

genom telefonkonferenser - en utbildande i juni och en uppföljande i september. 

Webenkäten om attityder (opinionsundersökning om rökfritt på uteserveringar) var 

dyrare än beräknat men mycket betydelsefull för det fortsatta arbetet. Information om 

projektet och undersökningen lämnades bland annat på ett seminarium i Almedalen. Ett 

pressmeddelande om opinionsundersökningen skickades ut och gav en del media. 

Material-kit har producerats. Främst bordsskyltar och entréskyltar till serveringarna, men 

också argumentsamling, lathund, brevmall och Frågor och svar till de lokala 

föreningarna.  

Regionala samlingar på nio orter för totalt 130 personer med information om projektet 

med syfte att rekrytera resurspersoner har genomförts under hösten 2012.  
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Skapa rökfria uteserveringar på frivillig väg. Fyra helt/delvis rökfria uteserveringar hittills. 

Delmål Mätbara resultat 

Framtagning av material-kit till lokalföreningar. Klart i juni 2012. 

Utbilda lokalt aktiva i Tobakslag och kampanjarbete. Regionala samlingar på nio orter för 130 aktiva i lokalföreningar 

(klart hösten 2012). 

Utveckla lokalt opinionsarbete mot rökning på 

uteserveringar. 

Inspirationsdag i april 2013 för lokala resurspersoner (ej klart, 

kommer). 

Upplevda framgångar med metoderna 

Hittills känner projektet till en uteservering som är helt rökfri (Södertälje) och tre som är 

rökfria på dagtid (Karlstad och Piteå) som fått uppmärksamhet i lokala medier. 

Erfarenheter från dessa kommer att användas för att inspirera fler ägare till serveringar 

att införa rökfritt under sommaren 2013 (sprida goda exempel). Material-kit som tagits 

fram kommer tillsammans med de goda exemplen att användas för att inspirera lokala 

kontaktpersoner vid en utbildningsdag i april. Information om projektet och goda 

exempel kommer dessutom att spridas via förbundets tidning Allergia, via hemsidan och 

vid förbundets kongress i maj. Dessutom kommer förbundet att försöka stödja arbetet på 

nationell nivå genom att intressera restaurangbranschen och restaurangfacket liksom 

större snabbmatskedjor för frågan. De tror att metoderna kommer att vara framgångsrika 

inför årets uteserveringssäsong även om de på grund av förskjuten tidsplan sommaren 

2012 inte hunnit få fram så många exempel ännu.  

Uppföljning 

Utvärdering har inte gjorts ännu. Projektet pågår från sommaren 2012 till och med 

sommaren 2014. Under och efter projekttidens slut kommer webbenkäter att genomföras 

för att avläsa hur attityderna till rökfria uteserveringar påverkats. En inledande 

opinionsundersökning gjordes i juni 2012 av företaget Netigate på uppdrag av Astma- 

och Allergiförbundet för att undersöka allmänhetens inställning till rökfritt på 

uteserveringar. Resultatet av denna visade att majoriteten av den svenska befolkningen, 

78 procent, är för rökfria uteserveringar. Dessutom svarade 39 procent att de undviker att 

besöka uteserveringar på grund av att andra röker där. Det visar att det finns en potential 

med fler gäster till de uteserveringar som inför rökfritt. Opinionsundersökningen 
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omfattade1625 slumpvis utvalda personer i befolkningen. Resultatet bekräftar de positiva 

erfarenheter som finns från införandet av rökfritt på serveringar inomhus.  

För mer information om projektet kontakta:  

Astma- och allergiförbundet 

Marie-Louise Luther    Telefon: 08- 506 282 11 

E-post: marie.louise.luther@astmaoallergiforbundet.se 

Hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se  

  

mailto:marie.louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
http://www.astmaoallergiforbundet.se/
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Fenix 019 (f.d. KRIS Örebro): Fenix MC 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)      980 810 770 800 

Beviljade medel 

(tkr) 
     350 400 350 400 

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. Fenix 019 (f.d. KRIS) upplever de kriminella Mc-gängen som ett 

samhällsproblem, samtidigt konstaterar de att Mc-intresset i samhället har ökat. Fenix 

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.  

Ansökan är skriven av KRIS Örebro som föreningen hette tidigare. Nedan har delvis 

KRIS ersatts med Fenix 019. 

Fakta om Fenix 019 

• Fenix 019 är en kamratförening av och för före detta kriminella/missbrukare. 

• Föreningen ombildades hösten 2012 från Kris Örebro till att heta Fenix 019.  

• Fenix 019 står för Nykterhet & Drogfrihet, Kamratskap & Omtanke samt Integritet & 

Solidaritet. 

• Föreningens mission är att hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till 

samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap. Förutom kriminalitet och 

missbruk vill de verka för ett frigörande ifrån ett socialt beroende, bidra till att individen av egen 

kraft kan klara sin försörjning, sitt boende och delta på lika villkor och på alla nivåer i 

samhället utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser. 

Källa: www.fenix019.se  

http://www.fenix019.se/
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Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att locka personer in i en alkohol-, drog och kriminalitetsfri Mc-klubb. 

Att bryta mönster och byta livsstil. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att finnas på tre orter i Sverige med permanent verksamhet. Medlemsantal på respektive ort. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Föreningslokal/verkstad Kontrakt 

Byggnation av projekthoj.  Besiktning 

Utöka medlemsantalet. Uppslutning på träffar. 

Målgrupp 

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

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

Fenix 019 med motorcykelintresse. De ska bland annat fungera som ledare och förebilder 

för ungdomarna.  

Metoder och planerade aktiviteter 

Steg 1: Att hitta en handfull Mc-intresserade KRIS medlemmar och en lämplig lokal för 

Mc-verksamheten. I steg ett ingår att förankra projektet i lokalföreningens styrelse på 

orten. Steg 2: Bilda en sektionsstyrelse och definiera sektionens regler för deltagande i 

verksamheten och stadgar. Steg 3: Utrusta lokalen med verktyg, maskiner och material. 

Steg 4: Marknadsföra och ta fram reklammaterial. Steg 5: Förankra och anpassa 

verksamheten. 

Under 2012 vill projektet förankra och bredda verksamheten, samt söka lokala 

samarbetspartner. Etablera KRIS MC på minst en ort till. Fortsätta arbetet med en egen 

hemsida och medlemsregister. Färdigställa en motorcykel. Engagera fler ungdomar i KRIS 

MC. Fortsätta synas som ett nyktert och drogfritt alternativ. Nyrekrytering och 

marknadsföring av verksamheten. 
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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 

målgruppen som utökats, tidsplan som förskjutits och personalen som är mindre än i 

ansökan. Som orsak för detta anges ekonomiska skäl. 

Enligt slutrapport 

Stor del av arbetet har gått ut på att lösa lokalfrågan samt att knyta upp engagerade 

ungdomar i projektet De har i befintliga lokaler varit verksamma med reparationer och 

projektbygget i så stor utsträckning som det går. 

De har sedan januari 2013 fått kontrakt på en ny lokal som motsvarar deras behov. 

Det har varit resurskrävande och tagit tid att hitta lämplig verkstad. Med en anställd i 

projektet finns begränsade resurser tidsmässigt. De har i nuläget sju ungdomar knutna till 

projektet och full fart i verksamheten. De anser att svårigheterna med att lösa 

lokalfrågan är anledningen till att de har vissa förseningar i projektet.   

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Under våren och sommaren har de utbildat och övningskört med sju stycken elever varav 

två stycken är klara och nyblivna mc-körkortsinnehavare. En Honda Cb600f Hornet 

årsmodell 02 har införskaffats för övningskörning och en Suzuki gsx 750 årsmodell 84 

som ej är i trafik används som reparationsobjekt.  

De har lyckats lösa lokalfrågan och har skrivit kontrakt på en väl anpassad verkstad. 

Fenix 019 styrelse har enhälligt tagit beslut om detta. De har i dagsläget 80 stycken 

inskrivna i medlemsregistret och jobbar med att förbättra och utöka kontakt samt antal. 

Gemensamma träffar och aktiviteter i sommar har bidragit till att de har börjat synas och 

kunnat sprida sitt budskap. Ett trettiotal medlemmar i snitt har genomfört besök och road 

tripps till andra klubbar, mässor med mera. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Föreningslokal/verkstad Kontrakt 

Delmål Mätbara resultatmål 

Engagera minst fem stycken ungdomar i verksamheten. Samarbete med Örebro universitet önskas. 

En ökning av medlemsantalet. Register 

Upplevda framgångar med metoderna 

Ett flertal ungdomar har visat intresse för deras verksamhet och säger sig vara villiga att 

ingå i en studie. Regler och stadgar växer fram allt eftersom verksamheten tar form. 

Mycket tid har lagts på att få fram den nya lokalen, de har marknadsfört sig på området 

och känner att de har hittat rätt. Med de nya möjligheterna som verkstaden erbjuder kan 

de attrahera fler och på sikt få en permanent verksamhet. 

Uppföljning 

Projektet önskar att plan för uppföljning av ungdomar i projektet sker tillsammans med 

Örebro universitet. Utvärdering bör ske i samråd med berörda parter. Medlemsregister 

finns och är under uppdatering. Aktiviteter, tematräffar och utbildningsträffar registreras 

och arbetet i verkstaden dokumenteras. 

För mer information om projektet kontakta: 

Fenix 019 

Peter Alm     Telefon: 073- 688 30 89 

E-post: peter.alm@fenix019.se   Hemsida: www.fenix019.se  

mailto:peter.alm@fenix019.se
http://www.fenix019.se/
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Fenix 019 (f.d. KRIS Örebro): Sverige mot dopning 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         640 

Beviljade medel 

(tkr) 
        300 

Bakgrund 

I Sverige idag beräknas användarantalet av doping eller AAS, Anabola Androgena 

Steroider, till 10 000 – 100 000. Bruket av anabola steroider har med internet fått en 

enorm spridning över landet, krupit ner i åldrarna samt spridits till alla samhällsklasser 

och alla typer av gym. Doping har blivit ett lika stort problem som narkotika och orsakar 

varje år att många unga dör en för tidig död. Biverkningarna av AAS är många, fysiska, 

psykiska och sociala. Samhällskostnaden för att behandla de psykiska och fysiska 

problemen uppgår till miljarder varje år. Fenix 019 (f.d. KRIS) ser att det behövs insatser 

för att bromsa spridningen av missbruket och hjälp till de som idag vill sluta missbruka. I 

dagsläget saknas behandlingshem för dopingmissbrukare. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att sprida information och verka för en samverkan mellan kommun, 

landsting, polis och gym för att de gemensamt ska kunna upptäcka och förhindra 

dopingmissbruk. Projektet syftar även till att lokalt och nationellt hjälpa till med 

behandlingen av dopingmissbruk. Målet är att starta en behandlingsform i Närke samt 

informera kommuner och landsting i övriga landet om denna hjälp samt vara behjälpliga 

för dem att starta egen behandling. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Öka kunskapen lokalt och regionalt om problemet AAS. - 

Delmål Mätbara resultatmål 

Öka samverkan mellan kommun, landsting, polis och gym. - 

Starta en komplett behandling för AAS i Närke. - 

Vara behjälplig med att starta behandling i övriga Sverige. - 

Målgrupp 

Unga vuxna och personer med riskbruk. 

Metod och aktiviteter 

Metoden bygger på samverkan och information. I dag finns i princip ingen samverkan 

mellan kommuner, landsting, polis och gym gällande dopingmissbruk. Alla gymkedjor, 

kommuner och landsting ska besökas och informeras om hur de upptäcker 

dopingmissbruk, var de kan vända sig vid sådana misstankar samt om behovet av 

behandling. De ska även informeras om var missbrukaren vänder sig för att få hjälp. 

Fenix 019 kommer tillhandahålla två platser i skyddat och kontrollerat boende för 

placeringar för missbrukare som behöver bryta sitt missbruk akut.  

Missbrukaren kommer sedan genomgå behandling på Örebro läns landstings 

beroendecentrum för de psykiska, sociala och fysiska biverkningar som han fått i 

missbruket. Behandling av dopingmissbruk är en ny företeelse och därav kommer 

metoden att förändras under projektets gång. När samarbetet och behandlingen fungerar i 

Närke är målet att sprida informationen om denna hjälp till övriga Sverige samt vara 

behjälpliga med att skapa samverkan i andra län i frågan om behandling för 

dopingmissbrukare. 

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. Samverkan med andra parter har fungerat bättre än 

förväntat. 
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Enligt slutrapport 

Projektledaren har slutat på Fenix 019 men fortsatt jobba i projektet. Dock så har vissa 

föreläsningar försenats, annars har projektet fortlöpt som planerat.  

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Sammarbete har upprättats mellan projektet och landstinget gällande dopingfrågor. 

Under 2013 så kommer mycket intressanta saker att hända. Fenix 019 och projektledaren 

har cementerats i länet gällande dopingfrågor. De har blivit intervjuade i alla stora medier 

i länet, så som SVT, TV 4 och SR. Det har kommit flera förfrågningar på föreläsningar 

under 2013 och de känner att behovet av föreläsningar om doping utifrån ett 

brukarperspektiv har ökat stort under projekttiden. Doping som problem har äntligen 

börjat lyftas i Närke. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Belysa dopning ur ett brukarperspektiv.  Varit i alla stora medier i Närke, föreläsningar inbokade. 

Delmål Mätbara resultat 

Öka samarbetet mellan myndigheter. Dopingfrågan är högaktuell i länet, alla medier och myndigheter har 

det i fokus idag. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet har uppnått en hög grad av trovärdighet på grund av den egna erfarenheten. 

Under våren 2013 så kommer de till och med att föreläsa för personalen på 

dopningsenheten på USÖ. Även i medier är de populära att använda i dopningsfrågor, de 

har inom kort tid synts i alla stora medier. Främst den mediala biten har varit en större 

framgång än väntat då de varit på TV4, SR och SVT. Projektet har börjat framstå som en 

trovärdig källa gällande dopningsfrågor. 

Uppföljning 

Projektet kommer delvis permanenteras hos Fenix 019. Under 2013 kommer de hålla 

regelbundna föreläsningar samt fortsätta försöka synas i media så mycket som möjligt. 

Men detta kommer ske på ideell basis från den förra projektledaren. Samarbetet de inlett 

med landstinget kommer att fördjupas ännu mer och Fenix 019 kommer fortsätta verka i 

dopingfrågan. 
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För mer information om projektet kontakta: 

Fenix 019 

Alexander Wolf    Telefon: 073-688 99 53 

E-post: alexander.wolf@fenix019.se Hemsida: www.fenix019.se  

mailto:alexander.wolf@fenix019.se
http://www.fenix019.se/
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Forum Bosnien i Sverige (FOBIS): Med rökning mot drogberoende 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)        115 166 

Beviljade medel 

(tkr) 
       100 100 

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 enligt 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 föreningsmiljöer. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att minska tobaksvanor hos ungdomar. Genom att undersöka antal brukare i början och i slutet av 

projektet. Enkät och kunskapstävling med frågor. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att höja kunskap och medvetenhet om tobak hos unga. Enkät och kunskapstävling med frågor. 

Att minska tobaksanvändning hos föräldrar. Enkät och kunskapstävling med frågor. 

Att informera om koppling mellan tobak och droger. Enkät och kunskapstävling med frågor. 

Målgruppen 

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

Metod och aktiviteter 

En referensgrupp ska bildas bestående av lokala ungdomsföreträdare. 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 samt föräldrautbildning med hjälp av 

evidensbaserade metoder. Slutligen organiseras en gemensam konferens med utvärdering. 

Samlat material ska publiceras och spridas som informationsmaterial till lokala föreningar 

och medlemmar. Detta ska sedan kunna användas i senare cirkelverksamhet. 

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. Projektet följer i stort planen enligt 

ansökan. 

Enligt slutrapport 

Projektet har funderat på att börja organisera möten och träffar på två olika språk på 

grund av ungas behov i Sverige. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har lyckats sprida kunskap, information om nya rön samt hålla deras 

medlemmar och andra informerade om vad som pågår internationellt när det gäller 

tobak, rökning och arbete mot rökning. Genom att sprida kunskap och en ökad 

tillgänglighet av information har de lyckats öka intresset och medvetenheten hos de äldre 

och yngre i föreningar. I stort sätt har man uppnått målet med projektet beträffande 

information och tillämpning vad gäller regler för rökfria lokaler, passivrökning, familjeliv 

samt ekonomiska aspekter i samband med rökningen. 

Förutom utdelning av material, broschyrer och spridning av information som projektet 

fått via prenumerationer har de använts sig av mer konventionella metoder som 

cirkelverksamhet, debattkvällar och ungdomsträffar med tävlingar. De har anpassat 

mötestider efter sina medlemmar så att de flesta hölls under fredagar och lördagar 

förutom ungdomsträffar som genomfördes tre dagar i rad. De har även försökte hålla 
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information tillgängligt på internet samt gett information via e-mejladresslistor för att nå 

så många som möjligt. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att minska tobaksanvändning bland ungdomar. Antal deltagande samt uppdelning mellan unga/äldre, män/kvinnor. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Kunskapslyftet/informationsspridning. Antal personer, trycksaker/möten, konferens. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet tycker att de arbetat ganska bra med tillgänglighet, täta kontakter genom möten 

och träffar samt genom mängder av information och material. De har också kommit fram 

till att det blir mer och mer klyftor mellan de unga och de äldre i föreningslivet som kan 

skapa problem i kommunikationen eftersom de använder sig utav olika språk och olika 

kulturella ramar. 

Uppföljning 

Projektet har registrerat antal besökare, deltagare, antal distribuerat material, 

internetbesök samt annan relevant information som till exempel olika frågor. 

För mer information om projektet kontakta:  

FOBIS 

Ask Gasi     Telefon: 070- 777 03 29 

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 2012 

Ansökta medel (tkr)       1 225 3 766* 911* 

Beviljade medel 

(tkr) 
      350 600 750 

*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 enligt ansökan 

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. Syftet är 

att kunna visa på vikten av generationsmöten där barn och unga i sin process att bli 

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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vuxen får möjlighet att träffas i 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 vill även utveckla arbetsmetoder som förstärker ungas egna 

initiativ och organisering samt stöd till ledarskapsutveckling i alla åldersverksamheter. 

Nuvarande samverkanspartner i projektet är Majornas samverkansförening 

Aktivitetshuset i Göteborg, Föreningen Trädet i Örebro och Fyrisgården i Uppsala. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Stödja unga i vuxenblivande och självständigt 

förhållningssätt gentemot droger med målet att förhindra 

eller skjuta upp tobak och alkoholdebuten. 

Ökat antal träffpunkter för barn och unga, där möjligheter finns att 

möta vuxna förebilder i ett positivt sammanhang. Konkreta metoder 

och positiva exempel på sådana mötesplatser. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Samtliga projektgårdar är i gång med en eller flera 

verksamheter och metoder. 

Antal verksamheter, grupper, ungdomar, vuxna, metoder som är i 

gång under perioden. 

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 

Med utgångspunkt från de deltagande generationsövergripande mötesplatser undersöka, 

beskriva och ta fram arbetsmetoder som genom verksamhetens karaktär ger barn och 

ungdomar verktyg för empowerment. Workshops och erfarenhetsutbyte. Belysa positiva 

exempel. Studiebesök. Dokumentation av verksamma metoder samt kunskapsnätverk. 

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 

tidsplan på grund av sent bidragsbesked och i personalen på projektgårdarna. Som skäl 

till förändringen uppges kompetensbrist inom annan verksamhet (extern). 
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Enligt slutrapport 

Tidsplanen är något förskjuten på grund av sent besked om bidrag till projektet.  

Personalförändringar och minskat kommunalt anslag till en av projektgårdarna har 

inneburit minskad volym på önskat antal metoder och medverkande ungdomar.  

Projektet hade önskat att ha med ytterligare en verksamhet/mötesplats men på grund av 

mindre anslag än vad de sökt har de inte kunnat genomföra det. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har fått möjlighet att uppfinna och konkret pröva nya metoder, utifrån olika 

geografiska områden och förutsättningar, för att främja generationsövergripande möten. 

Tre projektgårdar har prövat på olika verksamheter, utifrån sin profil, för att samla 

ungdomar och vuxna med målsättningen att få igång generationsövergripande 

verksamhet. 

På aktivitetshuset Majorna i Göteborg har till exempel följande verksamheter provats: 

Unga får läxhjälp av andra vuxna, Kurser i självförsvar för unga tjejer, mammor och 

äldre kvinnor, Matlag över generationsgränser, 10-100 år och Julfest över 

generationsgränserna. På Fyrisgården i Uppsala har man bland annat provat följande 

verksamheter: Yoga, Vandring, Byta blomskott med varandra, Teater för alla åldrar, 

Afternoon tea, Vävstuga för yngre, Stickgraffiti projekt, Strömmingsfiske för alla åldrar 

och Karaokeaftnar. På föreningen Trädet i Örebro har man provat Dans för 

mellanstadiebarn och tjejer i högstadiet, Kurs i vardagssvenska, Grundläggande datakurs, 

Familjeutflykter och Tjejsöndag - arrangemang för tonårstjejer samt deras mammor. 

De har påbörjat en studieplan för ungdoms- och fritidsledare utifrån försöken. En 

katalog med konkreta metoder, intervjuer med unga och ledare inklusive 

studiehandledning ska tas fram och publiceras. Underlaget implementeras i kursutbudet 

för ungdoms- och fritidsledare med start 2014. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Stödja unga i vuxenblivande och självständigt 

förhållningssätt gentemot droger med målet att förhindra 

och/eller skjuta upp tobak och alkoholdebut. 

Stimulera till fler träffpunkter för barn- och unga, där möjligheter 

finns att möta vuxna förebilder i ett positivt sammanhang. Att 

intresset för generationsövergripande verksamheter ökar. Att 

konkreta metoder och positiva exempel på sådana mötesplatser är 

beskrivna. 

Delmål Mätbara resultat 

Tre fritidsgårdar utvecklar och prövar en eller flera 

verksamheter/metoder. Att metoderna dokumenteras och 

utvärderas. 

Antal verksamheter metoder som prövas tillsammans med grupper 

(ungdomar, vuxna). Antal beskriva verksamheter, metoder, som 

utvärderats. Antal dokumentationer. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Med hjälp av den studie som genomförs av Örebro universitet Fritiden som arena för 

ANDT - förebyggande arbete. En studie om ungdomars hälsa och fritidsverksamhet 

(Charli Eriksson, Ingela Fredriksson, Susanna Geidne) kommer metoderna att belysas. 

Våren 2013 genomför Fritidsforum inom projektet intervjuer med fritidsledare, övriga 

vuxna och ungdomar kring de verksamheter/metoder som har prövats under hela 

perioden. Underlaget kommer att publiceras på Fritidsforums hemsida och i tryckt form 

som studiehandledning hösten 2013. Då kan projektet mer ingående beskriva vilka 

metoder som varit framgångsrika.  

Uppföljning 

Genom gemensamma träffar för erfarenhetsutbyten mellan projektgårdarna följs 

verksamheten kontinuerligt. Genom studie som genomförs av Örebro universitet belyses 

vad som är verksamt inom projektet. Genom intervjuer med fritidsledare, övriga vuxna 

och ungdomar kring de verksamheter/metoder som prövas. Genom de delrapporter som 

lämnas till Örebro universitet. Den slutliga projektutvärderingen skall vara klar i början 

av 2014. 

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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Hassela Solidaritet i Skåne: Hassela Vändpunkten 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)       1 089 2 090 652 

Beviljade medel 

(tkr) 
      400 500 500 

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 enligt ansökan 

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

utanför. I detta projekt vill man minska risken för ungdomarna att hamna i utanförskap 

och missbruk. De vill bidra till att minska kriminalitet, gängbildning och konflikter 

mellan invandrare och svenska ungdomar samt utveckla metoder för att nå 

invandrarungdomar i ett tidigt skede med aktiviteter och gemenskap utan alkohol och 

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 mentorskap, 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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droger. Projektet vill med hjälp av sina erfarenheter från projektmodellen i Malmö starta 

upp Vändpunkt även i Göteborg under 2012. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Minska risken för de ensamkommande ungdomarna i 

projektet att hamna i utanförskap och missbruk. 

Attityddiskussion kring ANDT-frågor bland deltagarna. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Läger med ungdomarna och volontärer. 2 läger under året. 

Kontinuerliga aktiviteter. Samarbeta med minst 20 föreningar. 

Fortsatt och förstärkt negativ inställning till droger. Diskussioner rund ANDT- frågor strukturerat minst 4 gånger under 

året. 

Målgrupp 

Ensamkommande unga. Projektet räknar med att nå 300 personer under 2,5 års arbete. 

Metoder och aktiviteter 

En grundtanke är att verksamheten ska drivas av volontärer med uppbackning av anställd 

personal. Det är en viktig förutsättning för de möten de vill skapa, att volontärer visar att 

människor vill ge av sin lediga tid för att vara tillsammans med invandrarungdomarna. 

Planeringen görs av volontärgruppen efter vad deltagarna önskar. Det kan vara allt från 
basket, sambatrummor, dans, cykelträning, bad till skidutflykter. Projektet kan även 

stödja deltagarna i skolarbetet och påskynda kunskapsökningen i svenska språket. Dialog 

och utbildning är givna utgångspunkter i Hasselas arbete.  

Hassela ser alltid enskilda ungdomar och vuxna, föreningar, skolor och andra berörda 

organisationer som aktiva medskapare. I samverkan med dem vill de utföra projektet. 

Projektet vill kombinera information med aktiviteter som bygger på att målgruppen själva 

bidrar aktivt och formulerar olika ställningstaganden och frågeställningar som blir 

utgångspunkt för diskussion och utveckling. 

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. Projektet följer i stort planen enligt 

ansökan. 
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Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har engagerat drygt 50 volontärer i åldrarna 18 – 60 år varav flera pratar 

flytande Dari och Farsi vilket spelat stor roll för att öka kvaliteten i genomförandet av 

aktiviteter. Projektet har genomfört: Två helgläger i samarbete med Scouterna i Höör. 19 

aktiviteter på vardagseftermiddagar/kvällar. 23 studiepass. Åtta möten med volontärer för 

planering och uppföljning. Två föreläsningar om Afghanistans kultur/tradition/historia 

samt filmvisning med efterföljande samtal med samma tema. De har samverkat med ett 

drygt tjugotal olika föreningar, mestadels i Malmöområdet, när det gäller deras prova-på 

aktiviteter. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Minska risken för de ensamkommande ungdomarna i 

projektet att hamna i utanförskap och missbruk. 

Attityddiskussioner med både volontärer och ensamkommande har 

genomförts vid ett flertal tillfällen, både planerat och oplanerat. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Läger med ungdomarna och volontärer. 2 läger har genomförts under projektåret. 

Kontinuerliga aktiviteter. 53 andra aktiviteter (se ovan) har genomförts under projektåret. 

Fortsatt och förstärkt negativ inställning till droger. Attityddiskussioner med både volontärer och ensamkommande har 

genomförts vid ett flertal tillfällen, både planerat och oplanerat. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Framgångsfaktorer har uthålligheten, flexibiliteten och förtroligheten i de personliga 

mötena varit. Killarna träffar volontärer i olika situationer – de ser en och samma 

volontär i flera olika roller, vilket i sin tur bidrar till en mer naturlig relation. De tar tag i 

olika intressen som uppstår i möten med ensamkommande och volontärer, exempelvis 

matlagning, bokcirkel, taekwondo och läger.  

Deras volontärrekrytering är medveten och de söker och lyckas engagera människor 

med genuint intresse för att göra skillnad. Det har tagit tid att bygga upp en kritisk massa 

av engagemang, förtrolighet och ömsesidighet bland volontärer och ensamkommande. 

Även med personalen och nätverket runt killarna tar det tid att etablera projektet och 

aktiviteterna som värdefulla, meningsfulla och värda att informera om på ett sådant sätt 
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att killarna kan ta informationen till sig i sin jobbiga och ostrukturerade värld. Projektet 

har lärt sig att uppbyggnaden av hela nätverket kring killarna tar betydligt med tid i 

anspråk.  

Uppföljning 

Projektverksamheten är till stor del styrd av deltagarna i projektet, ensamkommande och 

volontärer som fått diskutera sig fram till vilka aktiviteter som ska testas. De har 

kontinuerligt utvärderat sina metoder i diskussion med alla berörda och hela tiden strävat 

efter att svara på de behov som projektet mött. 

För mer information om projektet kontakta:  

Hassela Solidaritet i Skåne 

Jenny Anderberg      Telefon: 040- 600 43 55 

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 Karlskoga Degerfors: Egen kraft – tryggare tillvaro 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)       600 780 800 

Beviljade medel 

(tkr) 
      350 600 500 

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 enligt ansökan 

Målet med projekt är att genom ett socialt, andligt och intellektuellt stöd via samtalsfora 

och varaktiga mötesplatser erbjuda tonåringar och unga vuxna 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 

förhoppningsvis förutsättningar för alternativ till initiativlöshet, kriminalitet och 

drogberoende eller andra dysfunktionella beteenden och förutsättningar för en god social 

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 nittiotal orter i Sverige. 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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tillvaro, ett värdigt liv och ett framtida gott vuxenskap. Projektet drivs i Karlskoga, 

Degerfors och Kristinehamns kommuner. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Erbjudanden om ett socialt, andligt och intellektuellt stöd 

via samtalsfora och mötesplatser där man får möjlighet att 

lära sig se och förstå sin historia, sig själv och sina 

beteenden. 

275-300 kontakter. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Grupper enligt Dialogmodell för stöd, tanke/idéutbyte och 

personligt växande på egna villkor. 

Minst 2 pågående veckovisa samtalsgrupper á minst 10 träffar med 

cirka 6-8 deltagare per grupp. 

Enskilda samtal på KBT bas för personlig utveckling och 

revision. 

Minst ett 20tal ungdomar i sejourer på 5-12 tillfällen. 

Förändrat tänkande relaterat till frågor som identitet, 

självkänsla, social situation, livsföring, drogvanor med 

mera. 

Mätbart förändrad situation, före och efter, för minst 40 ungdomar. 

Målgrupp 

Projektet är tänkt för den som är i åldern 15 – 24 år och känner att han eller hon kanske 

är ett glömt barn eller befinner sig i någon form av utsatthet eller utanförskap, avsett kön, 

etnicitet eller livshistoria. 

Metod 

Projektet utgår från ett salutogent förhållningssätt med fokus på KASAM (känsla av 

sammanhang). Rekryteringen av deltagarna i projektet sker kontinuerligt genom 

kontakter med myndigheter, olika former av upprop, punktinsatser och fältarbete. MI 

(Motiverande samtal) används i den inledande kontakten med deltagarna och för 

avstämning av förändringsprocessen. Genom erbjudande om regelbundna samtalsgrupper 

enligt Dialogmodell har projektets deltagare ett forum för stöd, tanke- och idéutbyte. 

Projektet kan erbjuda KBT (Kognitiv beteendeterapi) baserade terapi/ stödsamtal via 

diplomerad psykoterapeut och kan bistå i själavårdssamtal genom tillgång till pastor, 

präst och diakon. De erbjuder drogfria aktiviteter, vilka samtidigt kan skapa förutsättning 

för socialisering och vuxet ansvarstagande. Exempel kan vara vandring, segling, målning, 

matlagning, hantverk, motoraktiviteter, musikverksamhet med mera. 
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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 

aktiviteter. Utifrån målgruppens behov har planerade fysiska aktiviteterna fått stå tillbaka 

till förmån för enskilda samtal. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har med ett salutogent perspektiv gett unga i social utsatthet kunskap att skapa 

en stabil tillvaro. De evidensbaserade insatserna har även mål att förebygga alkohol-

/drogmissbruk och kriminalitet samt att påvisa alkohol- och drogfrihet som adekvat 

livsstil. 2012 etablerades cirka 450 kontakter vilka lett till enskilda samtal och 

dialoggrupper. Projektet har trots stora integritetsbehov, under 2012 genomfört 

aktiviteter på samtliga projektorter. De kan här utläsa en tydlig förändring av 

livssituation och förhållningssätt hos deltagarna. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Att i salutogent perspektiv ge unga i social utsatthet 

kunskap om och tilltro till sin egen förmåga att skapa en 

trygg, social tillvaro, samt att förebygga alkohol-

/drogmissbruk och kriminalitet och att påvisa alkohol- och 

drogfrihet som en adekvat livsstil. 

Drygt 450 olika kontakter med mer än 100 fördjupade kontakter 

och ett mätbart förändrat tänkande, se nedan. 

Delmål Mätbara resultat 

Enskilda samtal. I projektet har vi hittills mött 61 ungdomar i åldern 15 - 23 år, i allt 

mellan 2 och 38 samtal, (vanligen 10 - 15). Under 2012 har vi mött 

29 ungdomar, med just nu 15 pågående sessioner. 

Samtalsgrupper Karlskoga, vt 2012 en grupp med 9 ungdomar, ht 2012 en grupp 

med 6 ungdomar, totalt 42 samtalstillfällen. I Degerfors två 

grupper, en för första generationens invandrarungdomar med totalt 

11 deltagare, samt en för socialt vilsna tonåringar, med 7 deltagare i 

sammanlagt 28 samtalstillfällen. I Kristinehamn vt 2012 en grupp 

för tjejer med bakgrund i eget och/eller anhörigas missbruk och 

psykiska ohälsa, totalt 12 tillfällen. 

Sociala aktiviteter. Har i 9 tillfällen genomförts med grupperna. 
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Upplevda framgångar med metoderna 

Arbetet i sin helhet har varit mycket framgångsrikt utifrån att de kontakter de haft, vilka 

lett till en fördjupad relation och arbetsallians, burit frukt i form av tydligt förändrade 

förutsättningar i tillvaron hos de ungdomar de mött, även efter avslutade kontakter. 

Projektet kan i dag också börja se att de allt mer får en plats i medvetandet hos de 

ungdomar som finns inom målgruppen, men vilka de ännu inte mött, det vill säga de vet i 

dag att projektet finns och går att lita på.  

Uppföljning 

För att kunna säkerställa förändringar i beteende och tänkande utifrån insatserna har de 

gjort mätningar av välbefinnande, social situation, ekonomi, familj, skola/arbete, med 

mera så väl före som under och efter insatsen.  

Vad de i dag kan se är de facto att ingen av dem de hittills mött i enskilda samtal 

återgått till den situation de befann sig i före insatsen. De har framförallt stärkts i de delar 

som gäller socialisering och självkänsla/välbefinnande. Grunden för detta går sannolikt att 

hitta i insikten om egenmakt och att tillvaron härigenom ter sig mer hanterbar och 

begriplig. 

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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Internationella Romska och resande kvinnors forum – COPE/Droger 

projekt- För romer med romer 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         788 

Beviljade medel 

(tkr) 
        500 

Bakgrund 

Romska föräldrar och företrädare för den romska gruppen har påtalat att många av de 

yngre romerna har provat alkohol, röker både tobak och cannabis men också testat både 

heroin och kokain. Gruppen som använder droger frekvent har också ökat och 

missbruket sprids nedåt i åldrarna. Inom den romska gruppen är också tobaksbruket 

mycket utbrett, detta gäller framför allt bland flickorna. 

Internationell Romsk och Resande forum och Romené Nevimata startade 2012 

COPE/Droger projektet i fyra stadsdelar i Stockholm. Det ger föräldrarna verktyg att 

förstå och hantera sitt barns beteende, stärker föräldrarna i sitt föräldraskap och 

förbättrar samspelet i familjen. COPE/Droger riktar sig till romska föräldrar med 

tonårsbarn. Upplägget i Stockholm bygger på fyra års erfarenhet med COPE/Droger i 

Staffanstorps kommun. 

Fakta om Internationella Romska och resande kvinnors forum 

• Föreningen bildades 2003 och har sitt säte i Stockholm. 

• Det övergripande syftet för föreningen är att ändra på den romska minoritetens marginalisering 

och utsatta situation. 

• De strävar efter och vill möjliggöra romska och resandekvinnors delaktighet i samhället,  

öka kunskaperna och stärka självkänslan för de berörda. 

• De vill även synliggöra och dela med sig av kunskaperna och fakta gällande den romska 

gruppens utsatta situation till övriga medborgare i Sverige. 

• De arbetar med en romsk kvinnojour, informations- och utbildningsinsatser och verkar för att 

skapa förtroende mellan romer och relevanta myndigheter.  

Källa: www.romskakvinnoforum.dinstudio.se  

http://www.romskakvinnoforum.dinstudio.se/
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Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att ge föräldrar och barn en positiv samhällssyn och en för romerna så 

viktig, positiv skolgång. I förlängningen ska detta förhoppningsvis ge effekter så att 

barnen går ut grundskolan med fullständiga betyg och vidare till högre studier. Ett stärkt 

föräldraskap som medverkar till förbättring av problemlösningsförmågan kan till viss del 

förhindra alkohol och drogmissbruk. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att samtliga romska föräldrar i Stockholm ska få möjlighet 

att delta i COPE/Droger kurs. 

- 

Delmål Mätbara resultatmål 

Utbildning av fyrtio romska föräldrar i COPE/Droger 

metoden. 

- 

Aktiviteter 

Under våren 2012 kommer det att anordnas en COPE utbildning för handledare i 

Stockholms närhet där åtta platser är reserverade. Handledarna kommer sedan att leda 

COPE/Droger utbildning för föräldragrupper i fyra stadsdelar i Stockholm. Dessa 

genomförs parallellt och koordineras av projektledarna. I varje föräldragrupp deltar tio 

föräldrar som träffas två timmar var eller varannan vecka under nio veckors tid, totalt 18 

timmar. Till utbildningarna finns DVD bland annat på svenska och även på romani chib. 

Grupperna leds av två handledare var, helst en kvinna och en man med romskt ursprung. 

De kommer att använda sig av videosekvenser av vardagliga situationer och rollspel. 

Utbildningen är en förebyggande insats för att på sikt förhindra tidig rökdebut för att 

därigenom minska risken att utveckla alkohol och drogmissbruk bland unga romer i 

Stockholm. 

Målgrupper 

Barn och unga samt Unga romska föräldrar. 

Metod 

COPE/Droger är en manualstyrd föräldrautbildning som syftar till att ge föräldrarna 

verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärka föräldrarna i sitt 

föräldraskap. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och skapa 

stödjande nätverk. Till den ursprungliga COPE-modellen har utbildning i alkohol, tobak, 
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läkemedel och narkotika lagts till efter godkännande av modellens grundare Charles 

Cunningham, Canada. 

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. Projektet följer i stort planen 

enligt ansökan. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

I augusti 2012 genomfördes utbildning av åtta romska kursledare i COPE/tonår. 

Utbildningen ägde rum under tre dagar i Stockholm. Kursledare var Annika Hanander, 

certifierad COPE-utbildare från Svensk Cope Centrat. Kursstarter i slutet av september i 

fyra stadsdelar i Stockholm. Cirka 45 deltagare från svenska och finska romska grupper. 

Kurserna har pågått regelbundet under hösten 2012. Genomgång och utbildning i 

alkohol- och drogprevention för fyra av de romska kursledarna med stöd av. Ingrid 

Bolmgren och Ulla-Britt Hedenby har med hjälp av egna framtagna Powerpointbilder plus 

faktablad från bland annat CAN ansvarat för genomgången och utbildningen. Samtligt 

material har sedan använts av de utbildade COPE kursledarna i de fyra COPE grupperna.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Utbildning av romska COPE kursledare. Åtta romer har deltagit i utbildningen. 

Delmål Mätbara resultat 

Kursstart under hösten 2012. Fyra stadsdelar i Stockholm har haft COPE kurser under hösten 

med cirka 45 deltagare. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Eftersom projektet bara pågått några månader är det för tidigt att säga om det varit 

framgångsrikt när det gäller attityder och beteenden men man kan redan nu se att det 

finns ett mycket stort fortsatt intresse från deltagarnas sida. 
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Uppföljning 

Utvärderingen är planerad att genomföras under 2013. 

För mer information om projektet kontakta: 

Internationellt Romskt och resandeforum  

Rosita Grönfors    Telefon: 0735- 57 89 94, 08- 756 61 09 

E-post: rositagronfors@yahoo.se   Hemsida: www.romskakvinnoforum.dinstudio.se  

Ingrid Bolmgren    Telefon: 0709- 52 75 10 

E-post: ingrid.bolmgren@swipnet.se     

Ulla-Britt Hedenby     Telefon: 0733- 59 58 80 

E-post: ulla-britt.hedenby@live.se 

mailto:rositagronfors@yahoo.se
http://www.romskakvinnoforum.dinstudio.se/
mailto:ingrid.bolmgren@swipnet.se
mailto:ulla-britt.hedenby@live.se
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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 2012 

Ansökta medel (tkr)        300 275 

Beviljade medel 

(tkr) 
       200 200 

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 åtta 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:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: Alkohol- och 

narkotikapolitik, Förebyggande arbete och Socialt arbete. 

• 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 cirka 13 000 medlemmar 

och 220 föreningar runt om i Sverige. 

Källa: www.iogt.se 

http://www.iogt.se/
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Projektets mål och inriktning enligt 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. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Marknadsföringen av alkohol är begränsad.  Regleringen kring marknadsföring av alkohol har stärkts. 

Delmål Mätbara resultatmål 

PR/Reklambranschen har fått en ökad medvetenhet kring 

risker och kostnader i samhället kopplade till alkohol, samt 

om den gällande lagstiftningen i Sverige och i EU. 

20 aktörer från PR/reklambranschen har deltagit i vår riktade 

utbildning mot just reklambranschen. 

Medlemmar inom IOGTNTO och UNF har fått ökad 

kunskap om alkoholreklam och agerat i frågan. 

100 medlemmar har fått ökad kunskap om marknadsföring av 

alkohol. 15 medlemmar har agerat i frågan lokalt, nationellt eller 

internationellt. Exempelvis genom att anmäla otillbörlig 

marknadsföring av alkohol. 

Politiker har genom evenemangen en ökad medvetenhet och 

kunskap om alkoholreklamens bredd och betydelse och tar 

ansvar för implementering och uppföljning av gällande 

lagstiftning. 

Fem svenska politiker lyfter frågan om ökad reglering av 

marknadsföring av alkohol i Sverige och i EU. 

Målgrupp 

• Medlemmar i IOGT-NTO och UNF 

• Allmänhet (opinion) 

• Politiker 

• Branschen kring reklamproduktionen 

Metod och aktiviteter 

Projektet har under 2011 genomfört en kvalitativ studie med fokusgrupper och en 

kvantitativ studie där deltagande personer med hjälp av ett frågeformulär ombetts 
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anteckna de tillfällen de möter alkoholreklam. Under den aktuella ansökningsperioden 

ska IOGT-NTO genomföra helgutbildning för medlemmar i IOGT-NTO och UNF. 

Utbildningen ska ge medlemmarna en fördjupad kunskap om marknadsföring av alkohol 

och alko-normen samt komma med konkreta tips och verktyg för arbete på lokal nivå. 

IOGT-NTO vill även erbjuda utbildningen som webbutbildning i samarbete med NBV. 

Webbutbildningarna ska vara upplagda som studiecirklar och baseras på det framtagna 

studiematerialet Förpackad. 

Under fem tillfällen under 2012 planeras evenemang kring den utställning om 

marknadsföring av alkohol och alko-normen som producerades hösten 2011. I samband 

med utställningen ska vernissage, interaktiva aktiviteter och seminarier pågå. En önskan 

är att även använda denna i Europaparlamentet under våren eller sommaren 2012. 

Utställningen tas även fram i en liten, enklare form, som är oberoende av lokal, datorer 

och el. Under våren 2012 ska en riktad utbildning med reklambyråer, produktionsbolag 

och PR-byråer som målgrupp genomföras i Stockholm. Denna följs upp med en 

enkätundersökning. Insatsen ska både ge kunskap till branschen om den lagstiftning på 

området som finns idag – och framförallt skapa intresse och diskussion kring 

marknadsföringens påverkan på ungas konsumtion och branschens etiska 

ställningstagande. 

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, tidsplan och samverkan. Förändringar har skett vad gäller planerade 

utställningen då ett samarbete med NBV kring en fotoutställning inletts. 

Enligt slutrapport 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) kontaktade projektet våren 2012 om ett 

samarbete kring utställningen Bor glädjen i en flaska. Detta gav projektet möjlighet att 

distribuera utställningen via NBV:s femton avdelningar i Sverige. Fotoutställningarna 

finns att låna för alla som är intresserade inom Nykterhetsrörelsen och planeras vara ute i 

ett par år. Den stora utställningen lånas av medlemmar till större evenemang från IOGT-

NTO:s förbundskansli.  
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Projektet tänkte om gällande insatsen mot reklambranschen som ett sätt att öka 

intresse och diskussion kring marknadsföringens påverkan på ungas konsumtion. Istället 

lades fokus på att stärka medlemmarna i frågan samt att synliggöra och lyfta frågan i 

samhället. De tror att det har en bättre effekt att öka medvetenheten hos konsumenter och 

på så sätt skapa en diskussion där även reklambranschen tar del. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Utbildningen om alkoholreklam genomfördes den 17-19 februari med 18 medlemmar 

från IOGT-NTO och UNF. Deltagarna fick med sig verktyg för att jobba med frågan 

lokalt. En föreläsning har tagits fram för att hjälpa medlemmarna att prata om 

alkoholreklam och förväntningar. Projektledaren har genomfört tio föreläsningar om 

alkoholreklam under 2012, både i och utanför organisationen.  

Fotoutställningarna består av tio fotografier med en interaktiv del där besökare kan 

svara på frågor om hur de upplever alkoholreklam. Utställningen finns i en mindre 

variant i 15 exemplar som används till lokala evenemang. Under hösten har den ställts ut 

vid 16 tillfällen med 1364 deltagare. Den stora utställningen har ställts ut på sex 

evenemang med 800 personer. 

Facebook sidan TV utan alkoholreklam informerar om alkoholreklam och har nu 585 

likes. Kunskapen om alkoholreklam har ökat genom föreläsningar, information på 

iogt.se/borgladjenienflaska samt genom fotoutställningen. 

Statens folkhälsoinstitut godkände att projektet använde resterande medel från 2011 

till att på nytt genomföra en observationsstudie om alkoholreklam i mars 2012 med 219 

deltagare. Observationsstudien genomfördes med en enkät där deltagarna under två dagar 

registrerade all alkoholreklam de såg. Deltagarna fyllde i vad, var, när och hur de såg 

alkoholreklam. De listade också marknadsföringens egenskaper, såsom vilket märke som 

marknadsförs och med vilket tonfall. Resultatet bekräftar att TV är en av de vanligaste 

kanalerna för alkoholreklam och att tonen i reklamen var allt annat än saklig. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Marknadsföringen av alkohol har begränsats. Regleringen kring marknadsföring av alkohol har stärkts. 

Delmål Mätbara resultat 

Medlemmar inom IOGT-NTO och UNF har fått ökad 

kunskap om alkoholreklam och agerat i frågan.  

100 medlemmar har fått ökad kunskap om marknadsföring av 

alkohol. 15 medlemmar har agerat i frågan lokalt, nationellt eller 

internationellt. Exempelvis genom att anmäla otillbörlig 

marknadsföring av alkohol. 

Politiker har genom evenemangen en ökad medvetenhet och 

kunskap om alkoholreklamens bredd och betydelse och tar 

ansvar för implementering och uppföljning av gällande 

lagstiftning.  

Fem svenska politiker lyfter frågan om ökad reglering av 

marknadsföring i Sverige och i EU.  

Upplevda framgångar med metoderna 

Reglering av alkoholreklam finns på agendan i Sverige och i EU. IOGT-NTOs anmälan 

mot den utlandssända alkoholreklamen har fått stor uppmärksamhet. Flera EU-

institutioner har tagit upp frågan om skydd av barn från alkoholreklam. En utredning har 

tillsatts av regeringen om marknadsföring av alkohol på TV och på internet.  

Antalet anmälningar av alkoholreklam till Konsumentverket har ökat från cirka 30 per 

år till cirka 60 anmälningar 2011-2012. Projektet får ofta mejl av personer som upprörs 

av alkoholreklam de har sett. De hänvisar dem alltid till Konsumentverkets hemsida där 

reklamen enkelt kan anmälas. Projektet sprider även sin lathund om hur man anmäler 

alkoholreklam. Utställningarna har fått många besökare och har tagits emot som ett bra 

sätt att få igång en diskussion kring alkoholreklam och alkoholpolitik. 

Uppföljning 

Den stora versionen av utställningen har använts vid sex tillfällen och setts av 800 

personer. Den lilla versionen av utställningen finns på femton platser i Sverige. Till 

utställningarna hör en interaktiv del där besökare får reflektera över alkoholreklam. 205 

personer har svarat på enkäten sedan september 2012. 1364 personer har tagit del av den 

lilla utställningen vid 16 tillfällen runt om i Sverige. Antalet anmälningar av 

alkoholreklam har ökat. Efter att ha granskat de anmälningar som inkommit till 

Konsumentverket 2012 bedömer projektet att minst 15 medlemmar har anmält 

alkoholreklam.  
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Projektets facebook sida TV utan alkoholreklam ökar och har nu 585 likes. Genom 

facebookgruppen för kursdeltagare följer de upp hur de jobbar lokalt och kan även tipsa 

dem om aktuella frågor. De har kontinuerliga möten med politiker i Sverige och på EU-

nivå. Åtminstone fem politiker har under förra året lyft frågan om alkoholreklam. 

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: Vit jul 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)     200 500  980 950 

Beviljade medel 

(tkr) 
    100 100  400 200 

Bakgrund 

Vit Jul är en kampanj som pågår runt jul varje år sedan 2008. IOGT-NTO anser att alla 

barn har rätt till en Vit Jul och vill därmed få allt fler vuxna att avstå alkohol under 

julhelgen, samt få dem att genomföra ett antal aktiviteter i en drog- och alkoholfri miljö 

för barn och ungdomar. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Syftet med Vit Jul är att belysa barns och ungdomars situation och behov i förhållande till 

vuxnas alkoholkonsumtion under julen. Genom att uppmärksamma och lyfta upp 

problematiken kan de hålla frågan kring vuxnas alkoholkonsumtion i relation till barn 

och unga ständigt levande. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Antal vuxna som tar ställning för en Vit Jul, det vill säga är 

nyktra under julhelgen. 

Målet är att 28 000 vuxna ska ta ställning för en Vit Jul. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Antal Vit Jul aktiviteter arrangerade runt om i landet. 350 

Mätbara resultatmål 2012 

• Antal ställningstaganden 28 000. 

• Antal genomföra aktiviteter 350. 

• Antal Vit Jul aktiviteter genomföra runt om i landet 350. 

• Antal stödjande företag 10. 
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• Antal besökare hemsidan 30 000. 

• Antal medlemmar Facebook 125 000.  

• Antal blogginlägg 120. 

• Antal distrikt som engagerade i projektet 23. 

• Antal föreningar engagerade i projektet 300. 

• Antal utskickade pressmeddelanden centralt 10. 

• Antal lokala pressklipp 125. 

• Antal ambassadörer 50. 

• Antal skolor som samarbetar med Vit Jul 25.  

• Antal socialtjänstkontor som samarbetar med Vit Jul 30. 

Målgrupp 

• Barn och ungdomar upp till 18 år är målgrupp för aktiviteterna. 

• Personer över 18 år, icke medlemmar, är målgruppen för arbetet med 

ställningstaganden. 

• Rörelsens medlemmar är förmedlare av budskapet till allmänheten. Medlemmarna 

ska inneha kunskap om och brinna för Vit Jul. 

• Socialtjänst/lärare är nytt fokus för i år då de är viktiga förmedlare av budskapet. 

• Ambassadörer - Kändisar och politiker tillfrågas om att ta ställning för Vit Jul. Det 

är viktigt med goda förebilder som tagit ställning för Vit Jul.  

• Företag tillfrågas om att gå in med pengar i projektet Vit Jul. 

• Media är viktiga förmedlare i att få budskapet att nå ut till allmänheten.  

Metod 

Projektet jobbar med 4 olika delar:  

• Aktiviteter: Lokala arrangerande av aktiviteter från mitten av december till mitten 

av januari, dit barn och unga är välkomna. Fler alkoholfria miljöer är centralt. 
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• Insamlande av ställningstagande: IOGT-NTO rörelsens medlemmar arbetar aktivt 

med att få ickemedlemmar över 18 år att ta ställning för en Vit Jul och därmed 

lova att inte dricka alkohol under julafton, juldag och annandag jul. 

• Opinionsbildning: Riktade utskick till politiker, BVC/MVC, skolor och 

socialtjänst. Lokala och centrala pressutspel.  

• Socialtjänst och lärare: Bjuda in till tre regionala utbildningsdagar där totalt 150 

lärare och socialsekreterare beräknas nås. 

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. På grund av mindre beviljat stöd än ansökt har vissa aktiviteter strukits ur 

projektet. Som skäl till förändringen anges ekonomiska skäl och tidsbrist. 

Enligt slutrapport 

På grund av att det beviljade bidraget från Statens folkhälsoinstitut var lägre än det 

projektet sökt, genomfördes grunderna i kampanjen och ett större fokus lades på att hitta 

annan, långsiktig finansiering för att säkra en självfinansiering till 2015. Därmed utgick 

delen kring ökat samarbete med kommun/socialtjänst.  

Projektet genomförde heller inget utskick till BVC/MVC men uppmanade sina 

föreningar att ta en kontakt och dela ut material då de vet att detta tidigare år har varit 

uppskattat. I övrigt har kampanjen genomförts planenligt. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Medlemmar har samlat in ställningstagande via namninsamlingslistor, de har också 

samlat in via webben. De har arrangerat aktiviteter för barn och unga i behov av en 

drogfri miljö under jullovet (alla barn är självklart välkomna). De har genomfört ett 

omfattande opinionsbildande arbete via traditionell press likväl som i sociala medier. 

Projektet har också haft ett antal kända ambassadörer som tagit ställning för kampanjen. 

Projektet är ett tydligt inslag i debatten under hela julen. Projektet gjorde 2012 en 

undersökning bland allmänheten om IOGT-NTO och ställde då frågor om Vit Jul. 

Glädjande nog var det fler personer som kände till kampanjen än de hade kunnat ana, 40 
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procent. Kampanjen hade gett ett mervärde som de själva inte förstått. De har fokuserat 

på hur många som tagit ställning för en vit, alkoholfri jul, det visade sig att en stor del av 

de som inte tagit ställning reflekterat över frågan och minskat sin konsumtion på grund 

av kampanjen. En effekt som lever kvar under andra delar av året. För projektet är det 

vad kampanjen till stor del handlar om – att skapa reflektion kring frågan och den egna 

konsumtionen samt lyfta hur vuxnas alkoholvanor uppfattas bland barn. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Antal vuxna som tar ställning för en Vit Jul, det vill säga är 

nyktra under julhelgen. 

Målet var 28 000 ställningstaganden, vi samlade in X antal 

ställningstaganden vilket är en ökning gentemot tidigare år.* 

Delmål Mätbara resultat 

350 aktiviteter. Vi har kunnat mäta att 250 aktiviteter har arrangerats under 2012 

års kampanjperiod. 

*Enligt en bilaga till slutrapporten samlades 12 158 ställningstaganden in bland icke-medlemmar. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Arbetet med kampanjen upplevs som oerhört framgångsrikt. IOGT-NTO har en stark 

lokal förankring vilket gör att kampanjen verkligen får en spridning över hela landet. 

Många av deras medlemmar likväl som många som inte är medlemmar känner lust och 

glädje över att sprida budskapet. Under 2012 kan de se att antalet icke-medlemmar som 

sprider kampanjen/arbetar aktivt med kampanjen har ökat gentemot tidigare år.  

Utvärderingen visar att deras metoder är framgångsrika och så pass enkla men ändå 

konkreta att många väljer att engagera sig i kampanjen. Att utvärdera antalet timmar som 

ideella lägger på kampanjen är svårt, en kvalificerad gissning är att det rör sig som 

hundratals timmar.  

Uppföljning 

Hela projektet utvärderas varje år internt inom organisationen. De gör även andra 

utvärderingar varje år. 2011 genomförde de en enkätutvärdering via sociala medier med 

en extern målgrupp. 2012 har de genomfört en utvärdering riktad till 

distriktsordförande/konsulenter inom respektive förbund (fyra stycken förbund) i varje 

distrikt (23 distrikt) med fokus på vilka metoder som använts i respektive distrikt. De ville 

också veta hur många distrikt som arrangerar aktiviteter och/eller samlar 

ställningstaganden.  
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IOGT-NTO genomför också en enkätutvärdering riktad till deras 

medlemmar/föreningar kring metoderna att arrangera aktiviteter och samla 

ställningstaganden samt hur de ser på kampanjens framtid och utveckling.  

För mer information om projektet kontakta: 

IOGT-NTO 

Linda Kjälldén    Telefon: 08- 672 60 11 

E-post: inf@vitjul.se    Hemsida: www.vitjul.se 

 

mailto:inf@vitjul.se
http://www.vitjul.se/
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IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis): Barn i familj med missbruk- verktyg 

för skolans handlingsplaner 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         495 

Beviljade medel 

(tkr) 
        250 

Bakgrund 

Skolor som har en policy, som berör området utsatta barn, identifierar i större 

utsträckning barn som lever i familjer med missbruk än skolor som saknar policy. Endast 

en tredjedel av skolorna har en policy. För att hjälpa skolor med att bedriva ett 

systematiskt arbete kring barn i familjer med missbruk vill projektet utveckla en handbok 

tillsammans med skolor och dess personal. 

Denna handbok ska sen erbjudas de skolor som vill ha hjälp med att utforma och 

implementera en policy som tydligt fastslår skolans mål, regler, insatser för elever, 

fortbildning för lärare och rutiner för upptäckt, hänvisning och samarbete med föräldrar 

och socialtjänst. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att utveckla en handbok som kan användas för de skolor som vill 

utveckla en policy för deras arbete kring barn i familjer med missbruksproblem. En tydlig 

Fakta om IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) 

• IOGT-NTO:s Juniorförbund är en fristående organisation inom IOGT-NTO-rörelsen för barn 

och kallas till vardags kort och gott Junis.  

• Junis har cirka 13 000 medlemmar och 220 aktiva föreningar runt om i Sverige. 

• I Junis kan man vara medlem upp till och med 15 år. 

• Det finns cirka 1 400 ledare inom Junis i alla åldrar som själva tagit ställning för helnykterhet. 

Ledarna jobbar ideellt för att ge medlemmarna en trygg, nykter och aktiv fritid. 
• Förutom bra verksamhet för barn ”där barn får vara barn” och växa med kul utmaningar och 

uppdrag, jobbar Junis också med informations- och opinionsarbete för att stödja barn som 

växer upp i familjer med alkohol och andra drogproblem. 

Källa: www.junis.se 

http://www.junis.se/
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policy kan användas som ett styrinstrument och att skolledning tillsammans med 

elevhälsan och övrig personal driver och utvecklar insatserna för att ge barn och unga i 

familjer med missbruksproblem adekvat uppmärksamhet, stöd och hjälp. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Fler skolor ska ha en policy för hur de bör arbeta med barn 

i familjer med missbruksproblem. 

Antalet skolor som dels tagit fram, dels implementerat en egen 

policy i frågorna i den egna personalgruppen. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Producera en handbok för policyarbete.  Den färdiga handboken 

Genomföra workshops på skolor för att utveckla 

metoddelarna. 

4 stycken skolor ingår i pilotomgången 

Sprida handboken genom regionala seminarier. Antal genomförda seminarier, antal deltagande skolor, antal skolor 

som använder handboken. 

Målgrupp 

Skolor. I förlängningen barn och unga. 

Metod 

Utveckla en metod/verktyg för hur skolan kan skapa en policy, såväl vad gäller innehåll, 

ansvar och avgränsningar men också hur policyn ska implementeras i personalgruppen 

och följas upp. Junis tar fram en handbok/ett verktyg i samverkan med skolor som får 

prova metoden i praktiken. Handboken ska testas på skolor genom workshops och dessa 

skolors erfarenheter och synpunkter ska integreras i den färdiga handboken. Därefter ska 

erfarenheter och handboken spridas till intresserade skolor i landet. Metoden ska också 

innehålla inslag av kartläggning och systematisk uppföljning samt nätverksmöjligheter för 

de som jobbar med metoden. 

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. Vissa förändringar har skett 

vad gäller tidsplan och samverkan. Hela tidsplanen har förskjutits på grund av sent 

besked om projektbidrag. Positiva samverkansmöjligheter uppges ha funnits för projektet. 

Som skäl till förändringen anges ekonomiska och annat skäl. 



 
 
 

52 
 

 

Enligt slutrapport 

Tidsplanen har förskjutits på grund av sent besked om projektbidrag. Delmål 1 - en 

försöksupplaga av handboken är klar Delmål 2- workshops kommer genomföras under 

våren 2013 istället för hösten 2012 Delmål 3 - regionala seminarier planerar att 

genomföras hösten 2013. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

En försöksupplaga till handbok för framtagande av policys i skolor har tagits fram. 

Handboken kommer att testas på tre seminarier i skolor under våren 2013. Den första är 

en gymnasieskola i Västerås den 22 mars. Därefter en 1-6 skola i Vara och en 4-9 skola i 

Göteborg. Deltagarnas synpunkter utvärderas och arbetas in i handboken inför 

färdigställandet (klar till hösten 2013).  

En positiv påverkan på projektet är att projektidén ligger rätt i tiden även för 

Socialstyrelsen och Skolverket. Efter kontakt med dessa så har projektet hittat omedelbara 

samverkansmöjligheter som vid tiden för insändning av projektansökan ännu inte fanns 

uttalade.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Fler skolor ska ha en policy för hur de bör arbeta med barn 

i familjer med missbruksproblem. 

Beräknas mätas under projektår 3 (2014). 

Delmål Mätbara resultat 

Producera en handbok för policyarbete. En försöksupplaga av handboken är klar. 

Genomföra workshops på skolor för att utveckla 

metoderna. 

Genomförs i tre skolor mars - maj 2013. 

Sprida handboken under regionala seminarier. Kommer att genomföras hösten 2013. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Framtagandet av utkastet till handbok har varit framgångsrikt. Intresset från skolorna är 

tydligt. Resten av projektets olika delar återstår att utveckla under projektets andra och 

tredje år.  

Uppföljning 

Enkäter, kartläggningsverktyg och självskattningsformulär ingår i handbokens upplägg. 

Detta för att skolor som använder den själva ska kunna följa upp och utvärdera sitt 



 
 
 

53 
 

 

arbete före och efter implementering av sin policy. Projektet kommer också att använda 

sig av enkäter för att samla in kunskap och synpunkter från deltagare, skolor och 

kommuner som deltar vid regionala seminarier och som använder handboken. En större 

enkät riktad till skolor ska göras under projektår tre för att följa upp förekomsten av 

policys och hur dessa används i praktiken. 

För mer information om projektet kontakta: 

Junis, IOGT-NTO:s juniorförbund 

Ann-Britt Hagel    Telefon: 08-672 60 71, 0733 – 72 62 71 

E-post: ann-britt.hagel@junis.org  Hemsida: www.junis.se  

mailto:ann-britt.hagel@junis.org
http://www.junis.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 2012 

Ansökta medel (tkr)       410 585 688 

Beviljade medel 

(tkr) 
      300 400 500 

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 

Fakta om KRIS 

• Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och 

missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningen bildades 1997. 

• Föreningen arbetar för att hjälpa människor att bryta med kriminalitet och/eller droger genom 

att erbjuda dem ett nytt, hederligt socialt nätverk fritt från droger. 

• Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Den som friges och är 

motiverad till förändring behöver stöd och då finns KRIS där. 

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

• KRIS har idag 18 lokalföreningar på olika orter i Sverige. Medlemsantalet uppgår till cirka 5000 

medlemmar varav 900 är stödmedlemmar. 

• Liknande föreningar har efter KRIS modell även bildats i Finland, Danmark, Vitryssland och 
Japan. 

Källa: www.kris.a.se  

http://www.kris.a.se/
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av khat-missbruket. Det finns undersökningar som visar att upp till 50 procent av 

männen med somalisk etnicitet missbrukar khat. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet mål är att minska antalet khatberoende somalier i Stockholm samt att bryta 

traditionen att tugga khat. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att minska antalet khatberoende somalier i Stockholm. - 

Delmål Mätbara resultatmål 

Skapa kännedom i målgruppen om KRIS. Att kunna aktivera cirka 50 somaliska deltagare i föreningen. 

Att få 10-15somalier att sluta missbruka khat. 

Målgrupp 

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

missbruka drogen khat. 

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 2012 

Kvalitetssäkra den lokala föreningsverksamhetens framtid genom ökad 

medlemsrekrytering samt att integrera den somaliska KRIS-verksamheten ännu mer i 

huvudföreningen KRIS-08 och därifrån rikta verksamhet och aktiviteter till 

Rinkeby/Tensta, Rågsved, Skärholmen och andra områden där det befinner sig många 

somalier. Utveckla besöksverksamhet inom Kriminalvården för att kunna erbjuda stöd till 
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de somalier som är intagna på regionens Kriminalvårdsanstalter. Att ha möjlighet att ta 

emot placeringar av Socialtjänsten/Kriminalvården/Frivården i programverksamheten på 

KRIS-08 föreningen i Stockholm och även delta i öppenvårdsbehandlingen. 

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. Förändring från projektplanen har skett 

beträffande samverkan. Samarbetet med organisationen SWIS har tyvärr blivit tvunget att 

avbrytas. Som skäl anges samverkanssvårigheter med externa parter.  

Enligt slutrapport 

De rapporterar att projektet skett planenligt men skriver följande beträffande 

målavvikelse: Att de lyckades nå ut med sin verksamhet till fler än de hoppats på och att 

de hade gemensamma träffar med både män och kvinnor på föreningen som anordnades 

av de somaliska medlemmarna. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har under projekttiden rekryterat totalt cirka 40 medlemmar till KRIS som nu 

ingår i KRIS normala föreningsverksamhet. De har med deras riktade 

föreningsverksamhet under projekttiden nått ut till cirka 80-90 stycken somaliska män 

och kvinnor som på något sätt påverkats negativt av användande och missbruk av droger 

och framför allt av drogen khat.  

Projektet har haft regelbundna medlemsträffar med de somaliska medlemmarna och 

andra intresserade. De har genomfört föreläsningar och möten med somalier på folkets 

hus i Rinkeby. De har haft ett flertal träffar med Imamer och andra somaliska ledare med 

ett gott resultat. De har nått fram med sitt budskap, problemet med khat samt andra 

droger och även att de kan vara en del av lösningen på detta. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Att minska khatberoende somalier i Stockholm. - 

Delmål Mätbara resultat 

Att skapa kännedom om KRIS i målgruppen. Att aktivera cirka 50 stycken somaliska deltagare i föreningen. 

Att ha regelbundna drogfria träffar för somalier.  Att få 10-15 somalier att sluta missbruka khat. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Att de lyckades nå ut med sitt budskap och deras verksamhet till cirka 80 - 90 stycken 

somaliska deltagare, alltså cirka 30-40 fler än de hoppats på. Att de hade gemensamma 

träffar med både män och kvinnor på föreningen som anordnades av de somaliska 

medlemmarna. Att flera av de somaliska deltagarna var med och spelade i KRIS-08 

Stockholms fotbollslag när de spelade i Korpen. 

Att de somaliska deltagarna tillsammans med deras andra medlemmar fick möjlighet 

att utbyta erfarenheter och även ta del av varandras kulturella traditioner med mat och 

annat. Det var även somalier som var med och deltog i julfirandet som föreningen hade.  

Uppföljning 

De låter de somaliska medlemmarna ingå i den vanliga föreningsverksamheten inom 

KRIS. Tyvärr så märker de att det inte är så stort deltagande från deras sida efter det att 

projektet är slut. 

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 2012 

Ansökta medel (tkr)        1 025 585 

Beviljade medel 

(tkr) 
       300 500 

Bakgrund 

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) upplever att de allt oftare möter människor som 

säger att de missbrukar Subutex och Metadon, SoM. Många vittnar 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 någon metod för avgiftning/urtrappning av SoM i hela landet. 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 enligt ansökan 

Syftet med projektet är att sprida kunskap om Subutex- och metadonmissbrukets art och 

omfattning genom att göra en kartläggning i Stockholms län. Denna nya kunskap ska 

sedan kunna användas i kommuner och landsting i hela landet. Genom en beskrivning av 

problemets art och omfattning vill projektet lyfta upp problematiken på samhällsagendan 

och bidra till att utveckla åtgärder som minimerar konsekvenserna. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att kunskapen om missbruk av Subutex och Metadon ska 

öka i målgruppen.  

- 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att studien genomförs på de cirka 15 institutioner som finns 

i Stockholms län.  

Att en rapport med slutsatser skrivs och publiceras. 

Att denna problematik förs upp till olika samhällsorgans 

beslutsnivåer. 

Att fem konferenser för de olika kategorierna i målgrupperna 

genomförs. 

Målgrupp 

Anhöriga och närstående, offentliganställda yrkesgrupper som berörs av problemet, 

beslutsfattare och inte minst de ytterst berörda själva, Subutex- och 

metadonmissbrukarna. 

Metod 

Metoden bygger på genomförande av en intervjustudie om SoM på anstalter, häkten och 

SIS (Statens Institutionsstyrelse) institutioner. Som komplement och för att bredda 

undersökningen med offentligt material används domböcker vid tingsrätter i Stockholm. 

Via akterna för domar och förundersökningar med direkt anknytning till SoM breddas 

kunskapen och information kring problematiken. Studien sker i samarbete med forskare 

på Ersta Sköndal Högskola. 

Därefter publiceras resultatet och kunskapen som studien genererar förs ut till 

målgrupperna. För att skapa uppmärksamhet kring rapporten hålls 

utbildningskonferenser riktade till målgruppen. 

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. 
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Enligt slutrapport 

Projektet har genomförts planenligt utifrån den reviderade budgeten som gjordes utifrån 

det beviljade anslaget. De ska under 2013 fortsätta projektet med att utöka kunskapen 

samt genomföra flera konferenser om den livslånga avgiftningen. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Resultatet är en rapport som de gett ut vid namn Den livslånga avgiftningen.  

De har även haft två större seminarier/konferenser om Den livslånga avgiftningen. Vid 

den första i juli 2012 på Gotland kom det cirka 100 personer och vid den andra i oktober 

2012 var det cirka 25 stycken deltagare som arbetar med substitutionsmedicinering på 

olika sätt.  

De har haft många som kontaktat dem om frågan och det har visat sig att projektet har 

varit en del av att frågan om konsekvenserna av substitutionsmedicinering har kommit 

upp på agendan och att det även har skrivits mycket om problemet med läckage och 

missbruket som kommer i samband med detta. Resultatet har blivit att beslut har tagits 

att Subutex ska tas bort från marknaden. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Att kunskapen om missbruk av Subutex och Metadon ska 

öka i målgruppen. 

- 

Delmål Mätbara resultat 

Att studien ska genomföras på anstalter, häkten och 

institutioner i Stockholms län. 

Att rapporten Den livslånga avgiftningen har skrivits och 

publicerats. 

Att denna problematik förs upp till olika samhällsorgans 

beslutsnivåer. 

Att två konferenser än så länge har genomförts med gott resultat. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Uppnådda resultat enligt ovan vittnar om metodernas framgång. Rapporten har även 

spridits i landet med mycket positivt resultat, många återkopplar om problem ute i landet 

vilket visar att de behöver fortsätta sitt arbete med att ta fram mer kunskap om missbruk 

av substitutionsmedicinerna Subutex och Metadon genom bland annat läckage, även ute i 

landet.  
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Uppföljning 

Ingen plan för uppföljning redovisas i slutrapporten. 

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 2012 

Ansökta medel (tkr)  945 1 250 760 760 950 1 235 1 302 900 

Beviljade medel 

(tkr) 
 150 375 243 660 500 500 700 600 

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 32 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt cirka 

270 000 kvinnor. 

• Bland medlemmarna återfinns 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 enligt ansökan 

Projektet syftar till att motverka ohälsa och ökat missbruk bland flickor/unga kvinnor. 

KSAN vill vidareutveckla BellaNet/BellaNet International som ett hållbart verktyg i det 

genderspecifika drogförebyggande arbetet för att stimulera, stärka och vidareutveckla 

tjejgruppsarbetet. Även organisera och mobilisera denna stora grupp kvinnor till ett aktivt 

nationellt, regionalt och lokalt drogförebyggande och opinionsbildande arbete med 

flickor/unga kvinnor i fokus, främst gällande nätdroger och cannabis 2012. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Stärka, stimulera och vidareutveckla drogpreventivt 

tjejgruppsarbete. 

Nätverket växer nationellt/internationellt. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Nätverket utvecklas metodiskt. 4+4 kunskapsseminarier/utbildningsdagar anordnas och kan 

redovisas. 

Ökad kunskap om skyddsfaktorer/friskfaktorer för flickor. Utvärderingar sammanställs och presenteras från varje aktivitet. 

Ökad kunskap för ledarna om cannabis och nätdroger. BellaNets medlemmar svarar på frågeformulär som sammanställs. 

Målgrupp 

Tjejgruppsledare inom BellaNet och BellaNetInternational. Personal inom skola, fritid, 

ungdomsmottagningar, föreningsliv som har daglig kontakt med flickor. 

Metod och aktiviteter 

Webbaserat nätverk. Kunskapsseminarier anordnas. Utbilda och handleda i och sprida 

interaktiva gruppmetoder. Mötesforum www.bellanet.se vidareutvecklas. Mäta flickors 

självupplevda hälsa med hjälp av EuroQol i ett antal utvalda tjejgrupper/mässor. 

Opinionsbildning. Forum öppet för internationella medlemmar utgör en unik 

erfarenhetsbas för metodiskt drogpreventivt arbete med miljoner tonårsflickor i fokus. 

Nätverket skall ökas och spridning sker närmast på Island, Finland och Baltikum. 

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. Förändring från 

http://www.bellanet.se/
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projektplanen har skett vad gäller aktiviteter då färre utbildningsaktiviteter genomförs på 

grund av minskat anslag. Som skäl till förändringen anges ekonomiska skäl och annat då 

projektet fått ett slutanslag. 

Enligt slutrapport 

Färre aktiviteter än KSAN hade önskat genomföra på grund av slutanslaget. Ytterligare 

delmål om ökad kunskap om medlemmars aktuella behov. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Ett nationellt nätverk för över 300 tjejgruppsledare förankrat i alla län finns och växer. 

Nätforumet www.bellanet.se har haft 59 793 besök under 2012, en ökning med över 13 

353 från 2011. BellaNetInternational valdes av EU som en av tio Top ten stories 2012. 

KSAN:s samarbetar med Örebro Universitet i forskningsstudien om tjejgrupper på åtta 

orter i sju län för att öka kunskapen om genderspecifikt drogförebyggande arbete. 

BellaNet fyller en viktig funktion för yrkesgrupper som dagligen arbetar med flickor att 

ställa krav på att få resurser till drogförebyggande arbete. Inom dessa yrken finns stor 

omsättning på personal och förutsätter att flickors behov behöver hållas kontinuerligt i 

fokus.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultat 

Stärka, stimulera och vidareutveckla drogpreventivt 

tjejgruppsarbete.  

Antalet medlemmar ökar, användandet av nätforumet ökar, 

kunskap om ANDT-prevention ökar. 

Delmål Mätbara resultat 

Nätverket utvecklas metodiskt. Utbildningsdagar, nya tjejgrupper startas, alla medlemmar fått del 

av nytt metodmaterial. 

Ökad kunskap om skyddsfaktorer/friskfaktorer för flickor.  Enkätsvar från nätverkets medlemmar. 

Ökad kunskap om medlemmars aktuella behov. 311 enkätsvar analyserats. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Nya medlemmar till nätverket 2012. Nätverket har tagit del av nytt metodmaterial om 

flickor och ANDT. Minst 260 medlemmar har fått metodmaterialet Det rosa monstret i 

juli. Utbildningsdagar har anordnats. Mött cirka 800 skolsköterskor varav över 400 fick 

materialet om Flickor och läkemedel. Rekryterat tjejgruppsledare med tjejgrupper till 

Örebro universitets Genusstudie på åtta orter i sju län. Uppmärksammandet av KSAN:s 

http://www.bellanet.se/
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långsiktiga arbete med flickor i fokus på den internationella flickdagen fördubblade 

besöksantalet på bellanet.se. Nått ut till andra utanför BellaNet genom 

kunskapsseminarier, bland annat i Luleå den 5 december med över 100 deltagare som 

arbetar med riskbruk. Underlag till vidareutveckling av nätverket finns genom 311 svar 

från medlemmar. Cirka 300 enkäter till flickor om självupplevd hälsa har genomförts. 

Uppföljning 

KSAN:s styrelse har följt upp projektet vid varje styrelsemöte under året. Aktiviteterna 

har avrapporterats skriftligen. Antalet medlemmar följs genom besöksstatistik på 

bellanet.se. Flickors självupplevda hälsa mättes med hjälp av EuroQol. KSAN:s årsmöte, 

25 av 32 medlemsorganisationer får direktinformation.  

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 3 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)        230 320 

Beviljade medel 

(tkr) 
       230 300 

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 Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Projektet har bland annat producerat nyhetsbrev som spridits till alla 

medlemsorganisationer samt KSAN:s nationella nätverk för tjejgruppsledare BellaNet, 

öppnat ett Twitter-konto Flickor i fokus och tagit fram en kort film med tolvåriga 

skolflickor. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar ytterst till att motverka missbruk och psykisk ohälsa bland flickor och 

unga kvinnor. Projektet vill öka kunskapen hos nyckelpersoner om tidigt 

drogförebyggande arbete och nya trender inom missbruksområdet/preparat samt 

motverka den aggressiva marknadsföringen. Syftet är också att påverka flickors attityder 

och värderingar om alkohol, tobak och andra droger och främja deras möjligheter att 

avstå från dessa. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Föra ut nytt metodmaterial för att motverka missbruk. Antal handledarmaterial ges ut och används i ett antal tjejgrupper. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Nå ut till nyckelpersoner. Fyra regionala kunskapsseminarier anordnas. 

Nå ut till aktörer utanför KSAN:s egna nätverk. Seminarier genomförs vid Bokmässan och NordANs kvinnosektion. 

Flickor/unga kvinnor nås och stärks. Ett antal grupper som använt materialet kan redovisas. 

Målgrupp 

Personal i skolor, fritidsgårdar, föreningsliv, föräldrar och andra intresserade. 

Metod och aktiviteter 

KSAN avser att i projektet föra ut dokumentationen, handledarmaterialet, Det rosa 

monstret, erfarenheter av framgångsrikt och väldokumenterat arbete och arbeta för att 

öka antalet som kan använda kunskapsunderlaget och interaktiva drogförebyggande 

metoder. Detta för att motverka den aggressiva marknadsföringen av bland annat 

tobaksprodukter, alkohol, legala och illegala läkemedel och dopingpreparat riktad till 

potentiella nya användargrupper, det vill säga flickor/unga kvinnor. Fyra regionala 

konferenser anordnas för att lansera materialet med en kunskapsdel om hur ANDT 

situationen för flickor och ANDT-strategin ser ut. KSAN avser förstärka nätverket 

BellaNets medlemmar med Det rosa monstret som kan användas direkt i deras pågående 

tjejgrupper. Materialet ska presenteras på Bokmässan och på NordANs 

kvinnoseminarium i Malmö i oktober 2012. KSAN:s medlemsorganisationer mobiliseras 

till aktivitet för att motverka den aggressiva marknadsföringen. Hemsidan används för 

utåtriktad information och twitter. 

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. Projektet följer i stort planen 

enligt ansökan. 
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Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

KSAN har i projektet under 2012 gett ut och fört ut brett det nya interaktiva och tidigt 

drogförebyggande metodmaterialet Det rosa monstret, ett handledarmaterial som vill 

inspirera tjejer till aktivitet och eftertanke, via regionala kunskapsseminarier i Stockholm, 

Malmö, Örebro och Luleå. Ett omfattande antal presentationer, workshops, seminarier 

har hållits för att uppmärksamma den aggressiva marknadsföringen till flickor och unga 

kvinnor av ANDT-preparat, öka kunskapen om hälsokonsekvenserna av dessa samt för 

att föreslå interaktiva metoder att motverka detta. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Föra ut nytt metodmaterial för att motverka missbruk.  Handledarmaterialet finns och har tillgängliggjorts för en bred 

användargrupp. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Nå ut till nyckelpersoner. Genomförda kunskapsseminarier, Stockholm, Malmö, Örebro och 

Luleå. 

Nå ut till aktörer utanför KSAN:s egna nätverk. Ovan redovisad respons, nya förfrågningar, twitter, artiklar i olika 

media. Nordiska ministerrådet. 

Flickor/unga kvinnor nås och stärks. KSAN:s tjejläger genomförd. BellaNet-medlemmar använder 

materialet i sina grupper. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Mottagandet av Det rosa monstret! Ett stort intresse och nytändning för 

drogförebyggande arbete utifrån ett spännande perspektiv. Kommentarer som getts om 

materialet är bland annat: Wow vilket fantastiskt fint material ni har arbetat fram i Det 

rosa monstret! Vi vill verkligen hjälpa till att släppa ut monstret så att alla får syn på det! 

Vi kommer att visa det för alla våra konsulenter i landet på personaldagar. Grattis till ett 

fantastiskt jobb! Roligt att ni lyfter flickors och unga kvinnors styrka och makt att 

förändra! Spännande med ett material som inte klär flickor i offerkofta - det här Rosa 

monstret är empowerment!  

Örebro kommun vill ha en utbildningsdag i det nya materialet våren 2013. 

Västernorrlands Landsting, Tobaksfria Duon, har beställt en Pep talk till den 11 februari 
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2013 när de firar 20 års jubileum med utgångspunkt i Det rosa monstret. Materialet 

uppmärksammas ute på nätet. 

Uppföljning 

KSAN:s styrelse har följt upp projektet. Projektet har väckt mycket intresse och lett till 

ytterligare studiebesök, seminarier och föreläsningar om projektet. Efterfrågan om nya 

samarbeten finns på grund av att allt flera nya narkotiska preparat kommer ut på 

marknaden och marknadsförs bland annat som hälsopreparat utan att negativa 

hälsokonsekvenser redovisas. Vidare står helt andra aktörer än de traditionella för såväl 

attitydpåverkan, värderingar och hälsoinformation. Till exempel bloggarna som har över 

en miljon unga besökare/vecka. Dessa nya trendsättare och makthavarna har inte ungas 

hälsa som första prioritet. Flickors och unga kvinnors ökade nyfikenhet, 

experimenterande av nätdroger och uppdagad narkotikabrottslighet har 

uppmärksammats under året och har lett till att KSAN vill vidareutveckla projektet för att 

aktivt kunna motverka och förebygga narkotikamissbruk och brottslighet bland flickor 

och unga kvinnor. 

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): 55+ Kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)        150 200 

Beviljade medel 

(tkr) 
       150 200 

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 förebyggas. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att motverka ohälsa bland äldre. Främja hälsosam livsstil. Initiera 

erforderliga insatser för förebyggande och tidigt upptäckande av ANDT relaterad ohälsa 

hos vuxna.  

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Motverka ohälsa och ANDT-relaterad dödlighet bland äldre 

kvinnor. 

Nationell översikt initieras. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Föra ut aktuell kunskap. Tre regionala kunskapsseminarier genomförs, når ut till strategiska 

nyckelpersoner. 

Regionalt förankrad referensgrupp bildas. Referensgruppen finns för främjande av drogförebyggande 

strategiarbete. 

Drogförebyggande arbete med äldre i fokus utvecklas. Hearing alternativt forskarmöte i samråd med Statens 

folkhälsoinstitut hålles. 
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Målgrupp 

Äldre. 

Metod och planerade aktiviteter 

Spridning av framtaget kunskapsunderlag. KSAN arrangerar i brett samarbete med 

referensgruppen för 55+ projektet, tre regionala kunskapsseminarier för att bilda opinion 

och utöka kunskapen om hälsorisker förknippade med vuxna och äldre kvinnors alkohol- 

och läkemedelskonsumtion.  Engagera flera för förebyggande arbete och framtagande av 

handlingsprogram med fokus på vuxna och äldre kvinnors hälsa. Verka för och 

samarbeta brett för att såväl preventiva som behandlande insatser anpassade för 

målgruppen utvecklas. 

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. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

KSAN har genomfört tre regionala kunskapsseminarier i Helsingborg, Stockholm och 

Umeå för att sprida kunskap om äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion som 

hälsorisk med utgångspunkt i kunskapsöversikten som togs fram i projektets första del. 

Olika samarbeten har initierats lokalt av konferensdeltagarna. KSAN inbjöd till ett 

opinionsbildande seminarium Farmor på fyllan i Almedalen. Projektet deltog i den 

nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol. Uppföljningen av projektet 2012 visar på 

att alkoholforskningen inte har forskat om äldre och äldreforskningen inte har fokuserat 

på alkohol och att mycket kvarstår att göra. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Motverka ohälsa och ANDT-relaterad dödlighet bland äldre 

kvinnor.  

Nationell översikt initieras, kontakt initierats på Stockholms läns 

landsting, första steg uppmärksamhetsveckan om 55+ 

alkohol/läkemedelel november 2012. Kontakat med Stockholms 

Universitet, professor Evy Gunnarsson. ANDT-RÅDET 130228. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Föra ut aktuell kunskap. Tre regionala kunskapsseminarier genomförts, nått ut till strategiska 

nyckelpersoner. 

Regionalt förankrad referensgrupp bildas. Förankrats på KSAN:s ordförandemöte 5 oktober. Professor Evy 

Gunnarsson redogjorde för sin forskning angående 

hemtjänstpersonalens roll i förebyggande arbete 55+ kvinnor, 

läkemedel. Skåne, Stockholm, Norrbotten förbereds i oktober, 

referensgruppen kommer att finnas för främjandet av 

drogförebyggande strategiarbete.  

Drogförebyggande arbete med äldre i fokus utvecklas. Projektfrågan på ANDT-rådets agenda 130228. Pågående lokala 

och regionala utvecklingsarbeten. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet har lyckats väcka intresse såväl nationellt, regionalt som lokalt om behovet av 

att synliggöra vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion som en 

hälsorisk. Kunskapsöversikten har tagits emot på ett positivt sätt. Däremot har det på ett 

alarmerande sätt visat sig att det saknas kunskaper och insatser att handskas med äldres 

missbruksproblem. Detta i sin tur har lett till lokala initiativ att vilja fortsätta lära mera 

och diskutera strategier för ett bättre bemötande och beredskap.  

KSAN har bildat opinion angående projektet bland annat via ett välbesökt och 

uppmärksammat seminarium Farmor på fyllan i Almedalen den 3 juli i samarbete med 

sina medlemsorganisationer Fi, ROKS och SKR. Även UNF, Ungdomens 

Nykterhetsförbund, inbjöds in till debatten utifrån ungas perspektiv. Flera har intresserat 

sig för projektet efter seminariet. 

Uppföljning 

KSAN:s styrelse har regelbundet följt upp och analyserat projektet. Projektets 

referensgrupp har haft regelbundna träffar för planering, samråd, genomförande och 

utvärdering av de genomförda konferenserna och deras effekter lokalt, regionalt och 

nationellt. Då det finns ett behov och regionala representanter som är intresserade att 

delta i referensgruppen så avser KSAN att driva projektet vidare 2013. 
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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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Maskrosbarn: Vägen till den jag är 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)       706 471 520 

Beviljade medel 

(tkr) 
      200 450 520 

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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Projektets mål och inriktning enligt 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 tänka 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. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Öka skyddsfaktorer och främja psykisk hälsa hos en mycket 

utsatt grupp barn. 

Självskattningar med positiva resultat. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Coacherna och ungdomarna arbetar med 

uppföljningsplanen och personliga mål. 

80 ungdomar har en coach de har kontakt med varannan vecka. 

Ungdomarna får ta del av sin egen utveckling och förstå kopplingen 

mellan fysisk och psykisk hälsa genom KASAM. 

Genomföra höstlovsläger. 60 deltagande ungdomar på två lägerperioder. 15 ungdomsledare 

och 15 lägerledare arbetar ideellt. 

Genomföra jullovsläger. 40 deltagande ungdomar på två lägerperioder. 7 ungdomsledare och 

10 lägerledare arbetar ideellt. 

Målgrupp 

Ungdomar mellan 13-18 år från hela Sverige som lever i familjer med en missbrukande 

och/eller psykiskt sjuk förälder.  

Metod 

Genom utvärdering och uppföljning arbetar projektet med KASAM och resillience. 

Stödgruppsmaterial är utformat av handböckerna Hela människan hjulet av Elisabeth 

Hagborg och Yvonne Jonsson och När mamma eller pappa dricker, Rädda barnen. I 
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ledarskapsutbildningen används FIRO, ART, MI och konflikthantering. Under träffarna 

arbetar man med ett tema varje dag och det är alltid positivt laddade teman. Det kan vara 

drömmar, framtidstro, mod, vägskäl etcetera. Under dagarna arbetas det på olika sätt 

med utmanande och självstärkande aktiviteter samtidigt som de varje dag har en 

stödgruppsverksamhet som de kallar för arbetsgrupp. Deltagarna har också strukturerade 

enskilda samtal med ledare under alla träffar där de kartlägger ungdomarna med stöd i 

BBIC och gör nätverkskartor. 

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. Förändring från 

projektplanen har skett i målsättning vad gäller antal läger och deltagare. Som skäl till 

förändringen anges personalbrist inom den egna verksamheten. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektets resultat är att de har gett cirka 80 ungdomar chansen att komma på 

skollovsläger hos dem, på påsken, hösten samt på julen. De har skapat en trygg plats för 

ungdomarna att komma till på sina lov och gett dem ett sammanhang och en trygg 

gemenskap tillsammans med andra ungdomar och personal på Maskrosbarn.  

På lägren stärks deras relationer till varandra och till personalen vilket öppnar upp för 

att kunna hjälpa dem på andra plan ännu snabbare och mer effektivt. Om de har goda 

kontakter med ungdomarna och träffar dem regelbundet ger deras arbete med dem 

mycket större samt snabbare effekt, det möjliggör vidare att hjälpa dem att få insatser i 

form av att kontakta exempelvis socialtjänsten, som de lättare kan hjälpa dem med.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Mål och resultatmål är inte redovisade i slutrapporten. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Arbetet med dessa metoder har varit mycket framgångsrikt, mellan lägren har varje 

ungdom en uppföljningsplan som följs upp av ansvarig på kontoret. I planen kan det 
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exempelvis vara att göra en anmälan till socialtjänsten, ta kontakt med en kurator lokalt 

eller börja på en fritidsaktivitet. Genom sina metoder motiverar de ungdomarna till att 

våga be om hjälp, inse sitt eget värde och sedan göra medvetna val kring sin livssituation. 

Metoder ger dem insikter och verktyg för att förändra det de kan förändra. Ledarna ser 

en stor skillnad mellan varje läger, både avseende hur ungdomarna pratar om och 

hanterar sin livssituation samt hur de uppfattas må. 

Uppföljning 

Ingen plan för uppföljning redovisas i slutrapporten. 

För mer information om projektet kontakta: 

Maskrosbarn 

Denise Madsen    Telefon: 0704- 33 25 23 

E-post: denise@maskrosbarn.org   Hemsida: www.maskrosbarn.org 

 

mailto:denise@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 2012 

Ansökta medel (tkr)   1 761 625 400 550 400 400 380 

Beviljade medel 

(tkr) 
  400 350 400 300 250 300 380 

Bakgrund 

Protecting You/Protecting Me, PYPM, är ett amerikanskt preventionsprogram kring 

alkohol, droger, mediciner och trafik och har skapats av MADD i USA tillsammans med 

den moderna hjärnforskningen. Syftet med programmet är att förebygga genom tidiga 

påverkansinsatser och därmed skapa skyddsfaktorer för kroppens viktigaste organ – 

hjärnan. Målsättningen är att genom den pedagogiska plattform som programmet vilar 

på, hjälpa till att skjuta upp alkoholdebuten hos unga människor. Programmet är 

utformat så att huvudmålgruppen utgörs av barn mellan sju och tolv år, alltså barn i 

grundskolan. Barnen undervisas av coacher – lärare som kan bestå av gymnasieelever eller 

studenter från universiteten. 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 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 

 

      

http://www.madd.se/
http://www.mhf.se/
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Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

MADD och MHF har tagit den amerikanska metoden PYPM till Sverige. Projektet syftar 

till att slutföra påbörjat flerårigt projekt avseende översättning, kulturell och pedagogisk 

anpassning samt färdigställande av utbildningsmaterialet PYPM 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.  

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Säkerställa skyddsfaktorer för barn i låg och mellanstadiet. Mätning av kunskapsnivå hur man skyddar hjärnan hos 

målgruppen. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Planering av långtidsutvärdering. Mätbara analyser tas fram i samverkan mellan Örebro universitet 

och Linneuniversitetet i Kalmar. 

Tryckning slutgiltigt material. Slutgiltigt färdigställd manual för samtliga åk, används i 

förberedande övningar för nya coacher. 

Revidering av manual för åk 4 och 5. Kunskapsförståelse via observationer och diskussioner med 

målgrupp. 

Målgrupp 

Barn i grundskolan årskurs 1-5, föräldrar, skolpersonal och i förlängningen 

gymnasieelever som utbildas till coacher för de yngre 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. 

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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Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har nu enligt plan genomfört försöksverksamhet med materialet i ett antal 

klasser i fyra av fem årskurser i ett noga utvecklat pedagogiskt program. Under 2013 

ämnar projektet säkerställa årskurs 5. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Skapa starka skyddsfaktorer för barn kring alkohol och 

droger genom att utgå från kroppens viktigaste organ, 

hjärnan och därmed skjuta upp debutåldern för 

användandet av till exempel alkohol. 

Mätbarheten ligger i jämförelse mellan de som får kunskapen via 

programmet och de som inte får den och utvärdering/mätning sker 

enligt beskrivning under rubriken dokumentation. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Kunskapshöjande effekter i målgruppen barn. Projektaktiviteterna dokumenteras fortlöpande och omfattar även 

intervjuer av barn och lärare samt rapportskrivning och 

processutvärdering. Vi planerar också att via Linnéuniversitetet 

genomföra en professionell och vetenskaplig utvärdering av 

materialet och de genomförda försöksutbildningarna, en utvärdering 

som skall genomföras för samtliga årskurser och sammanställas med 

mätbara resultat i anslutning till projektets slutförande. 

Utvärderingen omfattar en effektmätning i deltagande klasser samt 

jämförelse med ej deltagande klasser. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Metodiken grundar sig på en hög kunskapsnivå kring hjärnan och hur den påverkas av 

olika riskfaktorer. Detta pedagogiseras via lek, berättelser och rollspel samt ett aktivt 

arbetande från målgruppen den unga människan mellan 7-12 år. Materialet är 

manualbaserat varför projektgruppen lagt ned åtskilliga timmar på att kulturanpassa 

vissa delar, utan att för den skull eliminera delar i materialet. Översättningen av 

materialet genomgår efter genomförda lektioner en kritisk granskning, som också står i 

paritet med de observationer i elevgruppen som sker vid och under varje lektion. 

Projektgruppen reviderar efter varje årskurs läroplan och genomförande, materialet och 

gör ånyo anpassningar som då kan komma att krävas. 
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Uppföljning 

Utvärdering har på ett djuplodande sätt ej genomförts ännu, då pilotprojektet har en 

varaktighet av fem år. Detta femte år är nu 2013, då den sista årskursen, åk 5 ska 

genomföras och slutföras. Däremot görs kontinuerligt under lektionerna 

observationsmätningar och noteringar för varje lektion. Diskussioner har förts med 

Örebro Universitet att i samverkan med Linnéuniversitetet i Kalmar genomföra en 

utvärdering innefattande mätning av resultat och kunskaper med start 2014. Efter 

utvärdering av hela projektets femåriga process genom effektutvärdering och 

kontrollskolor, har projektet ambitionen att anknyta till grundskolans läroplan med ett 

väl genomarbetat utbildningsmaterial med preventionsinriktning. I och med att 

materialets totala tidsåtgång endast utgörs av 42 timmar utslaget på fem år, ser de inom 

projektet en stor möjlighet till integration i den nya läroplanen för grundskolan samt 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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Nätverket De glömda barnen i Göteborg, via 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 2012 

Ansökta medel (tkr)       450 430 440 

Beviljade medel 

(tkr) 
      200 200 200 

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 med 

tanke på att 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 

Fakta om Nätverket De glömda barnen i Göteborg 

• Nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland består av organisationer, studieförbund och 

kommuner som tillsammans vill uppmärksamma och verka för att glömda barn får hjälp och 

stöd. 

• Syftet med nätverkets arbete är att så många glömda barn som möjligt skall stärkas som 

individer och därigenom må bättre. 

Fakta om Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 

• Länsnykterhetsförbundet är en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer och 

kristna samfund som arbetar för en alkohol och narkotikafri livsstil. 

• Länsnykterhetsförbundet ingår i Nätverket De Glömda Barnen i Västra Götaland. 

• 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. 

Källa: www.lansnykterhetsforbundet.se 

http://www.lansnykterhetsforbundet.se/
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stöd till dessa barn är mycket stort. Detta projekt är ett samarbete inom Nätverket De 

Glömda Barnen. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att nätverket ska verka för att så många glömda barn som möjligt 

skall stärkas som individer och därigenom må bättre. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Nätverket vill erbjuda De Glömda barnen vuxenrelationer 

som ger dem närhet, trygghet, kärlek och uppskattning som 

leder till framtidstro, social förmåga, självförtroende med 

mera. 

Vi vill öka kunskapen om De Glömda Barnens situation. Vi tror att 

arbetet med att utbilda stödgruppledare kommunalt kommer att 

avlasta arbetet för de lokala grupperna för det är alltid tidsmässigt 

och ekonomiskt krävande att hitta en fortbildning för 

stödgruppsledare. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att öka kunskapen om De Glömda Barnens situation. Flera fungerande lokala arbetsgrupper i Göteborgs stad, för att få 

kontinuitet i arbetet och kunna hålla frågan aktuell om De Glömda 

Barnen. 

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. 

Flera stödgruppsverksamheter för De Glömda Barnen ute i 

stadsdelar i Göteborg. 

Att det i Göteborgs stad på flera håll ska finnas pågående 

stödgruppsverksamhet. (Dessa stödgrupper leds av 

utbildade ledare och erbjuder alla barn som behöver/önskar 

hjälp att bearbeta situationen att växa upp med föräldrar 

med beroendeproblematik, psykiskt funktionshinder med 

mera) 

Skapa en elektronisk samlingsplats för Göteborgs olika föreningar 

som bedriver stödgruppsverksamhet för utsatta barn och därmed nå 

ut till fler vuxna och barn. 

Målgrupp 

De Glömda barnen samt vuxna som finns i dessa barns närhet. 

Metod och aktiviteter 

Utbilda ledare från frivilligorganisationerna, stödgruppsledare, skolpersonal, politiker, 

kommunanställda med flera. På detta sätt kommer nätverkets verksamhet fungera som ett 

alternativ till kommunens insatser. Nätverket De Glömda Barnen vill erbjuda vuxna i 

barnens närhet kunskapsinhämtande och opinionsbildade aktiviteter. Genom Vara Vettig 

Vuxen kurser ge målgruppen ökad kunskap och förförståelse för att hantera 

problematiken kring De Glömda Barnen. Genom Ögonöppnarseminarier öka kunskapen 

om De Glömda Barnens situation. Genom att erbjuda stödgruppsledare, som arbetar med 
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utsatta barn, fördjupningsdagar bidra med påfyllnad och kraft. I samverkan med det 

regionala nätverket önskar de också erbjuda en vidare fördjupningsdag/steg 2, inom 

området för att möjliggöra för utveckling och nytänkande.  

Genom att skapa en hemsida/portal, med länkar till olika stödgrupper för barn hoppas 

de informera allmänheten om vilka verksamheter som finns och nå barnen på ett 

effektivare sätt. Genom att rikta mer fokus mot politikerna kunna engagera fler kring De 

Glömda Barnen. 

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 på grund av ekonomiska skäl då man beviljade mindre medel än sökt belopp. 

Planen på en elektronisk samlingsplats för olika stödgrupper inte kunnat förverkligas. 

Enligt slutrapport 

I stor utsträckning kunde projektplanen genomföras enligt planerna. Tidsplanen för 

projektet har förskjutits och nätverket kom igång senare med planeringen av de olika 

aktiviteterna då beslut från Statens folkhälsoinstitut för projektåret 2012 kom senare än 

väntat. Större delar av projektet kom att genomföras under hösten 2012 samt en mindre 

insats under senvåren 2012. Då nätverket De Glömda Baren i Göteborg beviljades mindre 

än det sökta beloppet, beslöt nätverket att genomföra projektet i mindre omfattning och 

valde att genomföra vissa prioriterade aktiviteter/insatser i projektplanen.  

Målen med projektet har till stor del kunnat uppnås. Detta trots att nätverket på grund 

av mindre ekonomiskt anslag från Statens folkhälsoinstitut fick prioritera bort 

delmomentet som handlade om att skapa en elektronisk mötesplats. Delmomentet som 

innefattade en stödgruppseladarutbildning den 6 dec 2012 fick kortas ner till en halvdags 

utbildning istället för som planerat en heldag. Detta för att kursansvarig, Barbro 

Henriksson, inte kunde ta sig ner från Stockholm till Göteborg på grund av snöoväder. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Under verksamhetsåret 2012 har nätverket, via projektverksamheten, utbildat och stöttat 

viktiga vuxna i barnens närhet. Deltagarna har varit från kommun, vård, skola och ideell 

sektor och de har fått ökad kunskap om De Glömda Barnens situation. Allt detta i ett led 
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att stärka stödet kring de glömda barnen och ge dem de förutsättningar de behöver för att 

få en stark självkänsla i vuxenlivet. Ju fler vuxna som kan se och stötta dessa barn, desto 

större nytta kan göras för att minska risken för att dessa barn hamnar i eget riskbruk.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Nätverket vill erbjuda De Glömda barnen vuxenrelationer 

som ger dem närhet, trygghet, kärlek och uppskattning som 

leder till framtidstro, social förmåga, självförtroende med 

mera. 

Nätverket har under 2012 utbildat och stöttat 60 stödgruppsledare. 

Dessa har även erbjudits fördjupningskurs för att kunna fortsätta 

sitt viktiga arbete med att erbjuda De glömda barnen goda och 

trygga uppväxt villkor. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att öka kunskapen om De Glömda Barnens situation. Under projektåret 2012, och de olika aktiviteterna som genomförts, 

har vi nått cirka 500 lärare, politiker, föräldrar, stödgruppsledare, 

vårdpersonal, förskolelärare med flera och på så sätt ökat 

kunskapen om dessa utsatta barn. 

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. 

Nätverket De Glömda Barnen i Göteborg har under 2012 haft 8 

nätverksträffar. Där de olika föreningarna, kommunen och vården 

stöttar varandra genom erfarenhetsutbyte, informationspåfyllning 

och hittar olika beröringspunkter.  

Att det i Göteborgs stad på flera håll ska finnas pågående 

stödgruppsverksamhet. (Dessa stödgrupper leds av 

utbildade ledare och erbjuder alla barn som behöver/önskar 

hjälp att bearbeta situationen att växa upp med föräldrar 

med beroendeproblematik, psykiskt funktionshinder mm.) 

Genom det starka nätverket av föreningar, kommun, vård som 

arbetar med barn i utsatthet, som finns i Göteborgs stad så har vi 

arbetat för att lyfta frågan om dessa barn på agendan och stötta att 

fler verksamheter startar för att kunna erbjuda barn trygga 

vuxenrelationer och stöd, för att ge dem bättre förutsättningar 

längre fram i livet. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Genom olika informations och utbildningsinsatser så har projektets delmål och slutligen 

huvudmål uppnåtts. Se ovan redovisade resultatmål. 

Uppföljning 

Efter varje insats/delmoment i projektet har deltagarna fått fylla i utvärderingar som 

sedan sammanställts. Förslag på förbättringar eller fortsatt verksamhet har inkommit via 

utvärderingarna, som nätverket har tagit med sig i det fortsatta arbetet med att nå målet 

att skapa trygga uppväxtvillkor för dessa utsatta barn. 

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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Psykologer mot Tobak: Förebygga tobaksbruk genom tandvården 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)        381 180 

Beviljade medel 

(tkr) 
       75 180 

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 enligt ansökan 

Att stärka tandvården i det tobaksförebyggande arbetet riktat till barn och unga. Med den 

primära målsättningen att minska tobaksbruket bland barn och unga, vilket på sikt 

kommer att bidra till en bättre hälsa i befolkningen. Att genom denna utbildningssatsning 

ge tandvården motivation, kunskap och viktiga verktyg i det förebyggande arbetet. Att 

sprida den evidensbaserade metoden Tobaksfri Duo till att bli en nationell metod där 

kommunens skolor och tandvården samverkar och har ett gemensamt förhållningssätt. 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 är 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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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Utbildningssatsningar för tandvårdens personal. Målet med antalet genomförda utbildningar är nått. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Tandvården samverkan med kommun och skolor i arbetet 

med Tobaksfri duo. 

Antalet tandvårdskliniker som samarbetar med skolorna har ökat. 

Ökad kunskap om tobak och metoden Tobaksfri Duo hos 

tandvårdspersonal. 

Nått kunskapsmål mäts via enkät efter varje utbildningstillfälle. 

Minskat tobaksbruk bland barn och unga (egentligen ytterst 

primärt mål). 

Via levnadsvane- och drogundersökningar. 

Målgrupp 

Barn och unga. Folktandvårdens personal i hela landet.  

Metod och aktiviteter 

Regionala utbildningar för tandvårdens personal i metoden Tobaksfri Duo, med fokus på 

att ge tandvården verktyg och kunskapsbas i metoden för att minska tobaksbruk bland 

målgruppen barn och unga. Baskunskaper om tobak, i kombination med samtalsmetodik 

kopplat till de olika delarna i metoden ingår i utbildningarna som erbjuds regionalt och 

lokalt. Att för informationsspridning och till utbildningarna ta fram kompletterande 

material till det som redan finns. Handledning för arbetet med Tobaksfri Duo och MI 

inom Tandvården. Våren 2012 planeras fem utbildningstillfällen, samt fortsatt 

informationsspridning om utbildningarna. Hösten 2012 planeras fem till åtta 

utbildningstillfällen. 

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 uppföljning. Målsättningen att nå samtliga län i landet har 

minskat något vilket påverkat aktiviteterna. Utvärderingen har kompletterats med några 

tandvårdskliniker som piloter, där ett material kommer att testas. Som skäl till 

förändringarna anges tidsbrist. 
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Enligt slutrapport 

Verksamheten och aktiviteten har i stort sett genomförts enligt planerna, med någon 

tidsfördröjning fortsätter informationsspridning och utbildningssatserna på olika orter i 

landet. Antalet genomförda utbildningstillfällen har varit färre än de som angavs i den 

ursprungliga projektplanen. Där arbetet påbörjats görs långsiktiga satsningar i spridnings- 

och implementeringsarbetet. 

Förutom utbildningstillfällena har många handledningstillfällen via telefon och mail 

genomförts i samband med att verksamheter startat upp. Den totala 

informationsspridningen har varit större i och med deltagande på flera nationella 

konferenser för tandvård- och landstingspersonal men också till andra personalgrupper 

inom kommunal verksamhet och frivilligorganisationer som arbetar med förebyggande 

arbete riktat mot unga. Tandvården efterfrågar tillgång till det tryckta materialet, varför 

projektet beslutat att trycka upp mer material för spridning. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Ett kompletterande materialet till arbetet med Tobaksfri Duo har tagits fram för att 

stärka Tandvårdens tobaksförebyggande arbetet riktat till barn och unga och deras 

vårdnadshavare. Materialet har med stöd av olika experter utvecklats till fem delar, 

affisch, manual och checklista som stöd för tandvårdens personal, en vuxenfolder till 

föräldrar och bokmärket Osmart och ovärt, till unga. Materialet har förevisats vid flera 

nationella konferenser för landstings- och tandvårdspersonal. Utbildningsdagar för 

tandvårds- och skolpersonal för att starta Tobaksfri Duo med tandvården som en 

stödjande aktör har genomförts i fem län, Jämtland, Kalmar, Gävleborg, Norrbotten och 

Västernorrland. Tobaksfri Duo finns idag i 64 kommuner. Materialet följs upp på några 

pilotkliniker under våren 2013. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Stärka tandvårdens roll som en viktig aktör i det 

tobaksförebyggande arbetet. 

I fem län har sex utbildningstillfällen genomförts, samt föreläsningar 

och information på ett flertal konferenser och via utskick. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Spridning och nyttjande av materialet Tala om tobak. Tala om tobak materialet har skickats ut till landets alla 

tandvårdenheter, och har introducerats och spritts i de fem län där 

utbildningarna genomförts, dessutom följer vi några pilotklinikers 

arbete med materialet. 

Samverkan med skolor och kommuner i arbetet med 

Tobaksfri Duo. 

64 kommuner arbetar idag med Tobaksfri Duo, en ökning med 

drygt 20 procent under året. 

Ökad baskunskap inom tobaksområdet och Tobaksfri Duo 

hos deltagarna på utbildningarna. 

Enkäten som genomförts i samband med utbildningarna, visar på 

nöjda deltagare, som uttrycker ökad kunskap och motivation att 

arbeta med tobaksfrågan och unga. 

Upplevda framgångar med metoderna 

De metoder som använts i projektets genomförande har prövats tidigare och fungerar vid 

denna typ av metodspridning och information. Vid vissa utbildningstillfällena har 

projektet bjudit in både skolans, kommunens och tandvårdens personal, detta för att 

initialt bygga på lokalt arbete och samverkan. På andra orter har i stort sett bara 

tandvårdens personal deltagit. 

Utbildningarna har innehållit basfakta om tobak, motivationsarbete, samtalsmetodik 

och de olika metoddelarna och arbetssätt med Tobaksfri Duo och tandvårdens material 

Tala om tobak. Att flera nya Tobaksfri Duo verksamheter startats i ytterligare tolv 

kommuner under året och att samverkan med tandvården ökat är en viktig 

framgångsfaktor.  

Uppföljning 

Vid utbildningstillfällen har en enkät delats ut till deltagarna för att ta del av deras åsikter 

om utbildningens innehåll och materialet. De flesta har varit nöjda eller mycket nöjda 

med utbildningarna och fått ökad kunskap och motivation att arbeta med tobaksfrågan. 

Flera kommuner har fått ett ökat samarbete med tandvården under projekttiden. 

Projektet har också spridit materialet till de kommuner som redan arbetar med Tobaksfri 

Duo och har ett samarbete med tandvården. De följer några pilotkliniker som 

dokumenterar och utvärderar användningen av materialet under 2013. 
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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 2012 

Ansökta medel (tkr)        376 379 

Beviljade medel 

(tkr) 
       54 379 

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 efterlevts. 

Enligt studien Tonåringar om tobak (Statens folkhälsoinstitut, R 2010:20) så röks det på 

de flesta av landets skolgårdar enligt eleverna. Det behövs en kraftsamling för att 

förändra detta. 

Projektets mål och inriktning enligt 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. Syftet är också 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. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att inspirera och öka den egna motivationen hos vuxna som 

finns i eller kring skolan att ta tag i frågan om rökfria 

skolgårdar och deras vilja att gemensamt utveckla metoder 

för att minska rökning på skolgårdar. 

1) Genomförda utbildningar i Sveriges län/regioner under 

projekttiden. 

2) Ökad kunskap om tobaksfrågan hos deltagarna. 

3) Ökad kunskap om tobakslagen hos deltagarna. 

4) Ökad metodkunskap hos deltagarna. 

5) Ökad vilja att jobba mot rökning på skolgårdarna hos 

deltagarna. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att under 2011 ha genomfört tre stycken utbildningar i 

landet med ovanstående huvudmål. 

1) Tre genomförda utbildningar 2011 med mätbara resultatmål. 

2-5) Enligt ovanstående. 

Målgrupp 

Målgruppen för utbildningen är personal inom skola, från skolår 6 och uppåt. En särskild 

ansats kommer att göras för att nå skolledare. 

Metod 

En landsomfattande utbildningsinsats i form av endagsutbildningar i Sveriges län och 

regioner. Under utbildningen erhåller deltagarna kunskap i tobaksfrågan, om 

tobakslagen, om evidensbaserad metodik för att minska ungas tobaksbruk samt om den 

viktiga roll vuxna spelar då det gäller att arbeta tobaksförebyggande. 

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. Målsättningen att hålla 

utbildningar i alla län har förändrats utifrån ursprungsplan. 

Enligt slutrapport 

Projektet har genomförts planenligt, med en mindre ändring. Utbildningar skulle enligt 

ansökan genomföras i Sveriges län/regioner under projekttiden. Utbildningar har 

genomförts i 18 av 21 län/regioner under projekttiden, alltså ej i alla. Ett av länen 

avböjde, ett län var för sent ute för att hinna ordna utbildningen inom projekttiden och 

ett län kommer istället att genomföra utbildningen i maj 2013 på egen bekostnad.  
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Istället för de utbildningsdagar som ej genomfördes i två län under projekttiden så 

användes medlen efter samråd med tjänsteman på Statens folkhälsoinstitut till två andra 

aktiviteter. Dels till två utbildningstillfällen i ett län, dels till att projektledaren föreläste 

om projektet på en nationell konferens Tobaksfri skoltid som anordnades i november i 

Stockholm, arrangerad av Statens folkhälsoinstitut och Skolverket. I övrigt har projektet 

genomförts helt planenligt. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Av 21 län har alla utom tre hållit en utbildningsdag med sammanlagt 972 deltagare (i 

snitt 54 per län). De flesta som deltog var lärare samt skol-/elevhälsopersonal. Få 

skolledare deltog trots en särskild satsning på att få dem att närvara. Många 

tillsynshandläggare deltog trots att utbildningen ej hade dem som primär målgrupp. En 

enkät genomfördes efter utbildningsdagen för att följa upp projektets resultatmål. 

Resultatet av utvärderingsfrågorna redovisas i tabellen nedan. Många 

kommuner/länsstyrelser har inför utbildningarna gjort en särskild skolgårdstillsyn vars 

resultat rapporterats under utbildningen. 

 Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att inspirera och öka motivationen hos vuxna som finns i 

eller kring skolan att ta tag i frågan om rökfria skolgårdar 

och deras vilja att gemensamt utveckla arbetet för att 

minska skolgårdsrökningen. 

1) 18 län har genomfört en utbildningsdag. 

2) 74 % har fått mycket ökad kunskap om tobak. 

3) 59 % har fått mycket ökad kunskap om tobakslagen. 

4) 72 % har fått mycket ökad metodkunskap. 

5) 92 % har fått mycket ökad motivation att jobba mot rökningen 

på skolgårdarna. 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

Upplevda framgångar med metoderna 

Utbildningen har fått mycket goda omdömen av deltagarna och kan på så sätt sägas haft 

framgång. En skolledare från Uppsala skrev på utvärderingen att det nog var den bästa 

utbildning han någonsin gått på. Att 92 procent av dem som besvarat enkäten säger att de 

fått mycket ökad motivation att arbeta för rökfria skolgårdar får anses vara ett mycket 

gott resultat. Utifrån utvärderingsfrågorna är det bara några få individer som uppger att 

de endast fått lite kunskapshöjning beträffande tobaksfakta, metodik och tobakslagen. 
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Några län och kommuner genomför nu uppföljande lokala utbildningar/nätverksträffar 

vilket är viktigt för att hålla liv i processen. Genomslaget i media har varit stort; radio, 

TV och tidningar. På alla ställen där utbildningen genomförts har dagen 

uppmärksammats; minst i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö men i 

övriga städer har oftast rapportering skett i flera media. Det inslag som gjordes av lokal-

TV i Örebro plockades till exempel upp nationellt i både Aktuellt och Sverige idag. 

Uppföljning 

Den enkät som deltagarna ombads fylla i innan de gick hem från en utbildningsdag fick 

en hög svarsfrekvens. Syftet var att få kunskap från deltagarna om hur resultatmål 2-5 

uppnåtts. De lokala arrangörerna erbjöds möjlighet att lägga till egna frågor av intresse i 

enkäten om de så önskade. Efter utbildningarna fick de lokala arrangörer som ville sitt 

enkätresultat redovisat som feedback på utbildningen.  

Avsikten var att deltagarna skulle få fylla i en enkät i början av utbildningsdagen (för 

att få en utgångspunkt rörande kunskap i fakta och metodik samt kunskap rörande 

tobakslagen) och att ett urval skulle få en enkät att besvara efter sex månader för att få 

kunskap vad utbildningen lett till. Enkäten i början av dagen genomfördes vid de tre 

första pilotutbildningarna. Ett fåtal personer fyllde i den enkäten så den gav inte 

användbart material. De ombads i enkäten ge sin e-postadress för uppföljning efter sex 

månader. Det gjordes dock av så få att inte heller det gav användbart material. 

För mer information om projektet kontakta:  

Psykologer mot tobak      

Maria Nilsson    Telefon: 090- 349 71 74   

E-post: gmnilsson@spray.se eller maria.nilsson@epiph.umu.se 

Hemsida: www.psykologermottobak.org  

mailto:gmnilsson@spray.se
mailto:maria.nilsson@epiph.umu.se
http://www.psykologermottobak.org/
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Psykologer mot Tobak: Tobaksavväjning för unga via Internet och SMS 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         756 

Beviljade medel 

(tkr) 
        756 

Bakgrund 

Ett Internet och SMS baserat tobaksavvänjningsprogram för ungdomar har sedan 2004 

använts i Danmark. Programmet är vetenskapligt utvärderat med mycket goda resultat – 

mer än 12 procent är rökfria ett år efter rökstopp. Ett stort EU projekt rekommenderar 

alla länder att skapa effektiva rökavvänjningsprogram för unga. Av svenska ungdomar 

som röker är det 80 procent som vill sluta. I WHO:s Tobakskonvention, som Sverige 

undertecknat, står att alla ska ha rätt att få hjälp att sluta röka. Idag finns inte den 

hjälpen för ungdomar som röker och snusar. Att förebygga rökning innebär samtidigt att 

man förebygger alkohol och cannabis. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Psykologer mot Tobak vill i samarbete med Ungdomsmottagningen på Internet (UMO) 

skapa ett Internet och SMS baserat tobaksavvänjningsprogram för ungdomar som görs 

tillgängligt kostnadsfritt för alla ungdomar via www.umo.se. Projektet syftar till att 

uppfylla Tobakskonventionens bestämmelser som innebär att alla har rätt att få hjälp att 

sluta röka. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Minska antalet rökare och snusare bland unga vuxna. Hur många procent ungdomar som slutar röka i Danmark efter att 

ha använt programmet. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att minst 3000 svenska ungdomar ska använda 

programmet år 2014. 

Hur många svenska ungdomar som använder programmet. 

Att minst 80 procent de ungdomar som använder 

programmet ska vara nöjda. 

Hur nöjda de ungdomar som använder programmet är. 

Att minst 30 procent av de ungdomar som använder 

programmet ska anse att det hjälpt dem att sluta med tobak. 

Hur många procent av de svenska ungdomar som använt 

programmet som anser sig ha haft hjälp av det för att sluta 

röka/snusa. 

Målgrupp 

Unga vuxna och personer med riskbruk. 

Metod och aktiviteter 

Projektet går ut på att köpa in och implementera ett Internet och SMS baserat 

rökavvänjningsprogram för unga (15-25år) genom att UMO (ungdomsmottagning på 

Internet) bearbetar det och gör det tillgängligt via sin hemsida, www.umo.se. Programmet 

har utvecklats av Kræftens Bekæmpelse i Danmark (www.xhale.dk) och även köpts in av 

Kreftforeningen i Norge och norska Helsedirektoratet som är i färd med att översätta det 

till norska samt även skapa en version av det som är anpassad till snus. Projektet kommer 

att samarbeta med Norge i hela arbetet. Det danska programmet Xhale använder en 

traditionell rökavvänjningsmetod som är tillgänglig dygnet runt via en modern teknisk 

lösning som tilltalar ungdomar – Internet i kombination med SMS och e-mail. 

Programmet är mycket utvecklat med motivations och faktadelar och en 

rökavvänjningsdel. 

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. Vissa förändringar har skett 

vad gäller tidsplanen och uppföljning. Som skäl för detta anges tidsbrist. 

http://www.umo.se/
http://www.xhale.dk/
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Enligt slutrapport 

I slutrapporten anges att projektet genomförts planenligt. Inget mål har uppnåtts eftersom 

programmet inte lanseras förrän tidigast i oktober 2013. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Ett rökavvänjningsstöd anpassat för unga lanseras på UMO.se och som app tillgänglig i 

appstore och Google Play under hösten 2013. Tjänsten blir kostnadsfri. Programmet har 

köpts in från Kræftens Bekæmpelse i Danmark. 

Programmet använder en traditionell rökavvänjningsmetod som är tillgänglig dygnet 

runt. Programmet har goda möjligheter att få stor spridning i målgruppen, dels genom att 

det lanseras via UMO.se, dels genom samarbetspartners stora nätverk. För att 

marknadsföra tjänsten i målgruppen finns planer på en kampanj liknande UMO:s tidigare 

kampanjer. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Mål och resultatmål är inte redovisade i slutrapporten. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Programmet som köps är vetenskapligt utvärderat med mycket goda resultat – mer än 12 

procent är rökfria ett år efter rökstopp. Licens för grundprogrammet har köpts och köp 

av licens för appen pågår. Smärre problem med driftsavtal med Kræftens Bekæmpelse har 

lösts, arbetet har tagit mer tid än beräknat och det beror delvis på språket men framför 

allt på att det för UMO.se finns stora krav på prestanda. Projektet räknar med att 

inköp/utveckling av lösning för sms-utskick inte ska innebära några problem.  

För arbetet med programmets innehåll finns stor erfarenhet på UMO. Projektet räknar 

med att det arbetet blir framgångsrikt. Tekniskt utvecklingsarbete har påbörjats med 

extern webbstrateg/designer med erfarenhet av utveckling av UMO.se. De har även stor 

vana av att förankra den här typen av arbete i målgruppen. Här finns dock vissa farhågor 

om att de inte kan göra alla de ändringar de skulle vilja, på grund av ekonomiska 

begränsningar. 

Uppföljning 

Projektet har regelbundna styrgruppsmöten där arbetet rapporteras och risker hanteras. 

Ekonomisk rapportering till CeHis görs varje månad.  
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För mer information om projektet kontakta:  

Psykologer mot tobak      

Margareta Pantzar    Telefon: 018- 611 77 18   

E-post: margareta.pantzar@lul.se  

Hemsida: www.psykologermottobak.org  

 

mailto:margareta.pantzar@lul.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 2012 

Ansökta medel (tkr)      935 320 771 559 

Beviljade medel 

(tkr) 
     250 250 250 300 

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, 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. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet vill öka kunskap och medvetenhet för och om målgrupperna genom samverkan 

med andra aktörer. Arbetet går ut på att inspirera och stödja skolor. Grunden är att säkra 

och anpassa tvåspråkigt material. Det innebär att HYFF arbetar med svenskt teckenspråk 

och svenska i text och i tal för de som kan använda hörteknik. En del är att utveckla en 

minikurs i svenskt teckenspråk med glosor om ANDT. En viktig del i projektet är att öka 

barns, ungdomars och föräldrars delaktighet. På skolorna arbetar HYFF med elevers 

Fakta om Riksförbundet DHB 

• Riksförbundet DHB är en riksorganisation för döva, hörselskadade och språkstörda barn och 

deras 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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erfarenheter, upplevelser och tankar genom arbeten kopplade till de estetiska ämnena eller 

genom forumteater. För föräldrar används ÖPP/Effect. HYFF vill också synas på webben. 

Projektets syfte 

• Uppmärksamma målgrupperna i skolors, kommuners, myndigheters ordinarie 

förbyggande arbete. 

• Utveckla och stödja tvåspråkighet inom ANDT- området. 

• Öka kunskaper och delaktighet för elever och föräldrar. 

• Utveckla metoder och anpassa material för arbete med döva och hörselskadade 

barn och ungdomar från årskurs 6 i special- och grundskolan och uppåt.  

• Med ÖPP/Effect utveckla material och tillämpning för föräldrar 

(döva/hsk/hörande) och utifrån olika behov, till exempel föräldrar som bor långt 

från skolan samt för veckohemsföräldrar och boendepersonal. 

• Nationellt sprida anpassningen av ÖPP/Effect, ANDT- materialet samt 

erfarenheterna från arbetet med elevernas egna arbeten. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att målgruppen syns i olika planer och arbeten och att 

aktivt arbete görs på skolor och i kommuner. 

Se förändringar i statistiken utifrån enkäterna, Totala antalet 

deltagande elever och elevarbeten, Totala antalet deltagande 

föräldrar och ÖPP/Effect presentationer, Totala antalet lektioner 

och antalet deltagande elever. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Arbete påbörjats med de olika metoderna på skolor. Antal elever som deltar och hur många elevarbeten som görs per 

skola och riksgymnasium., Antal aktiviteter och deltagare på 

fritidsgårdar. Antal genomförda ÖPP/Effect presentationer och 

antalet deltagande föräldrar per skola. Deltagare på minikurs i 

svenskt teckenspråk. Antal genomförda lektioner med ANDT-

materialet per skola och antal deltagande elever. 

Målgrupp 

Döva och hörselskadade barn och ungdomar samt deras föräldrar. Målgruppen är en 

riskgrupp på många sätt, det visar flera undersökningar. De hamnar ofta vid sidan om i 

samhället och då också i ANDT-området. 
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Metod och aktiviteter 

• Kreativa aktiviteter på skolor så som att göra egna filmer, teatrar, serier, 

forumteater etcetera. 

• Pröva, anpassa och utveckla olika ANDT-material för undervisning. 

• Integrera frågor kring rökning och vattenpipa i projektet. Eventuellt i samarbete 

med Riksförbundet SMART som arbetar med kontraktsmetoden.  

• Forumteater med gymnasieelever. Eventuell samverka med projektet WeSign som 

drivs av ABF. 

• Utveckla samarbetet med fritidsgårdar för döva och hörselskadade. Ett exempel 

kan vara genom Local Hero som är ett projekt som stöttar ungdomar från 13-19 

år och inspirerar till drogfria aktiviteter.  

• Utveckla en ordlista och minikurs i svenskt teckenspråk och svenska med glosor 

som används på området för att stärka föräldrar och veckohemsföräldrar i samtal 

med barn och ungdomar. Målet är att också göra kursen tillgänglig på webben.  

• ÖPP/Effect- Fortsätta utveckla och anpassa metoden och materialet. 

• Skapa ett internetbaserat forum för föräldrar. 

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. Förändringar i projektplanen har gjorts 

beträffande målsättning, aktiviteter, tidsplan och personal. Detta på grund av ekonomiska 

skäl då projektet beviljats betydligt mindre än sökta medel. 

Enligt slutrapport 

Projektet fick inte det belopp de sökt för år 2012 så de fick anpassa och revidera 

projektplanen utifrån begränsade resurser. Det har även funnits några samarbetspartner 

där arbetet inte fortlöpt som planerat. 

Projektet har inga mätbara resultat för år 2012 då de påverkats av att den skola de har 

samarbetat med har gjort egna prioriteringar samt haft sjukskrivning av personal. För att 

nämna ett exempel så har skolan inte genomfört något föräldramöte under hösten 2012, 
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därmed heller ingen Effektpresentation. Ett annat exempel är att den ungdomsgård de har 

samarbetat med, lades ner under året. De hade också svårt att få deltagande föräldrar till 

minikursen. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har anpassat ett ANDT-undervisningsmaterial för målgruppen, där delar har 

översatts till teckenspråk av elever. Projektet har erbjudit minikurser för föräldrar om 

ANDT och en kursfolder har tagits fram. Projektet har en blogg, www.hyff.blogspot.se,   

där möjlighet finns att hämta information. Där hittar man ett bildspel av elevernas 

utställning. Projektet har arbetat med Birgittaskolan samt Risbergskaskolan där eleverna 

har skapat estetiska material och filmer om ANDT. Filmerna har texta2ts samt dubbats 

med hjälp av Örebro Kulturskolans elever, i projektets tvåspråkiga strävan. Filmerna slut 

produceras i mars 2013 och kan därefter ses på bloggen. Projektet samarbetar med 

Manillaskolan och Alviksskolan i Stockholm. Personal från båda skolorna ska gå 

Effektutbildning i mars 2013. Projektet har fortsatt att utveckla sina kontakter inom sitt 

nätverk. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att målgruppen är synlig i de planer och policydokument 

samt att aktivt arbete på skolor och i kommuner riktas även 

till målgruppen. 

Se förändringar i statistiken utifrån enkäterna, ökat antal deltagande 

elever och elevarbeten, ökat antal deltagande föräldrar och Effekt 

presentationer, ökat antal lektioner. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Arbete påbörjats med de olika metoderna på skolor. Ökat antal elever som deltar, ökat antal elevarbeten per skola, ökat 

antal aktiviteter och deltagare på fritidsgårdar, ökat antal 

deltagande föräldrar och ÖPP/Effekt presentationer, minst 10 

deltagare vid kurs i ANDT på svenskt teckenspråk för föräldrar, 

ökat antal genomförda lektioner med ANDT material. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Det estetiska arbetet och producerande av ANDT-filmer för målgruppen har varit 

populärt enligt deras elevundersökning. Örebro kommuns fältenhet för målgruppen är 

intresserade av filmerna och vill använda dem i sitt arbete. De vill också använda 

undervisningsmaterialet om ANDT som de har språk anpassat. Två grundskolor i 

Stockholm är intresserade av projektet, som ordnar Effektutbildning för deras personal i 

mars. De vill också ha tillgång till projektets arbetsmaterial. Riksförbundet DHB har varje 

http://www.hyff.blogspot.se/
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år familjeläger för sina medlemmar, där projektet kommer vara med och föreläsa samt 

hålla minikurs för föräldrar. 

Uppföljning 

Projektet har samlat och följt dokumentation av olika slag, både egna samt Liv och Hälsa 

Ung 2011 (Örebro läns landsting, 2011). Resultaten i den senare har inte förändrats. 

Minikursen för föräldrar om ANDT har utvärderats. Projektet har en Effekt 

föräldraenkätutvärdering från våren 2012. 

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 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 2012 

Ansökta medel (tkr)        1 675 1 105 

Beviljade medel 

(tkr) 
       400 276 

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 tre år 

och består av en omfattande kartläggning av vuxna hbt- kvinnors alkoholkonsumtion och 

ett pilotprojekt för vidareutveckling av en anpassad preventiv metod. Detta är ett svar på 

forskning som visar att riskkonsumtionen av alkohol bland hbt- personer och i synnerhet 

hbt- kvinnor är väsentlig. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

RFSL:s tre mål med projektet är att ta fram systematisk kunskap om hbt- kvinnors 

alkoholkonsumtion; utveckla en insatsplan mot hbt- personers riskabla alkoholbeteende; 
ta fram riktade metoder för att tillsammans med samverkanspartner kunna arbeta 

preventivt med hbt- människors alkoholbeteende. 

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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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Ha en insatsplan mot hbt- kvinnors riskbruk och riktade 

metoder för att arbeta preventivt med hbt- kvinnors 

alkoholbeteende. 

Insatsplan och metoder. 

Delmål Mätbara resultatmål 

År 2; Att ha kunskap om hur hbt- kvinnor ser på sin 

alkoholkonsumtion. 

Dokumentation av intervjuer. 

År 2; Ha en kartläggning om hbt- kvinnors alkoholvanor. Dokumentation från enkät. Antalet genomförda fokusgrupper, 

enskilda intervjuer. Antal respondenter som genomförde 

enkätstudien. 

Målgrupp 

Projektet fokuserar på unga vuxna och vuxna hbt- kvinnor över 20 års ålder. 

Metod och aktiviteter 

En kartläggning med hjälp av individuella intervjuer och intervjuer i fokusgrupper. 15 

individuella kvalitativa intervjuer med unga vuxna/vuxna hbt- kvinnor i riskzonen för 

alkoholproblem; fyra fokusgruppsintervjuer med unga vuxna/vuxna hbt- kvinnor om 

alkoholens betydelse i deras liv; tio intervjuer med aktörer som har erfarenhet/kunskap om 

hbt- kvinnors alkoholvanor. En enkätundersökning bland unga vuxna/vuxna hbt- kvinnor 

för kvantitativ analys. En översikt över internationell forskning och best practice 

erfarenheter av hbt- inriktat preventionsarbete om alkoholkonsumtion.  

Kombinationen av dessa metoder möjliggör en triangulering, det vill säga att säkerställa 

analysen genom att jämföra resultaten från de olika metoderna och tolka delresultaten i 

ljuset av varandra. Att kunna triangulära metoderna är särskilt angeläget eftersom lite 

vetenskaplig kunskap finns tillgänglig för jämförelse. 

Ta fram och publicera rapport samt ta fram en handlingsplan för RFSL:s preventiva 

arbete med alkoholfrågor. Genomföra ett pilotprojekt med start 2013 baserat på 

kartläggningen då en metod kommer att testas på en ort. 

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 
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aktiviteter och tidsplan. Delmålet, en enkätundersökning bland unga vuxna/vuxna hbt- 

kvinnor för kvantitativ analys, har strukits och tidsplanen har förskjutits. Som skäl för 

detta anges ekonomiska skäl och tidsbrist. 

Enligt slutrapport 

Enkätstudien är bortprioriterad på grund av att projektet inte erhöll ansökta medel. De 

har inte heller kunnat genomföra 15 individuella intervjuer med unga vuxna/vuxna hbt-

kvinnor i riskzonen enligt planen. Detta beror på att projektet har haft mycket svårt att 

rekrytera enskilda individer till detta. Målet är fortfarande att rekrytera ett antal kvinnor 

för intervjuer under våren. Arbetet med rekrytering av informanter kommer därför att 

intensifieras. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

En pilotstudie med enkätundersökning från Pride är genomförd och ett utkast på 

forskningsöversikt är framtagen. Fyra fokusgruppsintervjuer är genomförda med 25 hbt-

kvinnor, i åldern 21-61 år. Analysen runt ett av de uppkomna temana är färdig och ett 

abstract framtaget. Intervjuer med tio aktörer som har, utifrån sitt yrke, 

erfarenhet/kunskap om hbt-kvinnors alkoholvanor är genomförda och analyseras för 

närvarande. 

Överkonsumtion av alkohol bland hbt-kvinnor är högre än bland övrig befolkning och 

kan kopplas till andra hälsoproblem hos hbt-gruppen. Riskfaktorer är exempelvis 

minoritetsstress. Intervjuerna visar att konsumtion av alkohol beror bland annat på 

avkoppling, stresshantering, social gemenskap, kontakttagande och sex. Intervjuer med 

yrkesverksamma visar att hbt-kvinnor är osynliga i befintlig öppenvård. Kunskapen ska 

användas för utformande av RFSL:s alkoholprevention. Handlingsplanen för RFSL:s 

preventiva arbete har påbörjats. Kunskapen kommer också att användas i arbetet med 

metodutveckling.  
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Ha en insatsplan mot hbt- kvinnors riskbruk och riktade 

metoder för att arbeta preventivt med hbt- kvinnors 

alkoholbeteende. 

Slutrapport påbörjad, dokumenterad insatsplan. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Ökad kunskap om hbt-kvinnors alkoholkonsumtion. Enkätstudie och utkast på forskningsöversikt. 

 Fyra genomförda fokusgruppsintervjuer, 10 intervjuer med 

professionella som i sin verksamhet kommer i kontakt med hbt-

kvinnor. 

Pilotprojekt med riktade preventionsinsatser. Arbetet påbörjats med att ta fram underlag till detta. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Forskningsöversikten gav bra grundkunskap om hbt-kvinnors alkoholkonsumtion och 

bakgrunden till riskkonsumtion. Resultatet har använts för att utforma intervjuguiderna. 

Resultat visar att tidigare forskning överensstämmer med deras insamlade kunskap, men 

även ny kunskap har framkommit. Detta kommer nu att ligga till grund för utformande 

av specifika preventionsmetoder riktade till hbt-kvinnor.  

Fokusgrupperna gav stort djup i svaren och frågorna belystes ur olika perspektiv. 

Informanterna uppskattade delaktigheten och uppger att intervjun fungerat som en 

intervention som gjort att de börjat fundera över sina alkoholvanor på ett nytt sätt.  

Intervjuerna med yrkesverksamma inom bland annat beroendevård/socialtjänst och 

barpersonal där hbt-kvinnor befinner sig har skapat en stor bredd i underlaget.  

Ett samarbete med IOGT-NTO och UNF har gett viktiga insikter i normkritiskt arbete 

mot de starka alkoholnormer som råder allmänt i samhället och specifikt i hbt-

communityn. 

Uppföljning 

Utvärdering och uppföljning kommer att ske i slutet av projektperioden. 

För mer information om projektet kontakta:  

Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) 

Suzanna Larsdotter    Telefon: 08-50 16 29 00 eller 0735- 30 02 95 

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 

• Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation som funnits i över 40 år.  

• RNS arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik med 

inriktningar mot bland annat narkotikafri skola, trafik och arbetsplats. 

• 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 2012 

Ansökta medel (tkr)        222 255 

Beviljade medel 

(tkr) 
       200 200 

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 enligt 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. 

http://www.rns.se/
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Sprida saklig information om droger i gråzonen över hela 

landet. 

90 genomförda träffar över hela landet. 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

Målgruppen 

Ungdomar över hela landet mellan 13-19 år, det vill säga ungdomar i högstadiet och 

gymnasiet. Samt föräldrar och lärare. 

Metod 

Utbildning av 15-30 personer, minst fem från varje landsdel. Dessa personer kommer att 

finnas tillgängliga för att kunna stödja och hjälpa skolor och personal lokalt. Projektet 

kommer ordna seminarier dels i egen regi och dels kommer informatörerna kunna svara 

på den efterfrågan som finns och bistå med kunskap när den efterfrågas. Gruppen 

kommer sedan att träffas två gånger per åt tillsammans med projektgruppen 

(representanter från RNS, AMD, FMN, NBV, CAN och Smart Ungdom) för att 

vidareutbildas på ämnet och för att föra tillbaka de erfarenheter som finns i gruppen efter 

möten som har genomförts över landet. Substanserna varierar kontinuerligt och ny 

kunskap kommer hela tiden. Fortbildning på området för informatörerna är därför av 

stor vikt. Genom att projektgruppen består av sex organisationer som har olika ingångar i 

frågan som de jobbar med, gör projektet bedömningen att de kan komplettera varandra 

samt vara ett stöd för informatörerna. 

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. Vissa förändringar har skett 

vad gäller en utökning av planerade aktiviteter och tidsplanen som förskjutits på grund av 

sent bidragsbesked. Som skäl för detta anges tidsbrist och annat. 
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Enligt slutrapport 

Projektet har genomförts som planerat men kanske inte i den form som var planerat. 

Ungefär hälften av de planerade informationsträffarna har genomförts och istället har 

mycket implementerats in i projektdeltagarnas ordinarie verksamhet. Detta innebär främst 

att de har kunnat sprida information utan att det har inneburit de ekonomiska utgifterna 

som de budgeterat för. 

Projektet har uppfyllt målsättningen om än inte i samma utsträckning som planerats. 

Målsättningen med 90 genomfördra träffar under 2012 var för hög och kunde inte 

realiseras. Den viktiga målsättningen med att genomföra informationsträffar över hela 

landet har dock realiserats i och med att projektet har levererat träffar från Hässleholm i 

söder till Luleå i norr. Cirka 40 informationsträffar är genomförda.  

Utöver detta har några av projektmedlemmarna implementerat informationen i deras 

ordinarie verksamhet. Dessa insatser är dock inte lika väldokumenterade som träffarna 

som redovisas men informationen har spridits även på det sättet. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har uppskattningsvis genomfört ett 40-tal informationsträffar om droger i 

gråzonen med allt från två till 300 åhörare, vilket innebär att de nått ett par tusen vuxna 

som har kontakt med ungdomar.  

Utöver detta har media vid ett flertal tillfällen uppmärksammat projektet och träffarna, 

deltagare i projektet har varit med i lokal radio och i den lokala pressen, det är svårt att 

uppskatta antalet lyssnare och läsare i media men det rör sig om tiotusentals. Ett flertal 

deltagare i projektet har främst implementerat informationen i sin dagliga verksamhet och 

tagit med det i informationsarbete som de redan gör.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Sprida saklig information om droger i gråzonen över hela 

landet. 

90 genomförda träffar över hela landet. 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 
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Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet upplever att metoden har varit framgångsrik, och att de har nått sin målsättning 

att sprida saklig information om droger i gråzonen över hela landet.  

Uppföljning 

Deltagana i projektet skickar in en enkel blankett efter varje föreläsningstillfälle till 

projektledaren som sammanställer resultatet. På blanketten anges även om några speciella 

frågor finns eller om någon speciell information har framkommit under träffen.  

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 Narkotikafritt Samhälle (RNS): Svensk drogprevention för 

en internationell publik 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         200 

Beviljade medel 

(tkr) 
        150 

Bakgrund 

Sverige arrangerar för tredje gången World Forum Against Drugs (WFAD) i Stockholm i 

maj 2012. Arrangemanget väntas locka 600 deltagare från hela världen. RNS vill att 

svensk drogprevention visar upp sig på den internationella arenan genom utställningar, 

förmedling av modeller, metoder och resultat av olika verksamheter. De vill att 

förebyggande insatser skall dominera i den bild Sverige ger på konferensen i form av 

aktivister, utställningar och material. Generellt gäller att prevention och förebyggande 

insatser har väldigt liten plats i det internationella arbetet mot narkotika.  

Sverige har en väl utbyggd verksamhet inom kommunerna/länen med speciella 

samordnare men framför allt har Sverige många organisationer som driver avancerade 

drogförebyggande verksamheter. Folkrörelsernas roll i den Svenska drogpolitiken kan ej 

överskattas. Denna position måste dock hållas levande. Genom internationella kontakter 

stärks arbetet hemma i Sverige. Den svenska modellen har varit mycket framgångsrik men 

detta är inte givet för all framtid. Svenska organisationer kan genom internationella 

kontakter vitalisera sitt arbete. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att öka kunskap i andra länder om folkrörelsernas viktiga roll och 

vitalisera detta i Sverige. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Visa upp folkrörelsernas viktiga roll i den svenska 

drogpolitiken. 

Kvantiteten - antal deltagare, media, sociala medier. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Ökad kunskap om den svenska drogpolitiken avseende 

prevention. 

Nya kontakter mellan organisationer i Sverige och internationellt. 

Målgruppen 

Svenska frivilligorganisationer. 

Metod 

Samla organisationerna. Ta fram gemensamt material. Hjälpa till med översättningar av 

utställningar och kortare informationsmaterial. 

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. Projektet följer i stort planen 

enligt ansökan. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektets syfte var att få svenska frivilligorganisationer att medverka och delta på World 

Forum Against Drugs i Stockholm den 21-23 maj. Dessutom att göra en omfattande 

dokumentation av konferensen för att sprida kunskaperna från konferensen till de 

svenska organisationerna.  

Projektet möjliggjorde att 52 personer från svenska organisationer kunde delta i 

arrangemanget. Åtta organisationer kunde ställa ut på konferensen och nådde på detta 

sätt 450 deltagare och internationella gäster med information och kunde skapa nya 

internationella kontakter.  
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Konferensen dokumenterades vilket gjorde att projektet kunde lägga ut en omfattande 

dokumentation på WFAD:s hemsida samt dessutom göra en tryckt skriftlig 

dokumentation som distribuerats till svenska deltagare och organisationer. Upplagan är 

fram till årsskiftet cirka 2000 exemplar. Ytterligare beställningar finns och nytryck skall 

göras. Konferensen hade stor spridning i internationell media.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Få med svenska organisationer på konferensen. Vi uppnådde de mål vi satt upp med 52 deltagare/organisationer. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Få svenska organisationer att göra utställningar. 8 utställare var vad vi hade räknat med. 

Framställa en dokumentation i tryckt form och för digitala 

medier. 

Genomfördes i sin helhet. 2000 exemplar av den tryckta 

dokumentationen framtagen. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Konferensen var mycket framgångsrik. Effekterna är dock svåra att mäta. 

Uppföljning 

Det finns en deltagarenkät som visar stor tillfredställelse hos delegater, föreläsare och 

utställare. 

För mer information om projektet kontakta: 

Riksförbundet Narkotikafritt samhälle (RNS) 

Per Johansson    Telefon: 08- 643 04 67 

E-post: per@rns.se     Hemsida: www.rns.se  

mailto:per@rns.se
http://www.rns.se/
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Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON): Drog- 

och kulturinformatörer 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)        790 550 

Beviljade medel 

(tkr) 
       400 300 

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 enligt ansökan 

Huvudmålet för projektet är att utveckla en väl fungerande metod för återkommande 

drog- och kulturupplysning på SFI-utbildningar (Svenska för invandrare), för 

ensamkommande flyktingbarn samt invandrarföreningar. Ett närliggande mål är att 

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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föräldrar och andra vuxna med invandrarbakgrund ska få ökade kunskaper om alkohol 

och droger samt om svensk alkohol- och narkotikapolitik. Förhoppningsvis resulterar 

projektet i ett livaktigt drogförebyggande och opinionsbildande arbete genom de lokala 

SIMON föreningarna.  

Projektets syfte 

• Att utbilda 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. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Öka kunskapen hos nyanlända invandrare och 

ensamkommande flyktingbarn om faror med droger och 

vart man kan vända sig för att få råd och stöd. 

Antal personer som har fått information. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Funktionellt föreläsningsmaterial till drog- och 

kulturinformatörerna. 

Producerat material efter utvärderingskonferens. 

Samtliga SIMON föreningar har utbildade informatörer.  Totalt 75 utbildade informatörer. 

Informationsmaterial om droger och vart man vänder sig 

för att få råd och stöd.  

Informationsmaterial på 5 språk. 

Målgruppen 

Insatserna riktar sig i första hand till invandrarföreningar och deltagare på SFI-

utbildningar. Målgruppen för informationen är i första hand vuxna och föräldrar. 
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Metod och aktiviteter 

Framtagning av utbildnings- och föreläsningsmaterial. Informationsmaterialet översätts 

till fem olika språk. Min berättelse är en viktig del i föreläsningen/informationen för att 

göra informationen mer levande och lättillgänglig för åhöraren. 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.  

Under 2012 kommer deltagarna från utbildningen 2011 inbjudas till kompletterande 

fortsättningskurs. Fem till sju nya föreningar kommer att erbjudas grundutbildning under 

hösten 2012 och under våren 2013 kommer övriga föreningar inom SIMON att erbjuds 

grundutbildning. Under hösten 2013 inbjuds samtliga deltagare till en utvärderings och 

fördjupningskonferens. Deltagarantalet beräknas till cirka 75 deltagare. Målsättningen är 

även att få ett antal studenter som genomför C-uppsatser inom projektet. 

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 

aktiviteter, metod, tidsplan och personal. Utbildningstillfällen och översättning har 

skjutits till 2013. Tidsplanen har ändrats då många aktiviteter genomförs på hösten och 

antalet anställda har förändrats. Som skäl till förändringarna anges ekonomi, tidsbrist och 

personalbrist inom den egna verksamheten. 

Enligt slutrapport 

Projektet beviljades cirka hälften av sökta medel och besked om beviljade medel kom i 

maj månad. Projektet har reviderats och projektmedlen har använts till metodutveckling 

av metodmaterial och informationsmaterial samt genomförande av utvärderingshelg av 

metod- och informationsmaterial. Bakgrunden var att projektet 2011 visade att de 

medlemmar som utbildades till kultur- och droginformatörer från Umeå, Örebro, 

Kristianstad, Lund och Malmö var i behov av ett strukturerat och färdigt 

föreläsningsmaterial. 

Från den reviderade projektplanen så finns det avvikelser. Originalfoldern på svenska 

blev klart sent på året, det innebär att översättningen av foldern till flera språk än svenska 

inte har kunnat genomföras. Vidareutveckling av powerpointmaterialet kommer att göras 
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under våren 2013, för att vidareutveckla de berättande bilderna. Studieplanen till 

kunskapsmaterialet kommer att omarbetas under 2013. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Det powerpointmaterial och informationsmaterial som tagits fram utvärderades och 

produktutvecklades vid metodutvecklingskonferensen den 24-25 november 2012. 

Materialen kommer också att utvärderas under våren 2013, efter att materialen har 

testats vid SFI och för ensamkommande flyktingbarn. Originalfoldern är producerad och 

kommer att översättas till fem andra språk under våren 2013.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att utveckla en väl fungerande metod för återkommande 

drog- och kulturupplysning på SFI-utbildning, för 

ensamkommande flyktingbarn samt invandrarförening. 

Metodmaterialen är framtagna och kommer att testas och 

utvärderas under våren 2013. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Ta fram föreläsningsmaterial i Powerpoint. Ett Powerpoint material har producerats. 

Ta fram informationsfolder på minst fem språk. Originalfolder på svenska är producerad. 

Ta fram ett kunskapsbaserat material till föreläsarna. Studieplan till det kunskapsbaserade materialet har tagits fram (men 

kommer att omarbetas). 

Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet har använt beprövade metoder och erfarenheter som grund. Materialen blev inte 

klara förrän i november och december 2012 och har därför inte utvärderats av en större 

grupp ännu. Översättningen av foldern till andra språk än svenska har inte varit möjligt 

på grund av att originalfoldern blev klar så sent på året. 

Powerpointmaterialet har tagit längre tid än beräknat. Målet har varit att få fram 

berättande bilder, eftersom många i målgruppen för föreläsarna har varit en relativt kort 

tid i Sverige. 

Uppföljning 

Utvärderingshelg i Linköping den 24-25 november 2012. Medlemmar från föreningarna i 

Örebro, Kristianstad och Malmö deltog. De som deltog har samtliga erfarenheter som 

föreläsare, arbetar aktivt inom SFI eller med ensamkommande flyktingbarn.  

Powerpointmaterialet och foldern utvärderades av deltagarna. Materialet 
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produktutvecklades under helgen. Deltagarnas behov och erfarenheter av föreläsningar 

diskuterades och analyserades. 

För mer information om projektet kontakta:  

Riksförbundet SIMON 

Berndt Pettersson    Telefon: 08-588 990 51 

E-post: simon@simon.org.se    Hemsida: www.simon.org.se  

Maria Hedqvist    Telefon: 08- 588 990 52 

maria.hedqvist@simon.org.se  

mailto:simon@simon.org.se
http://www.simon.org.se/
mailto:maria.hedqvist@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 2012 

Ansökta medel (tkr)      1 100 1 100 1 021 939 

Beviljade medel 

(tkr) 
     800 800 900 936 

Bakgrund 

De södra delarna av Sverige har en mer utsatt position än övriga landet vad gäller tillgång 

och attityder till alla typer av droger, det vill säga 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 enligt 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 

skjuta på alkoholdebuter bland ungdomar. För att öka ungdomars engagemang och 

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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delaktighet arbetar projektet med att sprida Smart Ungdom till de skolor som arbetar med 

kontraktsmetoden. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Genom spridning av kontraktsmetoden, och Smart 

Ungdom, skjuta på alkoholdebuter och förhindra 

tobaksdebuter i målområdet. 

Signifikanta minskningar i kommunala drogvaneundersökningar. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Öka antalet nya kontraktsverksamheter i målområdet. Från dagens 11 nystartade verksamheter till 16. 

Öka antalet Smart Ungdom - klubbar i målområdet. Från dagens 5 klubbar till 11 klubbar. 

Bidra till minskade tobaksdebuter och uppskjutna 

alkoholdebuter i målområdet. 

Signifikanta minskningar i kommunala drogvaneundersökningar. 

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) 

• Konsekvens vid kontraktsbrott 
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• 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. 

Aktiviteter 2012 

Inspirationsdag med externa föreläsare på temat: självkänsla, självförtroende, positiv 

förstärkning i skolan. Mest för skolsköterskor. Fortsatt arbete med vuxen-, ungdoms- och 

seniorråden. Skicka ungdomar till den nationella ungdomskonferensen. Stort, attraktivt 

skolavslutningsevent för kontraktsskrivande ungdomar i hela målområdet. 

Mässor/konferenser, bland annat World Forum Against Drugs (WFAD), Reflektion kring 

prevention och Drogfokus. Dragspelsutformad trycksak om tobak i tiotusentals exemplar. 

Följa den moderna forskningen. Arbeta för en framgångsrik utvärdering och serva 

forskargruppen. Lyssna till SMART:s Vetenskapliga Råd. Genomföra skolbesök. 

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. Startsträckan för projektet blev längre 

än planerat då det varit tidskrävande att förankra projektet. Omfördelningar av 

tjänstgöringsgrader har skett inom personalstyrkan. Som skäl till förändringarna anges 

personalbrist inom den egna verksamheten och annat. 

Enligt slutrapport 

Startsträckan för projektet var längre än planerat då det var tidskrävande att förankra 

projektet, anställa medarbetare (klart oktober 2009) och knyta nya kontakter. Med 

anledning av detta reviderades projektets resultatmål gällande antalet 

kontraktsverksamheter och Smart Ungdom- klubbar efter första ansökan. Nu är projektet 

etablerat i målområdet, och intresset för projektet är stort, arbetet fortskrider utan hinder. 

Aldrig har så många nya verksamheter varit på gång som nu. 
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har under 2012 genomfört en inspirationsdag i Hässleholm, ett mycket stort 

antal skolbesök, en föreläsning i Landskrona och träffar för aktiva ledare och ungdomar. 

En hemsida för projektet lanserades i mars 2012, www.smartsyd.se. 

Projektet har deltagit i följande mässor/konferenser: Konferens om barnkonventionen i 

Hässleholms kommun, Skolsköterskekongressen, Reflektion kring prevention, SMART 

och Smart Ungdoms nationella ungdomskonferens, WFAD, NordAN och Drogfokus. 

De har haft samverkansmöten med Vittsjö GIK och fritidsgården Markan i Hässleholm 

samt möten med barn och ungdomsnämnden i Hässleholm kommun. Ett flertal 

planeringsmöten med projektgruppen har genomförts.  

Sedan senaste ansökan har antalet kontraktsverksamheter ökat från nio till 13 

verksamheter inom målområdet. I två kommuner drivs kontraktsverksamhet i 

kommunens alla högstadieskolor och i sju kommuner drivs den på enskilda skolor. Fem 

Smart Ungdom- klubbar har bildats. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Genom spridning av kontraktsmetoden, och Smart 

Ungdom, skjuta på alkoholdebuter och förhindra 

tobaksdebuter i målområdet. 

Det är ännu för tidigt att titta på lokala drogvaneundersökningar, 

men genom den pågående utvärderingen av Örebro Universitet, 

kommer vi 2015 att se resultat av det arbete vi genomfört. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Öka antalet nya kontraktsverksamheter i målområdet. 15 nya kontraktsverksamheter i svenska region Syd + ca 100 skolor 

i Danmark. 

Öka antalet Smart Ungdom - klubbar i målområdet. Fem nya Smart Ungdom- klubbar har startats. Fler är på gång nu. 

Bidra till minskade tobaksdebuter och uppskjutna 

alkoholdebuter i målområdet. 

Liksom huvudmålet är det ännu för tidigt at avgöra detta, men efter 

utvärderingen 2015 kommer vi att kunna påvisa resultat av arbetet.  

Upplevda framgångar med metoderna 

Örebro universitet fick 2004 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera kontraktsmetoden 

i Västernorrland län. Dock avbröts tyvärr effektutvärderingen av orsaker utanför 

Socialstyrelsens och universitetets kontroll, men några delrapporter finns att tillgå. 

Studien från Västernorrland visar bland annat att kontraktsmetoden underlättar för 

föräldrarna att prata med sina barn om ANDT och att sätta gränser. Dessutom visar 

studien, att eleverna själva hävdar att de har haft avgörande hjälp av just kontraktet till 

http://www.smartsyd.se/
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att säga nej till bland annat ANDT. Detta har även bekräftats av Örebro universitet i 

pågående utvärdering av innevarande projekt.  

Kontraktsmetodens mest utbredda variant i Sverige, Tobaksfri Duo, har uppvisat näst 

intill en halvering av rökningen i hela Västerbottens län under en period då rökningen i 

riket stod stilla i nivå. Tobaksfri Duo är genom en doktorsavhandling utvärderad av 

Maria Nilsson, med signifikant starka resultat. 

Norska staten har deklarerat, att metoden Vaer Röjkfri/FRI! (inklusive 

kontraktsskrivning) är den enda rekommenderade metoden för tobaksprevention. Danska 

myndigheter säger i praktiken något liknande i samband med en ny bidragsutlysning 

gällande X:IT med kontraktsskrivning, en metod som just detta projekt i södra Sverige 

har initierat i Danmark. 

Uppföljning 

Forskargruppen från Örebro universitet, under ledning av professor Charli Eriksson, har 

påbörjat en utvärdering av kontraktsmetoden. I projektområdet genomförs longitudinella 

studier i interventionsskolor och kontrollskolor. Studier genomförs även i Skövde. En 

slutrapport kommer att presenteras 2015.  

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 2012 

Ansökta medel (tkr)        234 569 

Beviljade medel 

(tkr) 
       230 300 

Bakgrund 

Rökning dödar 18 personer varje dag. Nästan varje månad dödas ett spädbarn på grund 

av omgivningens rökning. Rökning tar föräldrarna ifrån de unga och kommer så 

småningom att ta många av deras liv. Dessutom hindras mängder av de 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 enligt 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/
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Få unga aktiva i rökfrågan för att våga kräva rökfria 

miljöer. 

Antal unga som anser sig starka nog att kräva rökfritt som deltagit i 

projektets aktiviteter. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Arrangera evenemang och träffar. Genomförda aktiviteter enligt plan, deltagande personer. 

Påverka och träffa aktörer som berör målgruppen. Antal möten och eventuella förändringar hos aktörer. 

Målgrupper 

Målgruppen som ska gynnas ä r  unga människor upp till 25 år inklusive barn som 

inte fötts ännu, det vill säga gravida kvinnor. Målgruppen som ska påverkas med 

budskapet 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. Projektet 

strävar efter att dess information ska finnas tillgänglig på flera språk. 

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 målsättning, aktiviteter och personal. Ett par aktiviteter har strukits och 

tjänstgöringsgraden hos personal har minskat. Som skäl till förändringarna anges 

ekonomiska skäl. 

Enligt slutrapport 

I stor utsträckning har aktiviteter skett planenligt, men på grund av kraftigt reducerade 

medel från ursprungsplaneringen har en del revideringar gjorts. En del aktiviteter har de 
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varit tvungna att skära bort. Projektet valde att stryka den sekundära målgruppen gravida 

och de aktiviteter som riktade sig till dem. Istället la de sina resurser på att genomföra ett 

riktigt bra projekt och aktiviteter till projektets huvudmålgrupp, unga. Andra aktiviteter 

prioriterades bort för andra mer kostnadseffektiva alternativ. Exempelvis har mycket av 

verksamheten förlagts på internet och i sociala medier. Projektet har varit bra på att finna 

kostnadseffektiva verktyg och lyckats få viktiga funktioner sponsrade. Det har varit en 

nyckel för att nå det lyckade resultat som de har gjort. 

Omfattningen av personal har de prioriterat genom att hålla den fullt sökta graden i 

början av projektet för att etablera, men i enlighet med minskade medel minskade de 

anställningsgraden till 30 procent i augusti och fortsatte så projektet ut.  

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har lyckats med att skapa en plattform där unga personer i Sverige har kunnat 

medverka i tobaksdebatten. Det har visat sig genom att unga personer har ställt krav på 

rökfrihet, bidragit i debatten om fler rökfria miljöer och verkat som förebilder för andra 

unga. Totalt sett har de fått in över 250 krav. De har även förmedlat ett material anpassat 

till målgruppen samt skapat en enkel vägledning för hur ett engagemang i frågan kan 

skapas och omsättas till praktik.  

Projektet har visat för media och i andra viktiga sammanhang, exempelvis i Almedalen, 

att barn och unga har en mycket viktig roll i tobaksfrågan och vunnit stor respekt för 

ändamålet. Där påverkade unga personer beslutsfattare genom aktioner, seminarium och 

informationsspridning.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Få unga aktiva i rökfrågan för att våga kräva rökfria 

miljöer. 

I projektet anser vi att vi lyckats engagera över 300 unga till att 

aktivt ta ställning i rökfrågan och våga kräva rökfria miljöer. Det vi 

framförallt har gjort är att skapa tydliga och användarvänliga 

plattformer som uppmuntrar till ungdomsengagemang i frågan. För 

att omsätta våra positiva resultat till mätbara mål så har vår app 

laddats ned 186 gånger, vi har 181 följare på vår Facebook sida, 

samt fått in över 300 tweets under hashtaggen #krävrökfritt. Utöver 

det har vi haft vår webbsida där ytterligare krav om rökfria miljöer 

inkommit. Totalt sett så har vi fått in över 250 krav från barn och 

unga runt om i hela Sverige. Statistik från vår app visar att det 

sydligaste kravet kommer från Kristianstad och det nordligaste från 

norr om Skellefteå. 
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Delmål Mätbara resultatmål 

Sprida framtaget material till beslutsfattare.  

 

Vi har publicerat en debattartikel tillsammans med A Non Smoking 

Generation, som riktade sig till Barn- och äldreministern Maria 

Larsson. Vi framhävde tydligt vikten av att regeringen behöver ta 

sitt ansvar i folkhälsopolitiken bättre än vad vi anser görs idag. Vi 

krävde att regeringen sätter barnens främsta i fokus framför 

ekonomiska intressen. Artikeln publicerades på Newsmill och lyftes 

upp bland annat i Cancerfondens blogg, samt spreds brett i sociala 

medier. En större spridningsinsats är planerad att genomföras under 

projektets sista månader som i planen ligger i projektets tredje 

ansökningsår 2013. Där inväntar vi besked från Statens 

folkhälsoinstitut om bidrag beviljas. Ambitionen och målet är då att 

framställa utkastet av insamlade krav till en snygg dokumentation 

som sedan ska spridas både via post och digitalt. Vi kommer att 

rikta oss till politiker som arbetar både nationellt och lokalt. Alla de 

som bidragit med krav erbjuds även de ett exemplar.  

Påverka och träffa aktörer som berör målgruppen.  Med den här punkten har vi lyckats mycket bra. Som tidigare 

nämnts i redovisning har det funnits en stor efterfrågan kring 

projektet och vår metod. I praktiken innebär det att vi varit ute och 

föreläst för en rad olika aktörer, allt från kommuner och landsting, 

andra antitobaksorganisationer, allmänheten, varit ute på skolor 

och konferenser. Vi har även haft en kontinuerlig dialog med andra 

aktörer och varit en del av paraplyorganisationen Tankesmedjan 

Tobaksfakta. Framförallt har vi samarbetat mycket med A Non 

Smoking Generation och Smart Ungdom – som är de andra två 

övriga organisationer som arbetar med tobaksfrågan ur ett 

ungdomsperspektiv. 

Samla in krav genom digitala kanaler. 

 

Kraven har samlats in genom fyra olika tekniker, vi har valt att 

öppna upp för att verkligen möjliggöra för barn och unga att enkelt 

ställa krav. Möjlighet att ställa krav har funnits på vår hemsida, på 

twitter genom hashtaggen #krävrökfritt, på Krävrökfritts facebook 

sida (183 följare) samt i en app. Appen har tagits fram specifikt för 

projektet, och varit det mest framgångsrika sätter att få in krav. 

Appen fick vi sponsrad och innehåller förutom möjlighet att ställa 

krav samt få en överblick kring vart kraven inkommit även fakta 

om rökning och bra argument för varför ingen borde röka. Appen 

har laddats ned i cirka 190 olika telefoner, och över 250 krav har 

kommit in med text och bilder.  

Upplevda framgångar med metoderna 

De två använda metoderna är enkla att sammankoppla och har bidragit till att de nått ett 

så bra resultat som de gjort. De har genom metoden av unga för unga skapat en plattform 

med rätt förutsättningar för att unga ska kunna påverka och göra sina röster hörda, och 

verka som förebilder för andra. De ser effekten av att barn och unga lyssnar bättre till 

personer i sin egen ålder tydligt, och kan därför säga att metoden har varit lyckosam. 
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Kräva konceptet har varit mycket uppskattat av deras valda målgrupp, och de kan 

bekräfta att det har varit motiverande för dem att se att deras krav når fram. Det har varit 

viktigt för dem att engagemanget ska vara enkelt att genomföra utifrån sina egna 

förutsättningar, stort som smått. Deras metod har även uppskattats av andra aktörer 

inom området och de har haft många förfrågningar om att föreläsa om projektet, vilket 

de också gjort. Det ser de som oerhört positivt, särskilt inom tobaksfrågan där den yngre 

målgruppen är central. 

Uppföljning 

Projektet har löpande följt upp verksamheter och fått regelbunden feedback från Unga 

Allergikers medlemmar och lokalföreningar. De har även följt upp de aktiviteter som 

genomförts och analyserar resultaten av dem. I nuläget har de påbörjat arbetet med att 

samla in alla de krav om rökfrihet som ställts att barn och unga runt om i landet för att 

under årets sista månader sammanställa det till ett påverkansmaterial som kommer att gå 

ut till politiker, andra beslutsfattare och Statens folkhälsoinstitut, som kommer att 

använda underlaget som en del av utredningen kring fler rökfria miljöer som pågår till i 

slutet av 2013.  

De ser stor utvecklingspotential i att få arbeta vidare med Kräv Rökfritt som 

projektform utifrån den mycket positiva respons och det uppenbara behov som finns av 

att driva tobaksfrågan utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv tillsammans med barn 

och unga. Medel har sökts för att kunna fortsätta arbetet under 2013.  

För mer information om projektet kontakta: 

Unga allergiker 

Madeleine Malmros    Telefon: 08- 32 80 75 eller 070- 766 55 20 

E-post: gs@ungaallergiker.se  Hemsida: www.ungaallergiker.se 

mailto:gs@ungaallergiker.se
http://www.ungaallergiker.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 2012 

Ansökta medel (tkr)    200 346 360 500 499 500 

Beviljade medel 

(tkr) 
   200 340 360 500 500 500 

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 75 000 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 enligt ansökan 

Projektets syfte 

• 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 stödja romska ungdomars integration i majoritetssamhället. 

•  Att verka för en drogfri positiv livsstil. 

• Att skapa mötesplatser för romer och en meningsfull fritid. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att få kunskap om tobak, alkohol och narkotika, att inte 

börja röka, att skjuta upp alkoholdebuten, att inte börja 

använda droger, att de går ut grundskolan, att de påbörjar 

gymnasieskolan, att de får en meningsfull fritid. 

- 

Delmål Mätbara resultatmål 

För att kunna mäta detta måste man ha en uppfattning om 

hur romernas hälsa, levnads- och livsvillkor ser ut i 

kommunen och hur den sociodemografiska miljön ser ut. 

- 

Målgrupp 

Romska ungdomar i åldern 12-17 år. 

Metod 

Kvinnliga och manliga romska coacher arbetar med romska barn och ungdomar. 

Grupperna består av sex-tio barn/ungdomar som träffas i anslutning till skolan tio timmar 

i veckan under terminen. 
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Metoder som används är värderingsövningar, rollspel och forumspel. Material som 

kommer att användas under 2012 är COOLT med koll- att arbeta med ungdomars 

tankar och åsikter. Ungdomarna diskuterar frågor som handlar om livsstil, identitet, 

självkänsla, att kunna se sina egna möjligheter, att träna sig i handlingsberedskap, att 

stärkas i sin stolthet att vara romsk och att träna sig i att avvisa kränkningar. En viktig del 

är att arbeta med uppmärksamhet, uppmuntran och beröm gentemot deltagarna. 

Planerade aktiviteter är studiebesök hos bland annat ungdomspolisen som kan främja 

det brottsförebyggande arbetet. Besök på museum, bio, teater och på bibliotek som ger 

social integrering, delaktighet i samhället och kulturkunskap. En sommarskola med 

romsk litteratur, musik och möjligheter att ta del av romska traditioner. Som avslutning 

planeras ett sommarläger. 

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. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

En av de kvinnliga coacherna har fått tjänst som resursperson och är nu också 

projektledare för sökt projekt. Två tillsvidare tjänster finns i kommunen. Aktiviteterna 

under 2012 har i första hand riktat sig till de romska barnen/ungdomarna. Coacherna har 

deltagit i för dem relevanta utbildningar så som SET, Komet, deltagit och föreläst vid 

internationella Fritidsforums konferens i Stockholm, deltagit i CAN:s drogkurs, 

Wendelsberg, deltagit i CAN konferens- Att kommunicera med unga om alkohol och 

droger. Aktiviteter som genomförts är lägerskola, sommarskola, simskola, studiebesök 

hos polisen, besök på Liseberg tillsammans med fältassistenter och icke romska barn, på 

ZOO i Köpenhamn, på Tosselilla Sommarland, fiskeutflykter samt inte minst lärt sig åka 

med allmänna kommunikationsmedel i stället för bil! 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att få kunskap om tobak, alkohol och narkotika, att inte 

börja röka, att skjuta upp alkoholdebuten, att inte börja 

använda droger, att de går ut grundskolan, att de påbörjar 

gymnasieskolan, att de får en meningsfull fritid. 

För att kunna mäta ovanstående måste man ha en uppfattning om 

hur romernas hälsa, levnadsvanor – och livsvillkor ser ut i 

kommunen. Att få fram mätbara resultat när det gäller detta möter 

svårigheter då data i folkhälsoenkäter och drogvaneundersökningar 

enbart baseras på vilket medborgarskap du har och inte vilken 

etnisk minoritet du tillhör. 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

Upplevda framgångar med metoderna 

Genom ökat samarbete mellan de romska coacherna och fältassistenterna har successiv 

integrering av de romska barnen och ungdomarna i majoritetssamhället kunnat 

genomföras. I skolorna är numera coacherna en mycket uppskattad grupp personer som 

respektive skolas personal är mycket positiva till. Inflyttning av tjeckiska romer har skett 

senare än inflyttningen av den jugoslaviska gruppen. En viss misstänksamhet från den 

tjeckiska gruppen har funnits men efterhand minskat. Merparten av de tjeckiska romska 

barnen går numera i skolan och deltar i de olika aktiviteterna. Coacherna har mycket gott 

renommé i den tjeckiska gruppen. 

Uppföljning 

Romerna är generellt negativa och misstänksamma att delta i såväl enkäter och som 

undersökningar vilket kan försvåra en utvärdering. Under projektperioden har emellertid 

ett förtroende vuxit fram mellan de projektaktiva i den romska gruppen och den icke 

romska gruppen. Förhoppningen är därför stor att en utvärdering som de två externa 

metodhandledarna ansvarar för kan genomföras under hösten 2013. Syftet är att lära av 

erfarenheterna genom att peka på framgångar, eventuella brister och försöka hitta 

lösningar på de delar av projektet som visat sig var mindre framgångsrika. 

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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Fakta om SAMBA 

• SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt 

arbetar för och med barn. 

• SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att de insatser 

som görs får så verksamma effekter som möjligt. 

• SAMBAs vision är ett samhälle med plats för barnen. Ett samhälle där barnens bästa kommer i 

första hand vid politiska beslut och där varje barn ges tillräckliga resurser för en god uppväxt. 

Hur vi tar hand om barnen formar hela vår värld! 

Källa: www.samba.nu   

SAMBA- Samarbete för barnen: Dizza alkohol 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         900 

Beviljade medel 

(tkr) 
        500 

Bakgrund 

Alkohol och drogers skadeverkningar i samhället summerar till många tio tals miljarder 

kronor årligen. Missbruk av alkohol och andra droger bidrar till att många ungdomar 

hamnar i marginalisering och utanförskap. Projektet bygger på erfarenheter som SAMBA 

fått i ett stort tre årigt antitobaksprojekt Dizza Tobak, med drygt 400 skolklasser och 

ungdomsgrupper involverade. Projektet kan liksom Dizza tobak få en nationell spridning 

och ge nya lärdomar och erfarenheter om hur unga kan påverka andra unga att inte 

använda alkohol och droger. Det unika med projektet är att det drivs digitalt på nätet 

från unga till unga. Ungdomar påverkas mer av jämnåriga kamrater än från lärare/vuxna. 

Ovanifrånperspektivet byts till ett underifrånperspektiv genom att utgå från ungdomarnas 

egen situation, och ungdomarnas egna erfarenheter och idéer. Projektet är ett samarbete 

med IOGT-NTO Junis och riksförbundet SMART och planeras att överlämnas till annan 

lämplig aktör efter tre år för att nå en kontinuitet och varaktighet. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Grundidén är att skapa en plattform och ett sammanhang där målgruppen själva ser sig 

som en resurs i att förändra sin och andra ungas förhållningssätt till alkohol och andra 

http://www.samba.nu/
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droger. I samarbete med skolorna erbjuds elever i högstadiet att engagera sig genom att ta 

fram egenproducerade bild och bildtexter, filmer och andra arrangemang som visar 

alkoholens och drogmissbrukets negativa effekter för jämnåriga. I samverkan med 

riksförbundet SMART kommer ett Familjekontrakt att erbjudas målgruppen. Nämnda 

kontrakt tas fram i samverkan mellan SMART ungdom och SAMBA och blir således 

unikt för projektet. Familjekontrakt innebär att en ungdom lovar att inte använda droger 

under en viss tid. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Projektet mål är att starkt bidra till att förebygga och 

förhindra nyrekryteringen till brukandet av droger och 

säkra ungdomarnas hälsa och välmående.  

Antal inlämnade digitala bidrag. 

Enkätundersökningar 

Delmål Mätbara resultatmål 

Delmål 1: Framtagning och digital publicering av 

målgruppens (elever i årsgrupp sju) bidrag i form av bild 

med tillhörande text, max 500 tecken med blanksteg. 

Målgruppens bidrag av bilder publiceras på kampanjens 

hemsida samt i skolornas egna papperstidningar/skrifter. Vi 

kommer att utse vinnare och dela ut en summa att användas 

till exempel till en studieresa. 

Antal inlämnade digitala bidrag. 

Enkätundersökningar 

Delmål 2: Produktion av och publicering av målgruppens 

bidrag i form av filmer. Samma elever som ovan men nu i 

årskurs åtta. Målgruppens bidrag av egenproducerade 

filmer publiceras på kampanjens hemsida. Vi kommer att 

utse vinnare och dela ut en summa att användas till exempel 

till en studieresa.  

Antal inlämnade digitala bidrag. 

Enkätundersökningar 

Delmål 3: Fysiskt ställningstagande i form av 

performancekonst, teater och aktioner. Samma elever som 

ovan men nu i årskurs nio. Manus för performance, teater 

och aktioner tas fram och framförs live samt dokumenteras 

i film och bild för presentation på kampanjens hemsida. Vi 

kommer att utse vinnare och dela ut en summa att användas 

till exempel till en studieresa 

Antal inlämnade digitala bidrag. 

Enkätundersökningar 

Målgrupp 

Ungdomar i åldrarna 13-16 år. 

Metod 

Metoden är att integrera ungdomarna i projekt och bjuda in dem till ett konkret 

deltagande genom digitala medier. Projektet erbjuder digitala plattformar för 

verksamheten där unga själva utformar och styr processen. 
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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. Viss förändring har skett i tidsplanen på 

grund av sent bidragsbesked. Som skäl till förändringarna anges annat. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Inledningsarbetet bestod av framtagandet av en digital plattform för deltagarna i 

projektet. Kampanjmaterial togs fram i samarbete med Södertörn högskola och 

riksförbundet SMART. Under projektets första sex månader kommunicerades projektidén 

direkt till drygt 400 rektorer. Projektet presenterades också muntligt för ett antal utvalda 

skoldirektörer och motsvarande. Marknadsföringen bestod av annonsering i 

Lärarförbundets, Skolledarförbundets och i Lärarnas Riksförbunds tidning. Under januari 

2013 repeterades annonserna i Lärarförbundets båda ovanstående tidningar och en 

inbjudan sändes till landets 1 539 högstadier. Projektet involverar idag högstadiets alla 

årskurser med en bred geografisk spridning i landet. De är idag i linje med projektets 

ursprungliga tidsplan.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Motverka en tidig alkoholdebut och nyrekrytering till 

riskbruk. 

Utvärdering kommer att ske vid projektets avslut. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Text och bild. Utvärdering kommer att ske vid projektets avslut. 

Film Utvärdering kommer att ske vid projektets avslut. 

Fysiskt ställningstagande. Utvärdering kommer att ske vid projektets avslut. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Dizza-konceptet måste betraktas som mycket framgångsrikt. Dizza Tobak har nått många 

tusen ungdomar och fått dem att aktivt arbeta för att minska tobaksanvändningen. 

Genom valet av arena - den virtuella världen på internet, de sociala medierna - har 
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ungdomarnas bidrag nått ut inte bara till flera tusentals ungdomar i Sverige utan även 

utanför landets gränser. Totalt visades tävlingsbidragen 148 356 gånger på internet. Det 

är här ungdomarna integrerar med sina vänner i de stora nätverk de byggt upp. Än 

viktigare är kanske den återkoppling som projektet fått från involverade lärare och 

ANDT-personal inom skolvärlden. Konceptet har också rönt internationell 

uppmärksamhet och presenterats bland annat på World Cancer Congress (UICC) i 

Mumbai, Indien och i Shenzhen, Kina 2010 och på European Network Quitlines (ENQ) i 

Krakow, Polen och i Amsterdam, Nederländerna 2011. 

Uppföljning 

Utvärderingen är tänkt att genomföras först vid projektets slut. Det ska genomföras med 

hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. I samverkan med Södertörns högskola 

utvecklades en standardiserad enkät ägnad att belysa ungdomarnas inställning till 

alkohol. Enkäterna samlas in varje år under den treåriga projekttiden. Planerat är även att 

utvärdera elevernas tävlingsbidrag. Detta sker främst från de digitala plattformar som 

finns tillgängliga på projektets webbplats och som utgör ett väsentligt stöd till projektets 

olika moment. Plattformarna är tänkta att skapa kunskapsbanker som kan användas 

långt bortom projektets tidshorisont. Intervjuer ska genomföras med projektdeltagarna 

för att belysa hur de uppfattade projektet: om det påverkade deras inställning till alkohol, 

vad de upplevde som positivt respektive negativt i projektet etcetera. Södertörn högskola 

har lämnat positivt svar på förfrågan om uppföljning och utvärdering av projektet.  

För mer information om projektet kontakta: 

SAMBA- Samarbete för barnen 

Mats Lindkvist   Telefon: 0706- 61 78 68 

E-post: mats@mli.se    Hemsida: www.samba.nu och www.dizzaalkohol.se  

 

mailto:mats@mli.se
http://www.samba.nu/
http://www.dizzaalkohol.se/
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Somalian Women In Sweden (SWIS): SWIS mot droger 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen      FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         500 

Beviljade medel (tkr)         300 

Bakgrund 

Det finns stora drogproblem inom den somaliska minoriteten. Det mest omfattande 

missbruket bland somalier är missbruk av kath. SWIS menar att de svenska 

myndigheterna inte prioriterar insatser mot kath. SWIS vill öka intresset för att bekämpa 

missbruket av kath och få samhället att öka insatserna samtidigt som förening kan nå ut 

med information. Polisen måste motverka och aktivt bekämpa langningen, vilket inte 

borde vara svårt eftersom kath är både skrymmande och langas öppet. Socialtjänsten 

måste erbjuda vård och behandlingsinsatser. Fler tvångsingripanden måste göras för att 

statuera att det svenska samhället inte accepterar missbruk. Idag får många missbrukare 

till och med socialbidrag vilket kan leda till att de upprätthåller missbruket! Det är 

hänsynslöst mot alla kvinnor och barn som drabbas av våld och förtryck som ofta är en 

konsekvens av missbruk. Målet är att få polisen att agera mot langningen och 

socialtjänsten att erbjuda vård frivilligt om möjligt, tvång om nödvändigt. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att motverka missbruk av kath samt förebygga rökning och bruk av 

vattenpipa. Projektet kommer att arbeta för stärkande av SWIS lokala arbete mot kath i 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö. 

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 folkbildningsarbete och aktiviteter. 

• Organisationen som verkar för att förbättra somaliska kvinnors situation i samhället har drygt 

100 medlemmar.  

Källa: Projektansökan 2008 



 
 
 

139 
 

 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Motverka missbruk av kath. Deltagare, minskat kathmissbruk. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Deltagare på seminarier. Antal deltagare. 

Deltagare på sommarläger. Antal deltagare. 

Målgrupp 

Barn och unga samt unga vuxna och personer med riskbruk. 

Metod 

SWIS anser att det är viktigt att föräldrarna ges grundläggande utbildning i att motverka 

drogdebut bland ungdomar och därför kommer COPE-utbildningar i samtliga fyra 

lokalavdelningar, Stockholm, Växjö, Göteborg och Malmö, att genomföras. Genom 

föreläsningar, konferenser, studiematerial och andra insatser ökas kunskaperna om 

skadorna vid rökning av exempelvis vattenpipa, samt kathmissbruk i den somaliska 

gruppen. 

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. 

Enligt slutrapport 

Projektet kom igång senare än beräknat då de väntade på beslut/pengar. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet arbetar med att förebygga missbruk av kath. De arbetar långsiktigt med att 

utbilda föräldrar med metoden COPE. Metoden är väl dokumenterad och utvärderad. 

Stina Thorell, vid Uppsala Universitet, har gjort en specialstudie hur COPE fungerar just 

med den somaliska gruppen. Projektet driver verksamheten i enlighet med slutsatserna i 

denna utvärdering. Under hösten 2012 utbildades sex nya COPE-ledare från de orter där 
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de inte hade detta, det vill säga Malmö, Göteborg och Växjö. De har kommit igång med 

verksamheten på alla fyra orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.  

De genomför tio möten inom varje kurs och har mellan åtta till tjugo föräldrar i varje 

grupp. Mötena är oftast på lördagar och pågår hela dagarna. De har barnpassning och 

bjuder på måltid under dagen. När själva kursen är genomförd på lite drygt två till tre 

timmar så blir det social samvaro, oftast med musik, sång och berättelser ur böcker.  

Då COPE finns på somaliska förs alla diskussioner på det språk som alla kan. 

Kunskaperna i svenska är ofta mycket dåliga, speciellt hos kvinnorna. För de lite äldre 

barnen erbjuds läxhjälp under COPE-dagarna och ibland speciella föreläsningar som 

riktar sig till ungdomar. De följer alla manualer som finns för COPE mycket noga, men 

anser att de har utvecklat verksamheten genom att sätta in COPE i ett vidare socialt 

sammahang.  

Totalt har 54 föräldrar deltagit i COPE-kurserna men då de fick pengar så sent under 

2012 har inte mer än en grupp blivit klar med tio möten. De anser att COPE ger 

föräldrarna verktyg att upptäcka och förebygga eventuellt missbruk hos sina barn.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Arrangera COPE-verksamhet. Vi har nått planerat antal deltagare. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Motverka missbruk av kath. Ökad kunskap om risker med missbruk. 

Sprida kunskap om kath. Artiklar, flygblad, med mera. 

Sprida kunskaper om tobak, vattenpipa med mera. Foldrar och föredrag. 

Upplevda framgångar med metoderna 

De anser att projektet är mycket framgångsrikt. De frågar alltid om föräldrarna blivit 

erbjudna föräldrastöd eller föräldrautbildning genom exempelvis skolan. Förra året hade 

de en förälder som hade uppfattat en sådan inbjudan - hon var lärare! Detta betyder att 

somaliska föräldrar står utanför den omfattande verksamhet som samhället bedriver. Vad 

detta beror på vet de inte säkert. Språket är säkert en förklaring men det beror nog också 

på att de inte läser eller litar på information från myndigheter. Många somaliska föräldrar 

går alltid på barnens föräldramöten i skolan. Informationen verkar dock inte nå fram!!  
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Uppföljning 

Projektet skriver dagbok och sammanfattningar av alla COPE-sammankoster i enlighet 

med ansökan. 

För mer information om projektet kontakta:  

SWIS        

Samira Ismail     Telefon: -   

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 2012 

Ansökta medel (tkr)        510 650 

Beviljade medel (tkr)        200 500 

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 av Europa. Behovet av utbildning samt hjälp till att sluta 

missbruka är stort, eftersom khat leder till utanförskap, arbetslöshet och sociala problem. 

Varje år kommer tusentals krigsdrabbade människor till Sverige från Somalia. 

Förekomsten av PTSD (post-traumatic stress disorder) bland somaliska män uppskattas 

till 40-60 procent. Det är inte ovanligt att, på grund av det stigma som omgärdar psykisk 

ohälsa, många somaliska män använder khatmissbruk i ett självmedicinerande syfte. 

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. 

Fakta om Somalilands Förening i Malmö 

• Den ideella föreningen grundades 1997 av 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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Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet utgår ifrån 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. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

De somalier som slutat med khatmissbruk ska stötta de som 

fortfarande missbrukar. 

Med hjälp av enkäter till målgruppen. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Projektet ska hjälpa missbrukarna och de kriminella att 

finna sysselsättning och bostad. 

Projektet ska mäta antalet som slutat med khat, fått arbete och 

boende. Mätningen baseras på målgruppens självrapportering i den 

dagbok projektet gett till deltagarna. Mätningen avser också 

självdeklarerad attitydförändring, till exempel tackat nej till khat 

och hur de skriver om sitt nya liv utan missbruk. 

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. 

Projektet jobba också preventivt genom utbildning och workshops med ungdomar som är 

i riskzonen för att utveckla missbruk. 

Metod 

Metoden som tillämpas är baserad på NA:s (Anonyma Narkomaner) traditionella 

koncept enligt 12-stegsprogrammet. För att kunna serva just den somaliska målgruppen, 

kommer mötena att döpas till Khat Anonymous (KA).  

Projektet erbjuder möjligheter för målgruppen att bryta sitt khatmissbruk. Det sker 

genom samarbete med KRIS, ESF (Europeiska socialfonden) projektet Somalier startar 

företag/söker jobb och den somaliske psykologen Yassin Ekdal. KRIS hjälper 

projektdeltagare, som avtjänat sitt fängelsestraff för khatinnehav med först gruppboende 

och senare med permanent bostad. ESF projektet hjälper målgruppen med 

arbetsmarknadsinsatser som att skriva CV, personligt brev, erbjuda studiebesök och 

praktik som kan leda till jobb. I vissa fall kan ESF projektet också erbjuda utbildning i 

hushållsnära tjänster såsom lokalvård. Psykologen utför PTSD-screening och individuella 

hälsosamtal med deltagarna samt behandlar krigsskadade och traumatiserade somalier 

som ofta använder khat och lider av PTSD. 
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Deltagarna kommer 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. 

Enligt slutrapport 

Projektet har inkluderat två nya grupper att arbeta med. De hade inte räknat med 

ungdomsgruppen och kvinnogruppen som en del av det ursprungliga projektet men kom 

att bli medveten om behovet av att inkludera dem i projektets målgrupp.  

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet använder samma metod som 12-stegsprogrammet men med smärre ändringar. 

De har arbetat med gruppmöten där de diskuterat olika teman såsom familjen, ekonomi, 

droger, hälsa och social isolering, att leva i exil etcetera.  

Gruppen har i stort vart villig att tala om sina problem i jämförelse med tidigare 

program. De har bland annat reflekterat över det ansvar de har som fäder och den roll 

som förebilder för sina barn som det innebär. 

En del av gruppen har pratat om deras väg till missbruket och om hur deras problem 

började när de var arbetslösa. Andra deltagare började tugga khat eftersom deras nära 

vänner tuggade khat och för att de hade fäder som tuggas när de växte upp. När de bad 

deltagarna att dela med sig av sina livsmål beskrevs några det som en fortsatt cirkel av 

meningslöshet, eftersom de har förlorat alla sina drömmar och mål och att de känner sig 

utanför samhället. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att bedöma problemet med khat missbruk och även att nå 

ut till andra institutioner som arbetar med eller är ansvariga 

för missbruksfrågor. 

Ungdomsgrupperna har bestått av två grupper. De kan se en 

attitydförändring hos ungdomarnas beträffande deras uppfattning 

av khat. Manliga gruppen: Resultatet visar att männen hade ett visst 

motstånd i början men det var 50 procent som fortfarande vill 

fortsätta med programmet. Kvinnliga gruppen: Ännu mer arbete 

behöver göras på detta område när det gäller att nå ut. Att nå ut till 

olika aktörer har varit framgångsrikt och ett intresse finns från 

Rehab center som vill utveckla en kulturell sensitiv metod med vår 

hjälp. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att identifiera personer i riskzonen och de som är beroende 

av khat. 

Vi skapade gruppforum där individer med missbruk kunde känna 

sig trygga i att diskutera hans eller hennes åsikter. Ett forum där 

missbruket förklarades för dem och hur det påverkar deras 

vardagsliv, om de inte söker hjälp. Ungdomar inkluderades i 

programmet eftersom de anses vara i riskzonen utifrån tidigare 

erfarenheter av khat. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Metoden har varit framgångsrik. Detta framgår av resultaten från gruppmötena. Syftet är 

att få en bild av gruppen och dess missbruksproblematik samt att skapa en medvetenhet 

om problemet både inom den somaliska gruppen och inom olika institutioner samt genom 

media. Målet var också att ta reda på vilken typ av behandling som finns i Sverige och 

vilken typ av stöd som finns för personer med khatmissbruk. 

Uppföljning 

Projektet är pågående och uppföljning planeras att ske nästa år. 

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 2012 

Ansökta medel (tkr)        600 734 

Beviljade medel 

(tkr) 
       400 730 

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 

verksamhetsenhetsplattform, som i sin tur ska utveckla en verktygslåda med 

kunskapsbaserade metoder för ANT- förebyggande arbete. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektet syftar till att hitta en samarbetsform där de tre organisationerna bidrar med sina 

kunskaper och erfarenheter i utvecklandet av ett gemensamt preventionsarbete.  Ett 

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. 

• Visionen är en rökfri generation och den övergripande målsättningen är att ungdomar själva ska 

välja att inte börja röka eller snusa. 

• 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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preventionsarbete (verktygslåda och stöd) som ska ge stöd till regionala och kommunala 

aktörer i deras ANT- förebyggande arbete. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

- - 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

* Projektet har ej redovisat i denna form. 

Målsättningar 

• Att Oberoende blir en grund för en gemensam (NSG, UNF, RNS) 

verksamhetsenhet/organisation. 

• 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. 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. Analys samt framtagande av kommunikations- och 

verksamhetsplattform som genomförs med hjälp av intervjuer, genomgång av 

dokumentation samt olika analysmodeller. (Projektmånad 1-6) 

• Fas 2: Att utveckla en verktygslåda med kunskapsbaserade och effektiva metoder 

för preventionsarbete på lokal och regional nivå. Verktygen och metoderna som 
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utvecklas ska utgå från aktuell preventionsforskning och beprövad erfarenhet. 

(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. Projektet har under första delen av 2012 

legat helt i fas med ursprungsplanen men signalerar nu ett behov av förändring i tid- och 

genomförandeplan samt en förlängning av projektet. Som skäl för detta anges tidsbrist 

och samverkansvårigheter med externa parter. 

Enligt slutrapport 

En förskjutning har skett i tid- och genomförandeplan. Anledningen till denna 

förskjutning är att de har sett ett behov av intern förankringen i kommunerna och därför 

valt att tillsammans med samverkande kommuner lägga mer tid på detta. De har genom 

detta förankringsarbete lagt en bättre grund för projektets fortsatta genomförande.  

När det gäller delmålen så är de formulerade som utmaningar som projektet ska ta sig 

an och försöka lösa under projekttiden. I dagsläget har de kommit olika långt med dessa 

delmål/utmaningar, dock är inget helt uppnått ännu, men det var heller inte förväntat.  

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

De tre organisationerna har tagit fram och förankrat en gemensam verksamhetsplattform. 

Fem samverkanskommuner har knutits till projektet - Härryda, Orust, Nynäshamn, 

Trelleborg och Lysekil. Förankringsarbete har skett i respektive kommun i samverkan 

mellan kommun och projekt Oberoende. Kommunernas deltagande har förankrats och 

beslutats på adekvat politisk nivå och tjänstemannanivå. I varje samverkanskommun har 

lokala aktörer bildat arbetsgrupper. Tillsammans med kommunernas arbetsgrupper har 

genomgång och analys av kommunernas pågående ANT-arbete riktat till barn och unga 

genomförts. En sammanställning av insatsförslag utifrån genomförd analys och 

kommunernas behov har genomförts. En analys för att säkerställa att föreslagna insatser 

och metoder har förankring i forskning och beprövad erfarenhet har också gjorts. 
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Projekt Oberoende och kommunerna har identifierat inom vilka områden och med 

vilka insatser man önskar stöd från projektet. Planering av dessa insatser har skett och 

sammanställts i en genomförandeplan för varje kommun. Ett antal insatser är planerade 

och kommer genomföras under 2013 i samverkande kommuner. Utvärderingen har 

påbörjats med intervjuer.  

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

- - 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

* Projektet har ej redovisat i denna form. 

Projektet hänvisar till redovisat resultat ovan och projektplan. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Arbetet med att ta fram en gemensam verksamhetsplattform för projekt Oberoende har 

fallit väl ut. De tre organisationerna A Non Smoking Generation, Ungdomens 

Nykterhetsförbund samt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle har i dag en tydlig 

gemensam grund att stå på i sin samverkan (mellan organisationerna och med 

kommuner). Verksamhetsplattformen är också väl förankrad i respektive organisation. 

Arbetet med att rekrytera samverkanskommuner och där förankra och få igång 

samverkan och insatser har också fallit väl ut. Det arbetet tog dock lite längre tid än vad 

som först var planerat i projektet. Projektet har i dag samverkan med fem kommuner. 

Arbetet med utvärderingen är i sin linda men har ändå gett god input till projektets 

fortsatta arbete.  

Uppföljning 

Projektet följs upp av extern utvärderare. Utvärderingen kommer att vara klar i juni 

2014. Om projektet genomförs lyckosamt samt att utvärderingen pekar på att Projekt 

Oberoende ger mervärde till såväl samverkanskommuner som till respektive organisation 

är tanken att projekt Oberoende ska bli en av organisationerna gemensamägd/styrd 

verksamhet. 
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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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Stiftelsen A Non smoking Generation och Järfälla kommun: Tobaksfri 

skola 2.0 – Framtagande av implementeringsmodell för 

tobaksförebyggande arbete i skolan 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         539 

Beviljade medel 

(tkr) 
        539 

Bakgrund 

Tobaksbruk är idag en klassfråga i Sverige. Det röks och snusas mest i de grupper av 

befolkningen som har kortast utbildning och lägst inkomster. Skolan är, genom 

skolplikten, den arena där det finns möjlighet att nå alla barn och ungdomar, oavsett 

socioekonomisk tillhörighet. Här kan man stärka dem som kanske inte har de bästa 

förutsättningarna från hemmet att motstå ett framtida tobaksbruk. Därför är ett effektivt 

och långsiktigt tobaksförebyggande arbete i skolan av största vikt.  

Tobaksfri skola 2.0 är ett utvecklingsprojekt från A Non Smoking Generation i 

samarbete med Järfälla kommun med flera. För många hälsofrämjande metoder tar det 

ofta lång tid att nå vardagsanvändning. Man vet idag vilka faktorer som påverkar barns 

och ungas tobaksbruk. Flerkomponentsprogram som utgår med dessa kända faktorer som 

bas är de mest verksamma. Om dessa används och integreras i skolans verksamhet får det 

effekt. Med andra ord så finns verktygen. Det som saknas är en implementerings- och 

vidmakthållande modell för Tobakslagens efterlevnad och tobaksförebyggande arbete i 

skolan. Därför vill A Non Smoking Generation och Järfälla kommun, i det här projektet 

undersöka möjligheterna att ta fram en sådan implementeringsmodell. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektets syfte är att undersöka och analysera främjande och motverkande krafter för 

implementering och långsiktigt vidmakthållande av tobaksförebyggande arbete i skolan. I 

slutändan är syftet att utveckla metoder och ett metodmaterial som både beskriver 

verksamma metodkomponenter och verksamma implementeringskomponenter. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

- - 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

* Projektet har ej redovisat i denna form. 

Huvudmål 

• Att få till ett verksamt och långsiktigt hållbart tobaksförebyggande arbete i de 

svenska skolorna.  

Mätbara resultatmål 

Målsättningen är att projektet löpande ska dokumenteras och som resultat av projektet 

förväntas en dokumentation som beskriver: 

• Metodkomponenter för tobaksförebyggande arbete i skolan (metod + verktyg). 

• Implementeringskomponenter för integrering och vidmakthållande av 

tobaksförebyggande arbete i skolan. 

Målgrupp 

Primär – Barn och ungdomar. 

Sekundär – Projektet vill nå barn och ungdomar genom skolans personal. 

Metod 

• Fas 1: Analys/Rekrytering av kommuner – Analys av skolan som miljö för 

implementering av metoder och arbetssätt generellt samt för tobaks- och ANTD- 

förebyggande arbete. Här görs även en analys av befintliga metoder samt vilka 

strukturer i skolans värld som kan vara bärande för ett långsiktigt 

tobaksförebyggande arbete. 

• Fas 2: Planering och utveckling – Utveckla en helhetsmodell (det vill säga metod, 

implementeringsmodell samt strukturer för långsiktig överlevnad) för 

tobaksförebyggande arbete i skolan. 
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• Fas 3: Genomförande och dokumentation – Material, utbildningskoncept och 

övriga komponenter som ingår i den utvecklade helhetsmodellen testas i 

deltagande testskolor. 

• Fas 4: Utvärdering och sammanställning – Undersökning av elevernas tobaksbruk 

och attityder till tobak samt gruppintervjuer med elever. 

• Fas 5: Dokumentation/Handledningsmaterial/Utbildningskoncept – Projektets 

resultat sammanställs i ett handledningsmaterial. 

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. Viss förändring har skett vad gäller 

tidsplan. En liten förskjutning har skett då beskedet om beviljade medel kom oväntat sent. 

Enligt slutrapport 

Projektet har genomförts planenligt. Dock har, efter samråd med utvärderare och övriga 

deltagare i advisoryboard, beslut fattats om att de inte ska använda sig av kontrollskolor 

när de utvärderar projektet. Det har med andra ord skett en förändring från 

ursprungsplan när det gäller utvärderingen. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet startades upp i maj 2012 och har alltså pågått i ett halvår. De resultat som har 

uppnåtts under 2012 är de förväntade och ligger i linje med steg 1 och 2 i projektplan. 

Följande har uppnåtts: Sex interventionsskolor i sex olika kommuner har rekryterats, 

varav två gymnasieskolor och fyra grundskolor. Ett advisoryboard har bildats och 

genomfört sina första möten. En utvärderingsplan har tagits fram och intervju och 

enkätunderlag likaså. Intervjuer har påbörjats. Utifrån genomförd analys 

(forskningsgenomgång samt intervjuer) har en helhetsmodell utvecklats som innehåller 

såväl implementeringskomponenter som metodkomponenter för tobaksförebyggande 

arbete i skolan. 



 
 
 

154 
 

 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

- - 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

* Projektet har ej redovisat i denna form. 

Projektet hänvisar till redovisat resultat enligt ovan. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Då projektet har ställt höga krav på skolorna gällande deras egna engagemang och insats 

i projektet har det krävts många kontakter med många skolor för att få ihop de som nu 

deltar. Arbetet med att rekrytera skolor har därför varit mycket tidskrävande. 

Litteratursökningar, genomgång av forskningsrapporter samt intervjuer med sakkunniga 

har gett ett mycket gott underlag till den helhetsmodell som projektet tagit fram och ska 

arbeta utifrån.  

Uppföljning 

Utvärderingsplan är framtagen för projektet och i den beskrivs den metod som avses 

användas för projektets utvärdering. Utvärderaren följer projektet från början och totalt 

fyra utvärderingsinsatser görs under projekttiden.  

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 2012 

Ansökta medel (tkr)        300 350 

Beviljade medel 

(tkr) 
       250 150 

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 enligt 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. Som komplement 

erbjuds information till föräldrar och utbildning av skolpersonal. 

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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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Skjuta upp alkoholdebuten bland ungdomar. Färre ungdomar dricker alkohol före 18 år. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Skolbesök 50 skolor besöks en eller flera gånger med 2 500 elever. 

Föräldraföreläsningar  50 föreläsningar för sammanlagt 2 500 föräldrar. 

Medverkan på mässor och ungdomsfestivaler.  5 tillfällen där vi når cirka 5 000 ungdomar. 

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. 

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. 

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, internet med mera behandlas. 

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 i målsättning och aktiviteter i 

form av färre antal skolbesök än planerat rapporteras på grund av ekonomiska skäl. 

Enligt slutrapport 

Färre men längre skolbesök har genomförts. Däremot har fler andra aktiviteter som 

föräldraföreläsningar och kampanjturnéer anordnats. På grund av minskade ekonomiska 

förutsättningar har huvudmålen inte kunnat nås. Av den anledningen tillsammans med 

deras erfarenheter har en målgruppsförskjutning skett till att även inkludera skolan och 
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familjerna. Istället för beräknade 100 besök på lika många skolor har istället en bredare 

och mer heltäckande arbete skett i tio kommuner och/eller rektorsområden med tonvikt 

på Stockholms län, Skaraborg och Västra Götaland. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Kampanjen ANT-bussen har under året gått från att vara enbart en riktad 

drogförebyggande insats för grundskolebarnen till att bli en del i ett större sammanhang.  

De har allt oftare fått förfrågan från både skolorna och föräldraföreningar om att ta ett 

större tag vid varje tillfälle. För att svara upp mot detta uttryckta intresse för deras 

drogförebyggande arbete har ANT-bussen utökats med föreläsning/utbildning för 

skolpersonal om ungdomars alkohol- och drogvanor och hur skolan kan förhålla sig till 

det. Till barnens föräldrar har sedan föredraget Vuxenkontraktet och kampanjen Ingen 

alkohol före 18 genomförts i samverkan med skolan. På så vis nås hela kedjan från 

barnen, till föräldrarna och skolan. 

ANT-bussen har dessutom varit ute i landet i Blå Bandets kampanj Nykter midsommar 

- för barnens skull, musikturnén Music Box och på Almedalsveckan. Vid dessa tillfällen 

har de rönt en stor uppmärksamhet och intresse för ANT-bussen. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Ge ungdomar kunskap och mod att säga nej till alkohol, 

narkotika och tobak. 

- 

Delmål Mätbara resultatmål 

100 skolbesök. - 

Upplevda framgångar med metoderna 

Projektets erfarenheter är att för barnen i mellanstadieåldrarna har ANT-bussen en 

mycket bra verkan. Fördelarna att barnen får komma ifrån skolan och klasskamraterna 

genom att mindre grupper besöker ANT-bussen ger bra och öppna diskussioner.  

När det gäller högstadiebarnen så har de upplevt det omvända. Stökiga elever är inte 

ovanligt och de tenderar att triggas av att komma in i bussen. Detta stör allt för ofta den 

diskussion som ANT-bussen strävar efter. När de omvänt mot de mindre barnen däremot 

använder sig av diskussion varvat med föreläsning för dessa barn så accepterar de enklare 

den normala skolans regler och en bra diskussion kan föras. Genom ANT-bussens 
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iögonfallande utseende och att den oftast parkeras mitt på skolgården så har skolan 

lättare att samlas kring deras viktiga budskap.  

Uppföljning 

Ingen annan uppföljning har skett än en nöjd kund undersökning som visar att samtliga 

önskar att de ska komma tillbaka eftersom efterföljande diskussioner i skolorna varit 

intressanta enligt lärarna. De har också fått bra gensvar från de olika föräldragrupperna. 

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 2012 

Ansökta medel (tkr)       1 580 1 580 1 580 

Beviljade medel 

(tkr) 
      400 900 900 

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 Statens folkhälsoinstitut. Utvärdering av projektet visar på att 

utbildningsinsatserna varit lyckosamma och att vald metod fungerar som förväntat. 

Projektet utvidgas nu till att omfatta hela Sverige. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Syftet med projektet är att arrangera utbildningsdagar för det professionella nätverket i 

kommunen, om risker och konsekvenser av missbruk av anabola androgena steroider. 

Projektet vill åstadkomma en kommunal mobilisering som innefattar kartläggning, 

kvalitetssäkring av rena gym, preventionsinsatser, behandling och repression. 

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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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att bygga upp ett fungerande nätverk kring AAS där 

nyckelpersoner från olika strategiskt utvalda organisationer 

och arbetsgrupper skall vara grundstommen i nätverket. 

Berörda kommuner har en kommunal policy och en fungerande 

handlingsplan kring AAS-frågan. 

Delmål Mätbara resultatmål 

2012 Öka kunskapen i målgruppen. Påbörja 

implementering. 

Samarbete mellan olika arbetsgrupper, policy handlingsplan hos 

medverkande friskvårdsanläggningar. 

2012 Medvetenheten om AAS finns inom arbetsgrupper i 

kommun och landsting. 

Påbörjade behandlingsstrategier inom sjukvård och socialtjänst. 

Preventionsarbete där dopingfrågan får en betydelse i ANTD- 

arbetet. Dopingfrågan är aktualiserad i skolans drogpolicy. 

2013-2015 Samarbete fungerar på alla nivåer och en 

fungerande prevention, kontroll och behandlingskedja är 

etablerad. 

Via kommunens hemsida och de olika arbetsgruppernas 

verksamhetsberättelser. 

Målgrupp 

Det professionella nätverket i kommunen. I det nätverket innefattas lokala 

länssamordnare, drogsamordnare, sjukvård, socialtjänst, polis, fritidssektor, 

friskvårdsanläggningar och ideella organisationer. 

Metod 

Utbildningsinsatser genomförs i utvalda kommuner enligt följande: En första utbildnings- 

och planeringsomgång för kommunens nyckelaktörer, det vill säga Folkhälsosamordnare, 

drogsamordnare, representanter för gym som vill medverka i antidopningsarbetet, skola, 

sjukvård, idrottsrörelsen, socialtjänsten, barn och fritid, polis med mera.  

Därefter genomförs specialdesignade utbildningar riktade till fyra olika 

gruppsammansättningar: personal på friskvårdsanläggningar, sjukvård och socialtjänst, 

skolpersonal tillsammans med barn och fritid och idrottsrörelsen samt polis och 

rättsvårdande myndigheter, räddningstjänst, brottsofferjour och kvinnojour. 

Genom utbildning av nyckelpersoner vill projektet 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 vill de skapa en fungerande implementering av projektet även efter 

utbildningsdagarna. Planerade återträffar och regelbunden kontakt via telefon och 

internet ökar förutsättningarna för att arbetet kan fortsätta även efter utbildningens 

avslutande. 
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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. 

Enligt slutrapport 

Verksamheten har genomförts enligt planerna men ej kunnat slutföras då projektet inte 

beviljats fortsatt stöd som organisationen uppfattat att Statens folkhälsoinstitut utlovat 

vid projektets start. 

De har vid projektets start satt upp ett flerårigt mål och plan utifrån att Statens 

folkhälsoinstitut utlovat mångårigt stöd. Då detta stöd uteblir från och med 2013 kan de 

inte fortsätta med projektet i den form de önskat. Projektet hoppas att aktörerna själva 

tar vid och att de fortsätter på det sätt som de kan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har träffat och utbildat kommunens nyckelaktörer det vill säga drogsamordnare, 

gym, skola, friskvård, sjukvård, idrottsrörelsen, socialtjänst, behandlingshem, barn och 

fritid, polis med flera som vill medverka i antidopingarbetet. Genom att använda de 

kanaler som redan finns i närområdet har de hjälpt till att skapa förutsättningar för ett 

framgångsrikt arbete. Via denna mobilisering av det lokala nätverket kan kommunen med 

ganska små styrmedel få en fungerande prevention inom de områden som är väsentliga 

för att nå framgång. För en fungerande implementering kan den lokala nätverksgruppen 

initiera ett efterarbete där de olika arbetsgrupperna fått möjlighet att diskutera lämpliga 

åtgärder och långsiktiga strategier. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Vägledning till preventionsarbete och kommunal 

mobilisering kring AAS. 

Vi har fått nyckelpersonerna från hälsa- sjukvård, socialtjänst, 

skola, gym, polis med flera att samverka på våra utbildningar för ett 

gemensamt mål. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Utbildningar Vi har under 2012 genomfört totalt 55 utbildningar med mycket 

positivt utfall. 

 



 
 
 

162 
 

 

Upplevda framgångar med metoderna 

Via det lokala nätverket har de kontinuerligt uppdaterat medverkande kommuner med 

lokala utbildningar, ny forskning, förändringar i lagstiftning och nya erfarenheter 

etcetera. På så sätt har de bidragit till att arbetet kan fortgå även efter de inledande 

utbildningsinsatserna. Syftet med dessa åtgärder är att berörda kommuner på sikt skall 

kunna permanenta insatserna med det material och den uppföljning som projektet 

erbjudit. Projektet anser att de har levererat en metod som svarat upp mot mottagarens 

behov.  

Uppföljning 

De har i projektet varit noggranna med uppföljning av de olika aktörerna genom 

uppföljningsmöten, e-post och telefonkontakter med alla inblandade aktörer. 

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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Tandvård mot Tobak: Tobaksfria veckan v.47 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         70 

Beviljade medel 

(tkr) 
        70 

Bakgrund 

Tandvård mot Tobak har i många år tagit fram material till tobaksfria veckan. Materialet 

är efterfrågat. Det ordnas event på många platser med fokus på tobakstemat för året. 

Projektet utförs årligen med nya teman. Projektet innefattar produktion av affisch med 

tobaksbudskap och debattartikel till Tobaksfria veckan v. 47. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Syftet är att på sikt uppnå en tobaksfri befolkning och ett tobaksfritt samhälle, samt att 

skapa opinion för tobaksfrihet och skydda våra barn. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Producera affisch och debattartikel innan v. 47.  Färdig affisch och debattartikel till v. 47. 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

Fakta om Tandvård mot Tobak 

• Tandvård mot Tobak, TmT, bildades i maj 1992 och inbjuder som medlemmar hela 

tandvårdsteamet.  

• Föreningen arbetar med att minska tobaksbruket i Sverige genom att stödja och stimulera till 

aktivt tobakspreventivt arbete inom tandvården. 

• Deras målsättning är att engagera de egna yrkeskårerna i det tobakspreventiva arbetet för att 

uppnå bästa möjliga hälsa hos patienterna, påverka politiker och beslutsfattare, bevaka att 

tobaksämnet tas upp i all tandvårdsutbildning, synliggöra arbetet i olika skrifter och media, 

samt att arbeta nationellt, regionalt och lokalt.  

Källa: www.tandvardmottobak.org 

http://www.tandvardmottobak.org/
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Målgrupp 

Professionella inom verksamheten. 

Metod 

En affisch för v. 47 produceras och sprids nationellt, främst digitalt och internetbaserat. 

Affischen sprids i nätverken samt exponeras på Yrkesföreningar mot Tobaks webbsida. 

De som vill kan beställa en tryckt affisch från kansliet. Debattartikeln skrivs och skickas 

ut i nätverken för lokal anpassning och användning. 

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. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har framställt en affisch och till WHO:s Tobaksfria dagen 31 maj, skrevs en 

debattartikel som belyste verksamheten på Tobaksmuseet på Skansen. Den 

undertecknades av tre moderata riksdagsledamöter. Utställningen på Skansen finansieras 

av Swedish Match och belyser enbart odling, produktion och tobakskultur, inte 

hälsoriskerna. Debattartikeln publicerades i Dagens Nyheter och fick följdreaktioner på 

Svenska Dagbladets ledarsida dagen efter och spridda kommentarer i annan media. 

Projektet har spridit information om tobaksindustrins arbetsmetoder och 

tobaksindustrins resultat, det vill säga höga ekonomiska vinster till industrin och stora 

hälsomässiga förluster i befolkningen. Projektet har väckt debatt och engagerat många 

människor i opinionsbildningen mot tobaksindustrin. De har samlat många 

namnunderskrifter på deras upprop.  
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Väcka opinion. Antalet beställda affischer. Antalet underskrifter. Antalet träffar på 

hemsidan. Antalet kommentarer via digitala medel. 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet upplever att metoderna varit framgångsrika. Många har besökt deras hemsida, 

beställt affischer och signerat deras upprop, både digitalt och på utskrivna namnlistor.  

Uppföljning 

De har dagligen bevis på att de väcker opinion. De följer upp de kontakter de får från 

personer ute i landet. De stimulerar till aktivitet och rådgör med engagerade personer om 

hur de praktiskt lokalt kan gå till väga. De sammanför personer som kan inspirera 

varandra och arbeta med tobaksprevention.  

För mer information om projektet kontakta:  

Tandvård mot Tobak        

Lena Sjöberg     Telefon: 070- 663 68 34    

E-post: lena.sjoberg@lio.se    Hemsida: www.tandvardmottobak.org 

     

 

  

 

 

 

mailto:lena.sjoberg@lio.se
http://www.tandvardmottobak.org/
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Tankesmedjan Tobaksfakta: Mördande reklam – Ett informations- och 

kunskapsutvecklinsprojekt om tobaksindustrins arbetsmetoder 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         943 

Beviljade medel 

(tkr) 
        850 

Bakgrund 

Tobaksindustrins produkter dödar cirka 5,4 miljoner människor i världen varje år och 

fler än 6 000 enbart i Sverige. För att fortsätta tjäna pengar behöver bolagen hela tiden 

skaffa sig nya kunder, som riskerar att bli sjuka och dö av tobaken. Tobaksindustrins 

intressen kolliderar därför brutalt med folkhälsointressena att bidra till god hälsa och 

livskvalitet för alla i befolkningen. Världshälsoorganisationen (WHO) och 

Tobakskonventionen är därför mycket tydliga; utan att minska tobaksindustrins 

inflytande på folkhälsopolitiken kan inte tobaksproblemet lösas. Viktigt är därför att 

såväl allmänheten, särskilt ungdomen, och beslutsfattare informeras om den olösbara 

konflikten mellan folkhälsan och tobaksindustrin. Alltsedan början av 2000-talet har få 

informationsinsatser om tobaksindustrin genomförts i Sverige.  

Tankesmedjan Tobaksfakta anser inte att Sverige lever upp till åtagandet att alla 

medborgare har rätt till information om tobaksindustrins arbetsmetoder liksom att 

Fakta om Tankesmedjan Tobaksfakta 

• Tankesmedjan Tobaksfakta är en oberoende ideell förening med flera olika 

medlemsorganisationer. 

• Deras arbete utgår från den internationella Tobakskonventionen, världshälsoorganisationen 

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, The Framework Convention on Tobacco Control. 

• Tankesmedjan Tobaksfakta arbetar för att sprida kunskap om och engagemang för 

Tobakskonventionen genom information, utbildning, nyhetsförmedling och opinionsbildning. 

• De vill att tobaksanvändningen i Sverige stadigt ska minska och framtidsvisionen är ett 

tobaksfritt samhälle. 

Källa: www.tobaksfakta.se  

http://www.who.int/fctc/en/
http://www.tobaksfakta.se/


 
 
 

167 
 

 

länderna skall öka medvetenheten om tobaksindustrins inblandning i tobakspolitiken 

enligt artiklarna 5.3 och 12 i Tobakskonventionen. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Syftet med informations- och kunskapsutvecklingsprojektet är att öka allmänhetens 

inklusive ungas och beslutsfattares kunskaper om tobaksindustrin och dess arbetsmetoder 

för att bidra till en minskning av såväl tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken 

som den sociala acceptansen för tobaksindustrin för att således indirekt minska 

tobaksbruket. Projektet ska dessutom bidra med aktiviteter i Sverige den 31 maj 2012, 

WHO:s tobaksfria dag vars tema är Stop tobacco industry´s interference. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att bidra till ökade kunskaper om tobaksindustrins 

arbetsmetoder inklusive påverkan på folkhälsopolitiken hos 

såväl allmänheten inklusive unga som beslutsfattare och 

andra viktiga vidareförmedlare (landstingens 

tobaksansvariga, länsstyrelsens ANDT-ansvariga och andra 

frivilliga organisationer). 

Allmänhetens, beslutfattares och andra viktiga vidareförmedlares 

kunskaper om tobaksindustrin före och efter projektinsatsen. 

Medias behandling av tobaksindustrins arbetsmetoder före och efter 

projektinsatserna. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Bidra till ökad kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder 

och påverkan hos allmänheten inklusive unga.  

Bidra till ökad kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder 

och påverkan hos landstingens tobaksansvariga och 

länsstyrelsens ANDT ansvariga. 

Bidra till ökad kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder 

och påverkan bland beslutsfattare på nationell nivå.  

Bidra till ökat intresse i media om tobaksindustrins 

arbetsmetoder och påverkan.  

Bidra med kunskapsbaserade informationsinsatser om 

tobaksindustrins arbetsmetoder.  

Kartlägga tobaksindustrins arbetsmetoder i Sverige idag. 

Kartläggning av, för Sverige relevanta, exempel från andra 

länder vad gäller tobaksindustrins arbetsmetoder och 

påverkan.  

Kartläggning av liknande informations- och 

kunskapsutvecklingsprojekt i andra länder för att utveckla 

mera kostnadseffektiva insatser i Sverige. 

Bidra till fortsatt insamling av kunskaper inklusive ökad 

kontinuitet i att följa tobaksindustrins aktiviteter. 

Allmänhetens kunskaper om tobaksindustrins arbetsmetoder och 

påverkan på folkhälsopolitiken.  

Riksdagsledamöternas kunskaper om tobaksindustrin arbetsmetoder 

och påverkan på folkhälsopolitiken. 

Landstingens tobaksansvariga och länsstyrelsernas ANDT- 

ansvarigas kunskaper om tobaksindustrins arbetsmetoder och 

påverkan på folkhälsopolitiken.  

X antal artiklar på nationell, regional och lokal nivå om 

tobaksindustrins arbetsmetoder och påverkan på folkhälsopolitiken.  

X antal pressmeddelanden, artiklar, aktiviteter från Tankesmedjan 

Tobaksfakta och andra medverkande samarbetspartners.  

Förekomsten av nätverk som arbetar med att kartlägga 

tobaksindustrin och sprida information om deras arbetsmetoder.  

X antal nyheter om Tobaksindustrin på Tankesmedjan 

Tobaksfaktas hemsida.  

X antal spridda material med anledning av WHO:s tobaksfria dag 

31 maj 2012.  

X antal aktiviteter, nationellt, regionalt och lokalt med anledning av 

WHO:s tobaksfria dag. 

Förekomsten av en specialsektion om tobaksindustrins 
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arbetsmetoder på Tankesmedjan Tobaksfaktas hemsida.  

Besöksdata från Tankesmedjan Tobaksfaktas hemsida.  

Av journalister via Newsdesk lästa pressmeddelanden om 

tobaksindustrins arbetsmetoder och dess påverkan av 

folkhälsopolitiken.  

Antal intressanta insamlade projekt från andra jämförbara länder 

om tobaksindustrins arbetsmetoder och påverkan av 

tobakspolitiken.  

X antal producerade nya informationsmaterial om tobaksindustrins 

arbetsmetoder och påverkan på folkhälsopolitiken.  

Målgrupp 

Beslutsfattare 

Metod 

Kunskapsinsamling: Insamling av såväl aktuella utländska som svenska exempel på 

tobaksindustrins arbetsmetoder och påverkan på folkhälsopolitiken. Undersökningar om 

allmänheten och beslutfattares kunskaper om tobaksindustrins arbetsmetoder. 

Kunskapsförmedling: Materialproduktion, tryckt information såväl som webbaserad. 

Mediainsatser i form av artiklar, pressmeddelanden och konferenser. Utbildningsinsatser 

och skapande av intresserade nätverk. Skapande av ett så kallat Watch Dog Nätverk i 

Sverige enligt internationella förebilder för fortsatt bevakning av tobaksindustrins 

arbetsmetoder och påverkan på folkhälsopolitiken. 

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. 

Enligt slutrapport 

På grund av att projektet inte kunde starta förrän finansieringen kom in har det varit helt 

omöjligt att under denna del av projektet, som har ägnats åt kunskapsinsamling, 

kunskapssammanställning och kunskapsspridning, också utvärdera projektet enligt 

projektplanen. Detta kommer att påbörjas under 2013 så snart som ett besked av fortsatt 

stöd har meddelats. Tobaksfakta fortsätter att bearbeta de sju insamlade projekten om 
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hur andra länder skapat policier för hur länderna ska förhålla sig till tobaksindustrin med 

avsikten att ta fram förslag till riktlinjer för Sverige. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Tobaksindustrins intressen kollider brutalt med folkhälsointressena när det gäller att 

bidra till god hälsa och livskvalitet för hela befolkningen. WHO:s Tobakskonvention är 

därför mycket tydlig - utan att minska tobaksindustrins inflytande på folkhälsopolitiken 

kan inte tobaksproblemet lösas. Under den aktuella projektperioden låg fokus på 

insamling av kunskap om hur tobaksindustrin arbetar, både i Sverige och internationellt, 

att genomföra opinionsundersökningar bland såväl befolkningen som beslutsfattare samt 

insamling av information om förhållningen till tobaksindustrin. 

Kunskapsinsamlingen resulterade i två informationsmaterial. Ett faktablad Stoppa 

tobaksbolagens dödliga inflytande på folkhälsopolitiken och skriften Dödligt inflytande – 

om tobaksindustrins sista strid har producerades. De distribuerades vid två olika tillfällen 

till såväl politiker som folkhälsoarbetare nationellt, regionalt, lokalt och till 

frivilligorganisationer på motsvarande nivåer. Kunskapsspridning skedde även genom 

information via media, hemsidan, sociala nätverk, konferenser, möten, seminarium i 

Riksdagen, samt genom direktutskick per post och via e-post. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

- - 

Delmål Mätbara resultatmål 

Öka kunskapsbaserade informationsinsatser om 

tobaksindustrins arbetsmetoder och påverkan, hos 

allmänheten inklusive unga, landstingens tobaksansvariga, 

länsstyrelsens ANDT- ansvariga, beslutsfattare på nationell 

nivå samt ökat intresse i media om tobakindustrins 

arbetsmetoder och påverkan. 

Fyra pressmedelanden, 23 artiklar på hemsidan, 1660 

prenumeranter till nyhetsbrevet och sju aktiviteter (föreläsningar) 

från Tobaksfakta och andra medverkande samarbetspartners och 

41500 unika besök till tobaksindustridelen av hemsidan. 

Bidra till fortsatt insamling av kunskapsbaserade 

informationsinsatser om tobaksindustrins arbetsmetoder 

inklusive ökad kontinuitet i att följa tobaksindustrins 

aktiviteter för att fortsätta utveckling av kunskapsmaterial. 

Tre producerade informationsmaterial om tobaksindustrins 

arbetsmetoder och påverkan på folkhälsopolitiken. Spridit material 

till över 1000 personer i samband med Globala Tobaksfria Dagen. 

Nära 2000 utskickade rapporter. 

Kartläggning av, för Sverige relevanta, exempel från andra 

länder vad gäller tobaksindustrins arbetsmetoder och 

påverkan. 

Sju intressanta insamlade projekt från andra jämförbara länder om 

tobaksindustrins arbetsmetoder och påverkan på tobakspolitiken 

beskrivs på hemsidan. 
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Upplevda framgångar med metoderna 

Projektet har varit framgångsrikt. Utöver redovisade resultatmål har bland annat ett 40-

tal tweets och fyra pressmeddelanden som handlade om tobaksindustrin skickats ut och 

två opinionsundersökningar har genomförts. Tobaksindustrifrågan har behandlats i 

Almedalen då frågan om SIDA:s prisutdelning till ett tobaksföretag i Indien, som 

resulterade i nya riktlinjer för prisutdelningar, belystes. Ett WATCH bevakningsnätverk 

har startat med en behovsanalys av vilken information som behövs och hur man arbetar 

för att bekämpa tobaksindustrins inflytande idag.  

Tobaksfakta har genom projektet genomfört två särskilda satsningar. Första satsningen 

var under 31 maj där en ny skrift om artikel 5.3 i WHO:s Ramkonvention om 

tobakskontroll distribuerades brett till beslutsfattare och folkhälsoansvariga i länen, 

landstingen, kommunerna och i frivilligorganisationer. Den andra satsningen skedde 

under december då Tobaksfakta distribuerade skriften om tobaksindustrins arbetsätt med 

exempel från Sverige och andra länder. I november hade Tobaksfakta ett seminarium i 

Riksdagen om tobaksindustrins arbetsmetoder riktad till ledamöter. Där föreläste bland 

annat representanter från WHO och Brysselbaserade SmokefreePartnership om hur 

tobaksindustrins påverkan ser ut i Europa och inom EU. I december lanserade projektet 

skriften Dödligt Inflytande – om tobaksindustrins sista strid som under perioden delades 

ut i 2000 exemplar och laddades ned 444 gånger från websidan.  

Uppföljning 

Endast en mindre del av projektet har ännu utvärderats på grund av den försenade 

projektstarten. En utvärdering har gjorts av aktiviteterna i samband med WHO:s 

Tobaksfria Dag genom praktikanter. Av rapporten framkom att personer som fick 

information om tobaksindustrins arbetsmetoder tyckte att information var viktigt men att 

de inte ansåg sig ha kapacitet för att föra ut informationen vidare i deras egna nätverk. 

Skriften Dödligt inflytande: om tobaksindustrins sista strid utgör i sig en form av 

utvärdering där information om tobaksindustrins arbetsmetoder i Sverige och 

internationellt redovisas som en sammanställning av den kunskapsinsamling som gjorts. 

Skriften avser att vara en startpunkt för hur politiker, tjänstemän, den frivilliga sektorn 

och allmänheten kan arbeta vidare med tobaksindustrifrågan. Utvärdering av hela 

projektet inklusive kunskapsökning och användning av skriften görs under fas två i mån 

av finansiering. 
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För mer information om projektet kontakta:  

Tankesmedjan Tobaksfakta        

Sara Sanchez Bengtsson   Telefon: 073- 247 92 91  

E-post: sara.sanchez@tobaksfakta.se  Hemsida: www.tobaksfakta.se  

mailto:sara.sanchez@tobaksfakta.se
http://www.tobaksfakta.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 2012 

Ansökta medel (tkr)       1 046 891 842 

Beviljade medel 

(tkr) 
      300 600 842 

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 enligt ansökan 

Projektet kommer att fortsätta med de olika tävlingarna under 2012 i respektive årskurs. 

Ambition är att utveckla Triaden så att även årskurs 7-9 omfattas. Därmed skapas bättre 

Fakta om TEAM 49 

• Team 49 är en ideell förening vars syfte är att utveckla förebyggande verksamhet för barn och 

deras föräldrar i åk 4 till 9 genom stöd till projektet Triaden.  

• Förening har funnits i Olofström sedan 1998.  

• Team 49 arbetar förebyggande för att minska droganvändning och brottslighet hos barn och 

ungdomar.  

• Föreningen arbetar genom Triaden 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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förutsättningar för ett effektivare brotts- och drogförebyggande arbete. Detta projekt 

kommer att benämnas Remember. På detta sätt kommer Triaden att omfatta föreningens 

totala målgrupp, elever i årskurs 4-9, vilket namnet Team 49 står för. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att förebygga brott och drogmissbruk på ett tidigt stadium 

och på så sätt ge unga viktiga verktyg innan tonåren. 

Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att i 4-trampen lära ut nödvändiga kunskaper om 

trafikfrågor, exempelvis faror utanför hemmiljön, så att 

eleven klarar sig i trafiken på egen hand. 

Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

Att förebygga ungdomsbrottslighet genom att i 5-kampen 

lära ut fördjupade kunskaper i ämnena våld, stöld/snatteri, 

skadegörelse, etik och moral samt mobbing. 

Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

Att eleverna i Drogfighten på ett roligt sätt får kunskaper 

om konsekvenserna vid användning av tobak, alkohol, 

droger och doping. Att samtliga elever i Drogfighten genom 

ökad kunskap får en större motståndskraft mot droger. 

Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

Målgrupp 

Elever i årskurs 4-9 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 
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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 

ursprungsplan har skett beträffande aktiviteter. Den planerade finaldagen har ändrats på 

grund av olika orsaker. 

Enligt slutrapport 

Drogfighten finalen flyttades från en fritidsaktivitet till en skolaktivitet på begäran från 

lärare/föräldrar. Deras motivering var att de tyckte det blev ett snett utfall ibland eleverna 

då flera av dessa inte kunde vara med på den ursprungliga finalen av den anledningen att 

de hade andra uppbundna aktiviteter, bodde hos annan förälder under aktuell helg 

etcetera. I övrigt har allt gått enligt plan. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

En stor byggsten i Triadens framtid är de utvärderingar som varje medverkande 

klass/lärare får fylla i. Dessa svar ligger sedan till grund för de 

omarbetningar/förbättringar som sker varje sommaruppehåll av Triadens personal. Vid 

2012 års utvärdering framkom en rad synpunkter på förbättringar av projekten som nu 

arbetats in främst genom den digitala plattformen. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att förebygga brott och drogmissbruk. Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

Delmål Mätbara resultatmål 

4-Trampen Trafik relaterad utbildning. Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

5-Kampen värdegrund relaterad utbildning. Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

Drogfighten drog problem relaterad utbildning. Hänvisning till utvärdering som genomförs av Örebro universitet. 

 

http://www.triaden.eu/
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Upplevda framgångar med metoderna 

Metoden med att Triaden utbildningarna går i tävlingsform har som vanligt varit 

framgångsrikt. Vad det gäller den digitala plattformen har de inte fått något 

utvärderingsresultat än, men enligt muntliga utsagor från några lärare så fungerar den 

bra. 

Den nya digitala plattform ger lärarna möjlighet att intrigera deras utbildningar i övrig 

verksamhet, vilket i praktiken betyder att Triaden inte stjäl någon utbildningstid från 

skolorna utan blir ett naturligt förebyggande inslag i övrig verksamhet. 

Uppföljning 

Genom deras egen utvärdering i varje klass och genom utvärdering av Örebro universitet. 

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 2012 

Ansökta medel (tkr)     440   445 432 

Beviljade medel 

(tkr) 
    440   445 432 

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 behöver varje människa för att må bra. Tjejzonen är övertygad om att just den 

typen av verksamhet som de bedriver är en nyckelfaktor om man vill förebygga psykisk 

ohälsa hos tjejer. Att förebygga psykisk ohälsa är drogförebyggande. 

Projektets mål och inriktning enligt 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 

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.org  

http://www.tjejzonen.org/
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av och bli peppad av. Genom att skapa möjlighet till en längre relation kan paren 

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. 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. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att ge 40 tjejer möjlighet att under ett år träffa en 

Storasyster och tillsammans med henne få en fastare grund 

att stå på genom ökad självkänsla och självförtroende. Med 

den ökade självkänslan hoppas vi att tjejerna lättare kan stå 

emot påtryckningar från sin omvärld. 

Under 2012 kommer 40 systerpar att bildas, det vill säga att 40 

tjejer får varsin Storasyster. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Rekrytering och utbildning av 40 Storasystrar/volontärer. Att 40 Storasystrar blivit rekryterade och utbildade. 

Rekrytering av 40 Lillasystrar. Att 40 Lillasystrar blivit rekryterade. 

Att lämna ut enkät till Lillasyster att fylla i före och efter 

där vi tar reda på tjejens mående och förväntningar. 

Att sammanställa enkäterna både före och efter för att se om hennes 

mående har förbättrats och om hon varit nöjd med insatsen. 

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 

Inom projektet erbjuds enskilda samtal, fysiska möten mellan två personer. Tjejzonen tror 

på samtalet, möjligheten att få berätta om hur man har det. Att dela med någon sina 

tankar lättar på det tryck som flickorna går och bär på. Detta förebygger psykisk ohälsa 

vilket i sig är drogförebyggande. Tjejzonen rekryterar och utbildar Storasystrar och sätter 

ihop paren utifrån ålder, cirka 10-15 års ålderskillnad. Storasyster och Lillasyster möts i 

fysiska livet cirka fyra timmar/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 
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där för- och nackdelar kring alkohol/droger kan diskuteras. Tack vare att en 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. 

Tjejzonen har en organisationsstruktur med tydliga regler och ramar för att göra det så 

tryggt och enkelt som möjligt att vara volontär på Tjejzonen. En anställd rekryterar, 

utbildar och handleder regelbundet sina volontärer. Det är oerhört viktigt att volontären 

inte känner sig ensam i sitt uppdrag utan vet och känner att det är ett samarbete mellan 

volontären och Tjejzonen. Handledning av volontären är ett viktigt redskap för att få 

volontären att känna sig trygg, förstå vilket viktigt arbete hon utför och ge henne en 

känsla av sammanhang.  

Utbildning sker regelbundet av alla volontärer. Steg l är en obligatorisk 

grundutbildning för alla volontärer som vill engagera sig i Tjejzonen. Den ger också en 

gemensam grund som genomsyrar hela Tjejzonen. Utbildningen innehåller 

samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt. Steg 2 är en specifik utbildning för det 

uppdrag man som volontär väljer att arbeta med. 

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. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Om resultatet mäts i antalet tjejer som fått en Storasyster kan de konstatera att de har fler 

förfrågningar än vad de kan ta emot vad gäller både volontärer och tjejer. Deras nytta 

mäts av Örebro universitet. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att ge 40 tjejer en Storasyster 2 tim./varannan vecka i 1 år. Att ha gett 40 tjejer en Storasyster. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Rekrytering och utbildning av 40 Storasystrar/volontärer. Rekryterat och utbildat 41 Storasystrar. 

Rekrytering av 40 Lillasystrar. Att 40 Lillasystrar blivit rekryterade. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Metoderna upplevs som mycket framgångsrika. Alla Tjejzonens verksamheter organiseras 

på liknande sätt, med mycket struktur och organisation. Det är viktigt att alla vet vad 

som gäller. Tjejzonen är ytterst ansvariga för målgruppen och måste säkerställa en så 

kvalitetssäkrad verksamhet som möjligt. 

Uppföljning 

Örebro universitet forskar på detta projekt under tre år. 

För mer information om projektet kontakta:  

Tjejzonen 

Eva Kallai     Telefon: 070- 764 78 42  

E-post: eva.kallai@tjejzonen.se   Hemsida: www.tjejzonen.org  

mailto:eva.kallai@tjejzonen.se
http://www.tjejzonen.org/
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Tjejzonen: Storasyster på nätet/Chattsyster 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)      421 762 405 402 

Beviljade medel 

(tkr) 
     300 600 400 400 

Bakgrund 

I projektet 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 enligt 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. 
 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att ge 40 tjejer möjlighet att under ett år träffa en 

Chattsyster och tillsammans med henne få en fastare grund 

att stå på genom ökad självkänsla och självförtroende. Med 

den ökade självkänslan hoppas vi att tjejerna lättare kan stå 

emot påtryckningar från sin omvärld. 

Under 2012 kommer 40 systerpar att bildas, det vill säga att 40 

tjejer får varsin Chattsyster. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Rekrytering och utbildning av 40 chattsystrar/volontärer. Att 40 chattsystrar blivit rekryterade och utbildade. 

Rekrytering av 40 Lillasystrar. Att 40 Lillasystrar blivit rekryterade. 

Att lämna ut enkät till Lillasyster att fylla i före och efter 

där vi tar reda på tjejens mående och förväntningar. 

Att sammanställa enkäterna både före och efter för att se om hennes 

mående har förbättrats och om hon varit nöjd med insatsen. 
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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 om 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 förebygger psykisk 

ohälsa och är drogförebyggande. Tjejzonen rekryterar och utbildar Storasystrar och sätter 

ihop paren utifrån ålder, cirka 10-15 års ålderskillnad. De möts via chatten cirka 1 

timme/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. 

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. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Om man mäter resultatet i antalet tjejer som fått en Chattsyster kan de konstatera att de 

har fler förfrågningar än de kan ta emot vad gäller både volontärer och tjejer. Eftersom 

Örebro universitet även forskar på Chattsyster hoppas de kunna se resultat om något år. I 

ett samarbete med World Childhood Foundation har en rapport om stödjande relationer 

tagits fram. I denna fördjupar de sig i vad det innebär att ha en Chattsyster och vad det 

innebär att vara Chattsyster. 
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Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att ge 40 tjejer en Chattsyster under 1 timme/vecka under 1 

år. 

Att ha gett 50 tjejer möjligheten till en Chattsyster, några med 

endast ett fåtal samtal och som mest 40 samtal. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Rekrytering och utbildning av 40 chattsystrar/volontärer. Rekryterat och utbildat 30 volontärer, hade 10 gamla. 

Rekrytering av 40 Lillasystrar. Rekryterat 40 men eftersom några bara samtalade ett par gånger 

blev det 50 totalt. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Metoderna upplevs som mycket framgångsrika. Alla Tjejzonens verksamheter organiseras 

på liknande sätt, med mycket struktur och organisation. Det är viktigt så att alla vet vad 

som gäller. Tjejzonen är ytterst ansvariga för målgruppen och måste säkerställa en så 

kvalitetssäkrad verksamhet som möjligt. 

Uppföljning 

Örebro universitet forskar på detta projekt under tre år. De har också haft ett projekt där 

Storasyster på nätet varit inblandat som heter Stödjande relationer online. 

För mer information om projektet kontakta:  

Tjejzonen 

Lotta Zetterqvist    Telefon: 070- 764 78 40 

E-post: lotta.zetterqvist@tjejzonen.se  Hemsida: www.tjejzonen.org  

mailto:lotta.zetterqvist@tjejzonen.se
http://www.tjejzonen.org/


 
 
 

183 
 

 

Turkiska kvinnoförbundet (TKF): Flickor i akut kris 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)        569* 883 

Beviljade medel 

(tkr) 
       500* 750 

*Projektet drevs under 2011 av föreningen Tänk om. 

Bakgrund 

Projektet handlar om unga, extremt utsatta tjejer som är utkastade hemifrån eller som 

rymt hemifrån. Det är 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. Projektet vill nå dessa tjejer och visa på 

andra alternativ genom samtal, diskussioner och roliga gemensamma aktiviteter och på så 

sätt stärka deras självförtroende och erbjuda en gemenskap där de kan stödja och peppa 

varandra. 

Fakta om Turkiska kvinnoförbundet TKF 

• Turkiska Kvinnoförbundet bildades år 2007 som en sammanslutning av turkiska 

kvinnoföreningar i Sverige.  

• Det är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med tolv 

medlemsföreningar i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala och över 2 500 medlemmar. 

• Medlemsföreningarna samlas kring gemensamma mål och intressen, planerar gemensamma 

aktiviteter och stödjer varandra solidariskt. 

• Turkiska Kvinnoförbundet strävar efter att jobba aktivt för att integrera turkiska kvinnor i det 

mångkulturella sociala samhället i Sverige och mot rasism, könsdiskriminering och våld. De 

arbetar också med att försvara turkiska kvinnors intressen och rättigheter i det svenska samhället 

och att jobba för att utveckla och upprätthålla turkisk kultur i Sverige. 

Källa: E-brev 
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Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektets syfte 

• Att nå flickor med etnisk minoritetsbakgrund som är utkastade hemifrån eller som 

rymt från sitt hem. 

• 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 om att förebygga destruktiva vanor och beteenden. Att förebygga 

missbruk av alkohol och andra droger och att få flickorna att inse sin fulla potential samt 

ge dem verktygen som behövs för att jobba mot att uppnå den. Projektet handlar också 

om att bygga starka nätverk kring tjejerna utifrån deras egna behov och vad de önskar 

åstadkomma med sina liv. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att nå tjejer som har hamnat utanför familjen på grund av 

konflikt med familjen. 

Utbildat volontärerna samt fått kontakt och genomfört flera 

aktiviteter med tjejer. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Förebygga destruktiva vanor och beteenden. Seminarier och samtal med tjejerna. 

Förebygga missbruk av alkohol och andra droger. Utbildning och information. 

Få tjejerna att inse sin fulla potential samt ge dem verktygen 

som behövs för att jobba mot att uppnå den. 

Stöd genom samtal. 

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, 
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samt i metoder för uppsökande arbete. De deltar också i ett flertal studiebesök för att få 

kontakter och relationer inom socialtjänsten, med fältassistenter, med skolkuratorer, 

gruppboenden, inackorderingshem och tjejjourer. De utbildade volontärerna ska arbeta 

för att få kontakt med och genomföra flera olika aktiviteter med tjejer i målgruppen.  

En projektledare koordinerar arbetet, framställer informationsmaterial, samlar all 

dokumentation samt har huvudansvar för samverkan med berörda myndigheter. Stor vikt 

kommer att läggas på kontakten med polisen och speciellt deras ungdomshandläggare. 

Det kan också vara lämpligt att projektets volontärer deltar i polisens egen 

volontärutbildning. 

Aktiviteter 

Aktiviteter som erbjuds tjejerna är bland annat träffar, utbildning, seminarier, bio, 

museum, teaterbesök och stöd genom samtal. Projektet kommer att verka för att bilda 

nätverk, stärka gruppen och kontakterna inom gruppen, nå ut till ännu fler tjejer genom 

snöbolleffekten samt bjuda in personer från liknande bakgrund som har lyckats och blivit 

framgångsrika inom idrott, musik och författarskap. 

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 

tidsplan, personalen och samverkan. Projektet har bytt projektledare och inlett samverkan 

med flera olika parter. 

Enligt slutrapport 

Inom projektet fanns en idé om att besöka centrala Stockholm och Sergels torg, Plattan, 

för att nå till utsatta tjejer som är i riskzonen och försöka få dem med i projektet. Detta 

har inte gjorts under projekttiden. Idén har bedömts svår att genomföra. Dels är det svårt 

att veta och se vilka tjejer som är i riskzonen, dels är det svårt att bara närma sig och 

tilltala en grupp som man inte känner. Risken är stort att tjejerna hamnar i offensiv och 

vill bli lämnade i fred. Efter övervägande anser de att detta inte är lämplig för detta 

projekt. Detta arbete är oerhört viktig och bör därför utföras av professionella tjänstemän 

så som socialtjänsten.  
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Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har lyckats nå en betydlig större grupp unga tjejer under hösten än vad de 

vågade hoppas på. Projektet har haft framgångsrikt samarbete med Rädda barnens 

projekt för unga tjejer i Kista/Rinkeby-området under hela hösten. Genom att de har 

spridit projektet inom deras lokala föreningar i Storstockholm och hittat flera volontärer 

inom dessa områden såsom Farsta och Haninge har de även lyckats nå unga tjejer i dessa 

områden som nu ingår i projektets olika aktiviteter.  

Projektet har även lyckats nå en del föräldrar framför allt i Rinkeby genom deras 

medlemmar där. Genom bra diskussioner med föräldrarna har flera unga tjejer fått följa 

med på deras aktiviteter. Genom deras utökade insatser och genom information på TKF:s 

facebooksida om projektet har de lyckats nå en grupp ensamkommande tjejer som är här 

utan kontaktnät och därmed lätta offer för missbruk. Dessa tjejer ingår numera i deras 

projekt och följer med på deras aktiviteter, träffar, föreläsningar med mera. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att nå tjejer som har hamnat utanför familjen på grund av 

konflikt med familjen. 

Utbildat och har tillgång till 8-10 volontärerna. Fått kontakt och 

genomfört flera aktiviteter med över 30 tjejer. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Förebygga destruktiva vanor och beteenden. Seminarier, träffar, aktiviteter och samtal med tjejerna. 

Förebygga missbruk av alkohol och andra droger. Samtal, träffar, utbildning och information. Ge stöd på olika sätt. 

Få tjejerna att inse sin fulla potential samt ge dem verktygen 

som behövs för att jobba mot att uppnå den. 

Stöd genom samtal, träffar, föreläsningar med polisen och andra 

professionella föreläsare som Dilek Baladiz, Rädda barnens projekt 

med mera. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Organisationen upplever att projektet varit framgångsrikt. De har haft över 30 deltagande 

tjejer på flera aktiviteter och det roligaste är att de flesta återkommer regelbundet. De har 

även undrat när de ska återta aktiviteterna. 

Uppföljning 

Kontinuerlig utvärdering genom samtal och diskussion med tjejerna efter genomförda 

aktiviteter. De har lyssnat på tjejerna och anpassat sig, teman och aktiviteterna efter deras 

önskemål för att uppnå bästa resultat. Målet har varit att nå till så många tjejer som 
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möjligt. De har även överlämnat projektets dokumentation till en extern utvärderare, som 

kommer att skriva en utförlig utvärdering. 

För mer information om projektet kontakta: 

Turkiska kvinnoförbundet 

Burçin Köylüoğlu    Telefon:  

E-post: burciin.k@hotmail.com   Hemsida:  

mailto:burciin.k@hotmail.com
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Tänk Om!: Tänk om – Hedersvåld Missbruk Kriminalitet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)       523 909 1 000 

Beviljade medel 

(tkr) 
      350 500 500 

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 och/eller 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 själva. 

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! fokuserar 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. 

• Föreningen arbetar med stödsamtal och gruppverksamhet direkt gentemot målgruppen, men 

också med utbildningar, handledning och rådgivning gentemot myndigheter och skolor. 

• Tänk Om! är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med mänskliga rättigheter 

såsom demokrati och samhällsfrågor. 

Källa: www.tankom.net 

http://www.tankom.net/
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Projektets mål och inriktning enligt 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 Tänk om! 

Genom självhjälpsgrupper vill man skapa ett livslångt lärande genom påfyllnad av en 

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 

alla delar och att de ska ge personer som levt i utsatthet möjligheter till ett värdigare liv 

utan våld, missbruk, kriminalitet och annan destruktivitet. Under året planeras utökade 

kvällsöppettider för att möta målgruppens behov. Projektet avser även utöka med fler 

aktiviteter genom utökade volontärinsatser. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Rutiner för verksamheten för att stabilisera genom 

utbildning, opinion, policy och var organisationen står 

ideologiskt. 

Inte låta ekonomiska faktorer komma mellan den grundidé som 

projektet grundades för. Fokusera på kvalitet och inte kvantitet. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Fortsatta träffar med målgruppen kontinuerligt genom 

joursamtal, besök, aktiviteter och dagligen nära kontakt 

med målgruppen. 

Utökad självkänsla, gemenskap, acceptans, studiemotivation och 

målmedvetenhet för målgruppen. 

Målgrupper 

Personer som upplevt någon form av hedersförtryck – missbruk – kriminalitet – 

självdestruktivitet samt myndigheter som arbetar med sociala frågor för upplysning av 

problematiken. 

Metod 

Projektet arbetar med självhjälpsgrupperna utifrån AA-metodiken (Anonyma 

Alkoholister).  Då fler unga tjejer med svensk etnicitet som utsatts för någon form av 

våldsproblematik söker sig till Tänk Om! avser de att ändra självhjälpsgrupperna från att 

vara Anonyma hedersdrabbade AH-möten till Anonyma heders- och våldsdrabbade 
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AHV- möten. Inom projektet erbjuds även individuella samtal med KBT-utbildad 

(kognitiv beteendeterapi) personal. 

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 aktiviteter, personal och uppföljning. På grund av en 

mycket omtumlande vår uppges att fler aktiviteter än planerat genomförts och att de 

brustit i utvärdering. Även förändringar i personalen rapporteras. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Forskarteamet har inte fått ta del av någon slutrapport. 

För mer information om projektet kontakta: 

Tänk Om! 

Newroz Zeynep Ötunc    Telefon: 040- 611 10 50 

Media Waisson  

E-post: media.waisson@tankom.net eller info@tankom.net 

      Hemsida: www.tankom.net 

mailto:media.waisson@tankom.net
mailto:info@tankom.net
http://www.tankom.net/
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Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): Engagera, inkludera och förena 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         400 

Beviljade medel 

(tkr) 
        200 

Bakgrund 

Projektet vill engagera, inkludera och förena barn och unga som växer upp i 

missbruksmiljö. En del barn i missbruksmiljöer får stöd i lokala stödgrupper, men det 

finns få kopplingar för dessa barn till andra unga i miljöer som kan fungera som 

skyddsfaktorer. UNF har sedan 20 år tillbaka ordnat kamratstödsresor i syfte att stärka 

unga som vuxit upp i missbruksmiljö. På dessa resor kombineras samtal i mindre grupper 

med en utmanande aktivitet som stärker självförtroende och tillit. Denna resa vill 

projektet erbjuda ungdomar i stödgrupper i tre pilotkommuner för att sedan slussa in dem 

i UNF:s lokala verksamhet. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Genom att unga som redan går i stödgrupp får möjlighet att delta på UNF:s julkurs och 

därefter även UNF:s lokala verksamhet skapas goda möjligheter för att en nykter fritid 

blir en stor del av de ungas liv. UNF är en stark skyddsfaktor så att risken att de själva 

hamna i risk- eller missbruk minskar. 

Fakta om UNF 

• UNF bildades 1970 genom en sammanslagning av IOGT och NTO:s båda ungdomsförbund. 

• Det finns cirka 125 UNF-föreningar över hela landet och i verksamheten finns så skilda saker 

som teater, discon, studiecirklar och kaféer. 

• Målgruppen är mellan 13-25 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/


 
 
 

192 
 

 

Att vara medlem i UNF ger tillgång till nyktra mötesplatser och en meningsfull fritid 

där alkohol eller andra droger inte är närvarande överhuvudtaget. Man vet att en sen 

alkoholdebut är avgörande för den fortsatta alkoholkonsumtionen och att UNF är en 

skyddsfaktor som många gånger är avgörande för att ungdomar väljer en nykter livsstil. 

UNF:s vision kring projektet är att julkursen blir ett etablerat koncept och att den 

ständigt växer. De vill erbjuda resor under skolans alla lov och under samtliga 

suparhögtider så som midsommar, valborg, jul etcetera. Under första halvåret är 

huvudsaklig fokus att bygga upp en struktur kring projektet för att kunna expandera 

julkursen och därmed nå fler unga. 

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

- - 

Delmål Mätbara resultatmål 

- - 

* Projektet har ej redovisat i denna form. 

Projektets syfte 

• Fler barn och unga som vuxit upp i missbruksmiljö stärks som individer genom 

UNF:s verksamhet.  

• Minska risken för att de barn och unga som vuxit upp i missbruksmiljö själva 

hamnar i eget missbruk. 

Mätbara resultatmål 2012 

• 200 ungdomar som vuxit upp i missbruksmiljöer får kontakt med UNF via 

stödgrupperna. 

• 60 procent av deltagarna i stödgrupperna som erbjuds att delta på julkursen eller 

UNF:s verksamhet väljer att gå med i UNF. 

• Välfungerande samarbete med tre pilotkommuner. 

Målgrupp 

Projektets primära målgrupp är unga mellan 13-25 år som gått/går i stödgrupp men ännu 

inte hittat till UNF. 
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Metod 

Stödgruppsdeltagare i de tre pilotkommunerna bjuds in till befintlig UNF-verksamhet och 

att delta på deras julkurser. Julkurserna syftar till att deltagarna bygger självförtroende 

genom att utvecklas i en fysisk aktivitet (så som dykning, utförsåkning) i kombination 

med gruppdiskussioner där varje person jobbar med sig själv och sin egen självbild. 

Resultatet av detta är ett större handlingsutrymme för individen att kunna agera för att 

förbättra sitt liv. 

Genom att bygga upp ett kontaktnät med stödgrupper och socialtjänst samt erbjuda de 

ungdomar som är inne i den verksamheten att åka på en julkurs ökas möjligheterna 

markant för att dessa ungdomar ska välja att gå med i UNF. 

Metoden går ut på att låta julkursen vara länken mellan UNF och stödgrupperna och 

på så sätt integrera dessa i varandra för att ge fler unga en meningsfull fritid och ett 

nätverk att räkna med. 

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 

målsättningen och tidsplanen. På grund av stort intresse planeras en sommarkurs som 

komplement till julkursen. Samarbetet med stödgrupperna och förankringsarbetet i UNF 

har tagit längre tid än planerat. Som skäl för detta anges ekonomiska skäl, tidsbrist och 

samverkanssvårigheter med externa parter. 

Enligt slutrapport 

Eftersom de ville vara noga med att skapa en stabil grund i den här frågan har de lagt 

betydande del på förberedelser, implementering i organisationen och samordning 

nationellt för att skapa goda förutsättningar. I år har de avsatt en personell resurs som 

ska samordna stödgruppsarbetet via en tydlig handlingsplan. Under 2012 la de mycket 

fokus på julkursen, som gick över budget. Vanligtvis åker de skidor men 2012 valde de 

att åka till Västindien. Skälen var att de ville testa något nytt - erbjuda andra sorters 

aktiviteter än just skidor och därmed inkludera fler att prova julkursen och visa på ett 

alternativ till julfirande som kanske ingen förväntat sig. Kostnaderna var högre än vanligt 

men resulterade i en julkurs där deltagare och ledare var mycket nöjda med sina insatser. 
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Kursen och det stora fokus på stödgruppsfrågor har lett till större engagemang i deras 

sociala frågor vilket gör att de är ännu mer stabila som engagerad organisation.  

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Julkursen fokuserade på och hade ett upplägg som liknade en stödgrupp. Trycket för den 

här kursen var högt och man beslutade att också genomföra kurser inför andra högtider 

under 2013. Kursen fick god feedback från kursledning men framförallt från 

kursdeltagare. Projektet ser att de som gått julkursen kommer vara goda ambassadörer. 

Inom UNF finns ett ökat intresse för de sociala frågorna och de har haft flera andra 

utbildningar och dessutom erbjudit extrautbildningar inom frågorna relaterade till det 

sociala med störst fokus på unga i missbruk. Det är tydligt att det finns ett behov och nu 

finns också ett tydligare ideellt engagemang som de förvaltar genom att under 2013 satsa 

på deras utvecklade relation med stödgrupper i landet. Flera samarbeten med stödgrupper 

i landet har initierats. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Stärka länken mellan UNF och stödgrupper. Engagera, inkludera och förena unga samt erbjuda UNF till minst 

100 stycken.  

Delmål Mätbara resultatmål 

Stödgruppssamverkan Regelbunden kontakt med minst fem stödgrupper. 

Stödgruppsledarsamverkan Regelbuden kontakt med mins tre stödgruppsledarutbildningar. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Internt har entusiasmen och engagemanget ökat. Externt har de valt att vara mer 

uppsökande mot socialtjänst, stödgrupper och skolor samt att ge information, vilket har 

skapat en ökad kontakt i landet och breddat deras nätverk. UNF har valt att synas i fler 

sammanhang vilket de tror gör att även vuxenvärlden tar till sig dem och ser dem som en 

meningsfull organisation.  

I år kommer de att delta på förebygg.nu vilket är en av de största konferenserna i den 

här frågan. De har även blivit tillfrågade att föreläsa om deras tankar om föreningsliv i 

kombination med stödgrupper. Dessutom blev Vit Jul-konceptet mycket uppmärksammat 

under 2012 vilket har lett till att fler människor reflekterar över relationerna kring 

alkohol och barn och det blir ännu lättare för dem och andra att vinkla den här frågan 

mot stödgrupper och föreningsliv. De vet att de gör skillnad. 
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Uppföljning 

De har utvärderat julkursen bland deltagarna och under våren kommer de att spendera en 

heldag med kursledningen för att utvärdera kursen ännu mer. Sammantaget kan de 

konstatera att det var klokt att öka antalet platser för att de inser att många vill åka. Det 

de tar till sig är också att de måste öka trycket och intresset kring andra högtider som de 

vet är minst lika komplexa för dessa ungdomar.  

I övrigt har de konstaterat att de behöver lägga mer personella resurser på frågan om 

stödgruppssamverkan. Idag ligger ansvaret till stor del på en av deras anställda. En 

handlingsplan för 2013 har påbörjats som bland annat går ut på att skapa rutiner för att 

samarbeta med stödgrupper, ökad lokal samverkan ute i landet, att träffa deltagare i 

stödgruppsutbildningar och nätverket Stödgruppledarföreningen. De kommer också jobba 

aktivt med att sprida informationen till skolor om att kombinationen stödgrupp och UNF 

är en framgångskombination för att ungdomar ska ha ett meningsfullt och hanterbart liv. 

Detta genom ökad samverkan med skolor. Detta kommer att utvärderas efter 2013. 

För mer information om projektet kontakta:  

Ungdomens Nykterhetsförbund 

Astrid Wetterström     Telefon: 0733- 72 62 61 

E-post: astrid@unf.se   Hemsida: www.unf.se 

mailto:astrid@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 2012 

Ansökta medel (tkr)        500 500 

Beviljade medel 

(tkr) 
       300 250 

Bakgrund 

Fake Free är en tankesmedja som löser upp myter kring berusning och alkohol. Fake Free 

vill synliggöra och luckra upp alkoholnormen i Sverige och granskar alkoholkulturer och 

antidrogmetoder. Istället för att bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol 

vill Fake Free istället undersöka fördelarna, myterna, ursäkterna och den sociala 

konstruktionen kring alkohol. Fake Free vill också förmå fler förebyggande krafter att 

använda ett mer positivt laddat språk.  

Mottagaren av Fake Free-information ska fritt kunna fundera över fakta men också 

kring beteenden. Vad är egentligen fest och vad är fylla? De menar att berusningen är till 

största delen en social konstruktion – något som är beroende av sin omgivning. Fake Free 

har hämtat inspiration från organisationen Adic Sri Lanka vars framgång är att de 

förändrar beteenden genom att lösa upp myter kring berusning och alkohol.  

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektets syfte är att synliggöra alkoholnormen genom att belysa berusningsforskning på 

ett lättillgängligt sätt för att attrahera folk att luckra upp alkoholnormen. Tankesmedjan 

Fake Free vill få folk att göra aktiva val för att kunna umgås Fake Free, det vill säga att 

genomskåda den sociala konstruktionen kring alkohol och andra droger. Att genom sina 

val luckra upp alkoholnormen som i sin tur gör alkohol mer oviktig och ointressant och 

öppnar upp för mer sköna val, fria från alkohol. 
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Att få folk att göra aktiva val och umgås Fake Free. Fortsätta att planera för långsiktig finansiering, genomföra minst 

fem större utbildningstillfällen, förankra tankesmedjan separat 

mellan nykterhetsrörelsen/förebyggandekrafter och allmänheten. Att 

ha en bra bas av anställda och ideella som har förstått Fake Free-

approachen och som har förmågan att föra vidare information på 

kreativa sätt, samt som har förmåga att vidareutveckla 

tankesmedjan Fake Free. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Att synliggöra alkoholnormen. Genomföra modulsatsningen, synas i sammanhang där 

förebyggande krafter samlas. Skapa ett nätverk av förebilder i 

media/kultureliten/politiken som kan utbildas och på ett kreativt 

sätt bidra till att synliggöra och luckra upp alkoholnormen. 

Att göra berusningsforskning lättillgänglig. Fördubbla antal besök på www.fakefree.se, genomföra minst fem 

större utbildningstillfällen, genomföra videosatsningen. 

Att attrahera folk att luckra upp alkoholnormen. Öka från 610 fans till 700 fans på Facebook, öka i antal delade 

länkar, statusuppdateringar och inlägg. 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, 

genomföra modulsatsningen. 

Målgrupp 

Ungdomar i åldern 13-25 år. Nykterhetsrörelsen. Externa referensgrupper med unga och 

unga vuxna. 

Metod 

Hemsidan ska användas som faktabas för berusningsforskning och utökas med 

presentationer och videoklipp. Facebook-sidan ska användas som ett aktivt verktyg att nå 

ut med kunskap på ett interaktivt sätt. Personal och nyckelpersoner inom 

nykterhetsrörelsen som utbildats under 2011 uppdateras och uppmuntras att fortsätta att 

sprida budskapet om att luckra upp alkoholnormen. Tankesmedjan granskar pågående 

kampanjer, existerande material, förebyggande insatser och fungerar som ett bollplank 

och katalysator för att förbättra förebyggande budskap till unga. Tankesmedjan vill också 

ha en bred samverkan med andra aktörer. 

Arbetet med modul, video och webb fortsätter enligt nedan: 

• 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 

http://www.fakefree.se/
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väcka en tanke om alkoholens roll i vårt samhälle och på ett subtilt sätt visa att 

alkoholens roll är uppblåst och fejkad. 

• Video: En onlinevideosatsning med korta filmklipp som gör berusningsforskning 

tillgänglig. De som skapar videoklippen tar del av berusningsforskningen och 

förmedlar sedan till andra unga. Humor och kreativitet är ledord för video. 

• 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. 

Förändringar av projektplanen 

Enligt delrapport 

I delrapporten anges att projektet inte alls fortlöper enligt det övergripande syftet/målet så 

som det angavs i ansökan. På grund av avslag på medel från EAHC (Executive Agency for 

Health and Consumer- European Commission) har projektet frysts. Förändringar 

rapporteras beträffande tidsplanen och samverkan. Projektet har inte rekryterat 

projektledare till MUTE-delen. Som orsak anges ekonomiska skäl, personalbrist inom den 

egna verksamheten och samverkanssvårigheter med externa parter. 

Enligt slutrapport 

Projektet blev aldrig beviljade de EU-medel som Statens folkhälsoinstituts projektmedel 

skulle fungera som egeninsats för. Därför avblåste de projektet helt och kontaktade 

Statens folkhälsoinstitut. De fick dock inget svar från dem om hur de skulle gå vidare. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Projektet har ej genomförts. 

För mer information om projektet kontakta:  

Ungdomens Nykterhetsförbund 

Linnéa Manzanares     Telefon: 08- 672 60 61 eller 0703- 20 53 29 

E-post: linnea@fakefree.se    Hemsida: www.unf.se eller www.fakefree.se 

mailto:linnea@fakefree.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 2012 

Ansökta medel (tkr)     568 670 340 675 600 

Beviljade medel 

(tkr) 
    450 100 200 250 400 

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.  

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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Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Projektets syfte 

• Att verka för minskad droghantering/brottslighet i Tensta-Rinkeby. 

• 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.  

Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

En kraftigt reducerad droghantering/brottslighet i 

områdena. 

Ökad trygghet och trivsel. Minskad brottslighet. 

Trygghetsmätningar. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Få ett stabilt och gemensamt förhållningssätt bland alla 

professionellt arbetande aktörer och föräldrar kring 

målgruppen. 

Ökat ansvarstagande bland alla inblandade. 

Mer samlad verksamhet till stöd för unga från morgon till 

kväll som leder till att unga inte hittar på dåliga saker. 

Ökad trygghet och trivsel. Lugnare i områdena, kraftigt minskad. 

skadegörelse, droghantering. 

Utökat stöd av vuxna i vardagen bland annat i skolor. 

Metodutbildning av ungdomar som fungerar som förebilder 

uppsökande. 

Tryggare barn i skolan och på fritiden. 

Målgrupp 

Målgruppen är barn i åldern 10-13 år som är för stora för fritids och för små för 

ungdomsgårdsverksamhet samt 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, 
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teambuilding, nätverksarbete och uppsökande verksamhet i skolan. Vidareutbildning av 

ideella ledare och droginformatörer. Drogförebyggande arbete i skolan, där även skolans 

personal kan få utbildning.  

Utveckla nätverksarbetet för gemensamma strategier via tre nätverk. 

• Nätverk för tonårsföräldrar mot droger och kriminalitet för att stärka föräldrarnas 

inflytande i stadsdelarna.  

• Ungdomsambassadörer i stadsdelarna som kommer föra ungas talan för att  stärka 

ungdomarnas/brukarnas inflytande i stadsdelarna.  

• Samtidigt först: En sammanslutning av skolledare, närpolis, lokala Brå, 

socialarbetare, fältassistenter, Verdandi med flera. 

Utveckla den gemensamma strategin främst med de aktörer som arbetar vid tidpunkter 

som samhället stänger, det vill säga kvällar, helger och under lov. 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. Dokumentation, lokala seminarier samt uppföljning och 

utvärdering av de nya insatserna. 

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. 

Enligt slutrapport 

Ingen rapporterad plan- eller målavvikelse. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Via nätverksarbete med många olika aktörer har de stört droghanteringen och nått en 

samordnad verksamhet där de har uppsikt i områdena från morgon till kväll, det vill säga 

en positiv social kontroll. Deras huvudmålgrupp barn i åldern 10-13 år har fått en ny 

arena i strukturerad fritidsverksamhet eftermiddagar och kvällar. En återkommande och 

utvecklad uppsökande verksamhet i områdena samt ett utökat stöd av metodutbildade 

ungdomar och vuxna i vardagen, bland annat i skolor, har av många aktörer lyfts upp 
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som trygghetsskapande för hela områdena. Metodutbildning av ungdomar och 

föräldrautbildning där de efter utbildningen spontanvandrar i områdena, bygger upp 

förtroende i målgruppen och stör nyrekryteringen till osunda nätverk. Antilangnings-

kampajer tillsammans med Lokala Brå med flera före och under skollov utvecklas. 

Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

En kraftigt reducerad droghantering/brottslighet i 

områdena. 

Ökad trygghet och trivsel. Minskad brottslighet. 

Trygghetsmätningar. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Få ett stabilt och gemensamt förhållningssätt bland alla 

professionellt arbetande aktörer och föräldrar kring 

målgruppen. 

Ökat ansvarstagande bland alla inblandade. 

Mer samlad verksamhet till stöd för unga från morgon till 

kväll som leder till att unga inte hittar på dåliga saker. 

Ökad trygghet och trivsel. Lugnare i områdena, kraftigt minskad. 

skadegörelse, droghantering. 

Utökat stöd av vuxna i vardagen bland annat i skolor. 

Metodutbildning av ungdomar som fungerar som förebilder 

uppsökande. 

Tryggare barn i skolan och på fritiden. 

Upplevda framgångar med metoderna 

Metoderna har använts, utvecklats och visat sig mycket framgångsrika. De har 

dokumenterats av Örebro universitets forskarteam. Med Statens folkhälsoinstituts och 

forskarteamets stöd har de tagit ett steg vidare för att kunna bygga vidare på de 

strukturerade insatserna. Ungdomars attityder/beteenden till alkohol/tobak/droger nu och 

framåt? Likheter/skillnader mellan olika fritidsaktiviteter? Inom detta 

fördjupningsområde byggs en databas upp med ungdomars erfarenheter inom olika 

fritidsaktiviteter med syfte att följa dem framåt i tiden. Databasen byggs upp med hjälp av 

återkommande enkäter till ungdomar i åldern 12-16 år. En senare uppföljning har startats 

med enkät och registerdata. Även andra metoder som intervjuer och observationer har 

skett vid tre tillfällen under 2013 för att få en djupare kunskap. En större mängd data 

bearbetas för tillfället av forskarteamet. Att arbetet varit framgångsrikt framgår av 

rapporter från Örebro universitet och Arvsfondens utredare Kuusela, Fördel Barn. 

Uppföljning 

Vid deras återkommande egenutvärdering har de ställt frågor hur barnen upplever 

verksamheten, inflytandet i verksamheten, i skolan, i området och på fritiden. För att se 

om och hur målen i projektet uppfyllts har de systematiskt tagit upp relevanta frågor med 
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målgruppen. Utvärderingar sker varje dag i verksamheten. Varje månad vid två tillfällen 

har de diskuterat i storgrupp med barnen om upplevelser av projektet. 

Dagboksanteckningar och resultat från arbetsgruppsmöten sammanställs och utvärderas 

kvartalsvis. Det genomförs även halvårsvisa storutvärderingar. Erfarenhetsspridningen 

sker via utåtriktad information, seminarier samt i lokal och regional media. De 

dokumenterar och gör informationsfilmer i DVD som beskriver deras projekt. Dessa 

sprids via nätet, men också vid olika seminarier, informationstillfällen och vid 

utställningar. Forskarteamet genomför sin studie med fritiden som arena. En första 

enkätundersökning har gjorts under 2012 och har fortsatt med uppföljande 

enkätundersökning i början av 2013.  

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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Vita nykterhetsrörelsen: Det spelar roll 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen       FHI  

 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ansökta medel (tkr)         300 

Beviljade medel 

(tkr) 
        300 

Bakgrund 

Kyrkor har i alla tider engagerat sig för utsatta människor och många engagerade 

människor i kombination med en utbredd nykterhet har gjort att många som vuxit upp i 

missbruksmiljö fått ett stort stöd i kyrkan. Vita Nykterhetsrörelsen har tyvärr märkt en 

viss nedgång beträffande denna typ av engagemang i församlingarna och detta projekt är 

en av de insatser som de vill göra för att höja nivån på engagemang och kunskap i frågan 

i just kyrkor. Projektet vill på ett kreativt sätt hjälpa kyrkor att jobba med policy och 

praktik kring hur man praktiskt kan stödja utsatta barn och hur man kan bilda nätverk 

kring de som valt att ta särskilt ansvar i det sociala arbetet. 

Projektets mål och inriktning enligt ansökan 

Det övergripande syftet är att uppmärksamma och stödja fler barn och ungdomar med 

uppväxt i missbruksmiljö på ett bättre sätt. Projektet syftar till att skapa och genomföra 

ett nytt utbildningsprogram för församlingar, för nätverk och för individer som vill 

engagera sig i frågan hur man kan stötta och hjälpa barn och ungdomar som växer upp i 

missbruksmiljö.  

Fakta om Vita nykterhetsrörelsen 

• Vita nykterhetsrörelsen är en nykterhetsrörelse på kristen grund som bildades hösten 2008.  

• Det är en demokratisk riksförening som vill se en nyktrare värld. Föreningen arbetar för 

nykterhet i kyrka och samhälle. 

• Vita nykter sysslar bara med alkohol- och drogrelaterade frågor. Vita är en enfrågerörelse. 

• Föreningen samarbetar med alla som vill minska drickandet i Sverige, erbjuda alkoholfria zoner 

i samhället och hjälpa dem som drabbas av alkohol och droger. 

Källa: www.vitanykter.se 

http://www.vitanykter.se/om_kristen_grund.shtml
http://www.vitanykter.se/om_demokrati.shtml
http://www.vitanykter.se/om_kyrka.shtml
http://www.vitanykter.se/
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Resultatmål enligt ansökan 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Förbättra det strategiska drogförebyggande arbetet i kyrkor.  Minst 50 kyrkor som deltar och skapar egna handlingsplaner. 

Delmål Mätbara resultatmål 

Fler insatser för barn och ungdom i missbruksmiljö.  Att kyrkorna uppger att de ökat aktiviteterna. 

Höjd kompetensnivå kring bemötande av utsatta barn.  Höjd utbildningsnivå för barn och ungdomsledare. 

Kyrkor som är bättre på tidig upptäckt av barn i 

missbruksmiljö. 

Antal tips till socialtjänsten från kyrkor. 

Målgrupp 

Barn och unga. 

Metod 

En ny utbildning har tagits fram som kommer att genomföras i församlingar och nätverk. 

Den går ut på att församlingen genomför ett rollspel, där de tillsammans ställs inför en 

situation med en ung människa som lever i en missbruksmiljö och som söker hjälp. 

Materialet bygger på verkliga händelser där ungdomsledare eller liknande spelat 

avgörande roller för barn och ungdomar som växt upp i missbruksmiljö. Gruppen 

diskuterar hur de ska göra och efter diskussionen får man veta hur det gick för 

personerna i berättelsen. Utifrån den diskussion som blir arbetar man vidare tills man 

skapat en handlingsplan för hur man utifrån sina förutsättningar vill arbeta för att hjälpa 

och stödja utsatta barn och ungdomar. Resultatet av utbildningen är att man på ett 

kreativt och för sammanhanget nytt sätt tar fram en handlingsplan. 

Insatser består av fyra delar: 

• Trycka upp det material som behövs för att genomföra utbildningen och för att 

marknadsföra den.  

• Centrala utbildningar för de som ska hålla utbildningarna i de lokala kyrkorna. 

• Genomförande lokalt. 

• Uppföljning och utvärdering. 
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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. Förändring från projektplanen har skett 

vad gäller uppföljning då de inte lyckats hitta en extern samverkanspart kring 

utvärdering. Som skäl till förändringen anges samverkanssvårigheter med externa parter. 

Enligt slutrapport 

I november fick projektets dåvarande projektledare löfte av Statens folkhälsoinstitut att 

de kunde flytta fram utbildningarna dels på grund av att projektmedlen kom till dem först 

under höstterminen och dels på grund av att den tänkta målgruppen för utbildningarna i 

församlingar och samfund önskade att förlägga utbildningarna till sen vårtermin då deras 

arbetssituation var mer lämplig för utbildningssammanhang. Målet var att fram till 

februari genomföra utbildningar för församlingar. 

Genomförande och resultat enligt slutrapporten 

Ett arbetsmaterial för utbildning i Case-metodiken har tagits fram för att kunna användas 

i såväl utbildningarna som i församlingars fortsatta arbete med att stödja barn som växer 

upp i risk- och missbruksmiljöer. De har sett ett stort och tydligt intresse för 

utbildningarna då det inkommit anmälningar långt innan inbjudningarna sänts ut.  

 Resultatmål enligt slutrapport 

Huvudmål Mätbara resultatmål 

Projektet pågår.  - 

Delmål Mätbara resultatmål 

Projektet pågår.  - 

Upplevda framgångar med metoderna 

Ännu har inga utbildningar genomförts på grund av att församlingarna önskat att 

senarelägga dessa. 

Uppföljning 

Projektet pågår ännu varför ingen utvärdering är genomförd och avslutad.  
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För mer information om projektet kontakta:  

VITA nykterhetsrörelsen 

Seth Åberg      Telefon: 0727- 44 41 64 

E-post: seth@vitanykter.se   Hemsida: www.vitanykter.se  

mailto:seth@vitanykter.se
http://www.vitanykter.se/
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Sammanfattande erfarenheter 

Ansökningarna 

I årets projektportfölj, 2012, som ingått i forskarteamets uppdrag ingår 48 stycken olika 

projekt. Dessa bedrivs av 37 olika idéburna organisationer. Projektportföljen innehåller 

en stor bredd och variation av olika projekt och insatser. Inom ramen för de idéburna 

organisationer som beviljats medel för att arbeta ANDT-förebyggande finns en rad olika 

typer av organisationer. Sammanlagt är det färre organisationer som har ANDT som sitt 

huvudsakliga fokusområde än organisationer som har sin främsta verksamhet inom 

områden som är uttalat ANDT-inriktade. Dessa organisationer är till exempel sociala-, 

etniska- och kyrkliga organisationer. 

Ansökningarna är skickade till Statens folkhälsoinstitut på ett standardiserat 

webbformulär som är framtaget av myndigheten. Ansökningarna vittnar om att det inom 

de idéburna organisationerna finns en stor vilja och ambition att göra något gott inom 

ANDT-området. Det finns en stor drivkraft för att vara med och förändra och påverka till 

det bättre. Inom organisationerna och projekten finns även en mycket bred kunskapsbas 

och många års samlade erfarenheter av ANDT-förebyggande arbete. I årets 

projektportfölj är det 13 projekt som är nya och som beviljats medel för första gången 

inom satsningen. 

Tillsammans täcker projektportföljen in en mycket bred och varierad målgrupp. 

Flertalet projekt, runt 70 procent, är dock inriktade mot barn och ungdomar. Genom de 

idéburna organisationerna finns en direktkontakt och en 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. 

Ofta kan det röra sig om grupper som kanske inte nås av traditionellt förebyggande 

arbete med exempelvis kommun och landsting som avsändare. 

Forskarteamet har tagit del av samtliga ansökningar och funnit några områden som är 

av vikt att belysa. En genomgående brist i ansökningarna är målformuleringarna och hur 

man tänker sig att mäta måluppfyllelsen/resultatmålen. Trots att det i 

ansökningsformuläret finns en ruta där huvudmål och delmål ska anges samt mätbara 

målresultat för dessa så är det väldigt många ansökningar där det saknas klara 

målformuleringar. Det är få som använder sig av SMARTa mål, det vill säga mål som är 
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specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. Målen är ofta väldigt generellt 

formulerade och övergripande. Det sker ofta en sammanblandning av målformuleringar 

och aktiviteter. Detta leder till att det är svårt att mäta och redovisa graden av 

måluppfyllelse. Det är ganska få projekt som har angett mätbara resultatmål som faktiskt 

går att använda för att mäta resultatet mot, det vill säga måluppfyllelsen. 

Delrapporterna  

Under hösten 2012 ombads projekten att lämna in en delrapport till forskarteamet vid 

Örebro universitet. Syftet med projektens delrapporter är att se hur den genomförda 

verksamheten fortlöper och hur den stämmer överens med uppsatta mål och 

handlingsplaner i ansökan. Delrapporten syftar även till att fungera som ett stöd för 

reflektion och systematisk dokumentation för de enskilda organisationerna. 

Delrapporterna är gjorda utifrån ett formulär med tio stycken frågor som tagits fram av 

forskarteamet. Delrapporterna kunde skrivas antingen i ett webbformulär eller i Word-

format. I delrapporten beskrivs eventuella förändringar beträffande mål, målgrupp, 

aktiviteter, metod, tidsplan, personal, samverkan och uppföljning/utvärdering.  

Delrapporterna fokuserar främst på projektens syfte och mål och eventuella ändringar i 

projektplanen så som den beskrivs i ansökan. Delrapporterna lämnades till forskarteamet 

i oktober och redovisar genomförd verksamhet under första delen av 2012. 

Alla ingående projekt, 48 stycken, har lämnat in delrapporten till forskarteamet. Den 

bild som framkommer av delrapporterna är att de allra flesta projekten, hela 96 procent, 

fortlöper i hög eller mycket hög utsträckning enligt projektets övergripande syfte/mål så 

som det angivits i ansökan.  

Ungefär 40 procent av projekten anser att de följer projektplanen i stort så som de 

angav i ansökan. Övriga uppger att de har gjort förändringar från den projektplanering 

som fanns i ansökan. Av de som anger att de gjort förändringar har ungefär var tredje 

gjort förändringar i tidsplanen och i aktiviteter. Därefter är förändringar i personal det 

mest förekommande följt av förändring i målsättning. Ett tiotal uppger att de gjort 

förändringar vad gäller samverkan eller uppföljning/utvärdering. Det är mycket få som 

uppger att de gjort någon förändring beträffande metod eller målgrupp. 

De projekt som rapporterat att de gjort förändringar i projektplanen tillfrågades om 

skälen för detta. Cirka en fjärdedel uppger ekonomiska skäl och ungefär var femte uppger 
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tidsbrist som skäl till förändring. Den övervägande delen har dock angett svarsalternativet 

annat som skäl. 

En tredjedel uppger att de beviljats sökta medel. De har därför inte haft anledning att 

göra någon revidering av budgeten. Hela 46 procent uppger att de gjort en detaljerad 

revidering av budgeten utifrån beviljade medel. Ungefär vart femte projekt uppger att de 

inte gjort någon revidering av budgeten. 

I delrapporterna omnämns 74 positiva saker som gått bättre än förväntat inom 

projekten. Dessa faller inom fem huvudkategorier: Intresse, engagemang och deltaktighet, 

Aktiviteter, Utveckling, Samverkan samt Extern uppmärksamhet. Omkring en tredjedel 

av dessa handlade om olika enskilt lyckade aktiviteter samt positiv respons på olika 

aktiviteter så som framtaget material och utbildningar. Därefter kommer intresse, 

engagemang och delaktighet tillsammans med extern uppmärksamhet som positiva 

upplevelser inom projektet. Därnäst kommer olika positiva erfarenheter av samverkan 

och utveckling.  

Det är mindre än hälften så många saker som omnämns som gått sämre än förväntat. 

Av dessa 36 saker är det en relativ jämn fördelning mellan de fyra huvudkategorier: 

Aktiviteter, Engagemang och deltagande, Resurser och ekonomi samt Tidsaspekter. 

En mer utförlig redovisning av delrapporterna finns i bilaga 1. 

Verksamhetsrapporterna 

Rapporterna är skickade till Statens folkhälsoinstitut på ett standardiserat webbformulär 

framtaget av dem. Formuläret följer i stort upplägget i ansökningsformuläret. Många 

uppgifter är av krysskaraktär. Avsnittet för projektinriktning relaterar till ANTD-

strategin och avsnittet med projektuppgifter relaterar till syfte och mål enligt ansökan och 

projektplanen.  

På samma sätt som i delrapporten skriver de flesta projekten att de i hög eller i mycket 

hög utsträckning uppfyllt projektets syfte så som det formulerats i projektbeskrivningen. 

Det är dock flera som i rapporten beskriver att verksamheten/aktiviteterna inte 

genomförts planenligt samt anger skäl för detta. Många projekt beskriver att en 

fördröjning av besluten om bidrag och utbetalning av medel har påverkat projektens 

planering och genomförande negativt. 

Rapporterna är i de flesta fall relativt kort formulerade. Trots att rapportmallen har 

motsvarande ruta för huvudmål, delmål och dess mätbara målresultat som i 
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ansökningsformuläret så saknar många rapporter en klar koppling till uppställda 

resultatmål i ansökan. Rubriken för rapportering av huvudmål, delmål och mätbara 

resultatmål kan upplevas lite otydlig. En del har uppfattat att de ska beskriva planerade 

resultatmål på samma sätt som man gjort i ansökan och inte det faktiska resultatet. Andra 

har försökt att rapportera det faktiska utfallet/resultatet av de mätbara resultatmålen. Det 

verkar finnas en tendens att bara rapportera de huvudmål och delmål som projektet 

arbetat med och utelämna övriga mål i rapporteringen. Detta trots att projekten uppger 

att de i stort arbetat enligt den ursprungliga projektplanen. Många beskriver dessutom 

mål som är helt omformulerade i förhållande till ansökan. En del projekt beskriver 

avvikelser från målen i projektplanen under specifik rubrik för detta. 

Rapporten ger inte 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. 

Under rubriken för metod är det en del som beskriver aktiviteter och handlingar inom 

projektet medan andra beskriver metoden på samma sätt som, de gjort i ansökan. 

I årets rapporteringsformulär ges projekten möjlighet att beskriva eventuella 

framgångar med metoderna. Detta ser forskarteamet som positivt då det ofta ger en viss 

bild av upplevda framgångar inom projektet. Nuvarande rapporteringsmall uppmuntrar 

däremot inte till att beskriva eventuella misslyckanden och svårigheter samt försök till att 

förklara orsaker till detta. Detta kan ses som en brist då det är viktigt att dra lärdom även 

av misslyckanden. Detta skulle kunna göras under målavvikelse men få projekt har valt 

att göra detta. 

Tidigare har forskarteamet utformat blanketterna och har då efterfrågat reaktioner på 

projektet utifrån, redovisning av genomförda aktiviteter samt exempel på framgångar och 

motgångar.  

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 

Statens folkhälsoinstitut, som är ansvariga för tilldelningen av projektmedel. Viljan att 

presentera ett framgångsrikt och välplanerat projekt för att öka chanserna för fortsatt 

ekonomiskt stöd överväger framför att beskriva eventuella svårigheter, utmaningar och 

kanske misslyckanden som kan vara lärorika att reflektera över och dela med sig av till 

andra som driver projekt. 
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Tips för framtida ansökningar: 

• Arbeta med målformuleringen. Målen ska helst vara SMARTa, specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidssatta. Ha inte för många mål. Dela upp målen i 

max fem mätbara delmål. 

• Ange mätbara resultatmål som är lätta att mäta. Försök att använda kvantitativa 

mål som till exempel antal deltagare eller andel procentuellt nöjda deltagare, antal 

genomförda utbildningar etcetera. 

• Skilj på aktiviteter och mål. Till exempel är att genomföra en utbildning inte målet 

utan aktiviteten för att nå målet är ökad kunskap. Tänk över hur de planerade 

insatserna/aktiviteterna 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: 

• Rapporten måste knyta an till ansökan. Utgå från ansökan och de mål, delmål och 

mätbara resultatmål som angetts i denna.  

• Redovisa varje resultatmål för sig. Även de som ej uppnåtts. Använd mätbara 

resultatmål, exempelvis antal deltagare. 

• Beskriv vad som gjorts inom projektet, vilka större aktiviteter som genomförts eller 

vad man arbetat med. 

• Beskriv aktiviteter med antal tillfällen och antal deltagare. 

• Redovisa även det som inte genomförts enligt planen. Beskriv detta och gärna 

varför. 

• Kopiera/upprepa inte ansökan - beskriv endast vad som gjorts och resultatet av 

detta.  

• Gör fortlöpande anteckningar och dokumentera projektets verksamhet. Det är en 

bra bas för rapporteringen. 
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Inledning 

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 sammanfattning bygger på 

inlämnade delrapporter från idéburna organisationer som beviljats anslag till projekt 

inom ramen för utlysningen under 2012. Delrapporterna fokuserar främst på projektens 

syfte och mål och eventuella ändringar från projektplanen så som den beskrivs i ansökan. 

I delrapporterna redovisas genomförd verksamhet under första delen av 2012. 

Syftet med projektens delrapporter är att se hur den genomförda verksamheten 

fortlöper och hur den stämmer överens med uppsatta mål och handlingsplaner i ansökan. 

Dokumentationen syftar också till att ge en fördjupad kunskap om ANTD – 

förebyggande arbete inom idéburna organisationer. 

Delrapporterna är gjorda utifrån ett formulär med tio stycken frågor som tagits fram av 

forskarteamet vid Örebro universitet. Delrapporten skickades ut som ett webbformulär 

till projektledarna den 19 september som ombads att svara senast den 15 oktober. Det 

har även funnits möjlighet att svara på delrapporten i Word-format. I delrapporten 

beskrivs eventuella förändringar beträffande mål, målgrupp, aktiviteter, metod, tidsplan, 

personal, samverkan och uppföljning/utvärdering. Delrapporten syftar även till att 

fungera som ett stöd för reflektion och systematisk dokumentation för de enskilda 

organisationerna. 

Denna sammanfattning följer strukturen i delrapporten där varje fråga och dess resultat 

redovisas var för sig.  

Sammanfattningen är gjord av Ingela Fredriksson, projektsekreterare, med stöd från 

övriga forskarteamet. Att den kommer till stånd beror på alla de projektledare och andra 

personer som inom de olika organisationerna medverkat i delrapporteringen och delat 

med sig av hur deras projekt fortlöper. 

 

Projektportfölj 

I 2012 års projektportfölj ingår 48 stycken olika projekt. Dessa bedriva av 37 olika 

idéburna organisationer. Alla projekt har lämnat in en delrapport. Projektportföljen 

innehåller en stor bredd och variation av olika projekt och insatser. 
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Resultat för delrapportering 

Nedan redovisas varje fråga i delrapporteringen. I anslutning till varje fråga redovisas 

svaren i antal eller procent i ett stapeldiagram eller i en sammanfattande text. 

 

Allmänna frågor 

Vilket år beviljades projektet anslag första gången? 
 

Den största gruppen av projekt, 17 stycken, inom årets projektportfölj beviljades anslag 

första gången 2011 (Figur 1). Tretton av projekten är nya och beviljades medel för första 

gången 2012. Ett projekt har haft ekonomiskt stöd sedan 2005 och två projekt sedan 

2008. Fyra projekt har haft stöd sedan 2009 och elva stycken sedan 2010. 

 

 
Figur 1: Vilket år beviljades projektet anslag första gången? (n= 48) 

 

Startdatum för projektets verksamhet år 2012: 
 

Flertalet, 29 stycken, projekt startade årets projektverksamhet i januari (Figur 2). Fem 

stycken startade verksamheten först i juni. Övriga projekts startdatum är spridda över 

året fram till och med september. 
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Figur2: Startdatum för projektets verksamhet år 2012. (n=47) 

 

Syfte och mål 

1) Ange i hur stor utsträckning projektet fortlöper enligt det övergripande syftet/målet, 

så som det formulerats i ansökningshandlingar och projektbeskrivning? (endast 1 

alternativ möjligt) 

 

Så gott som alla uppger att projektet fortlöper enligt det övergripande syftet/målet i 

mycket hög utsträckning eller i hög utsträckning (Figur 3). Endast ett projekt uppger att 

det i liten utsträckning fortlöper enligt det övergripande syftet/målet och ett projekt 

uppger att det inte alls fortlöper enligt syftet/målet. 
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Figur 3: Hur projektet fortlöper i förhållande till syfte/mål i ansökan. (n= 48) 

 

Beskriv projektets måluppfyllelse 

2) Hur har målen uppfyllts hittills? Ange utifrån mål och delmål som de formulerats i 

ansökan. Beskriv respektive övergripande mål/delmål, vilka aktiviteter som 

genomförts för att uppnå just det målet samt dess mätbara resultat. Försök att 

kvantifiera måluppfyllelsen – beskriv utgången av olika aktiviteter med siffror, antal 

deltagare, antal tillfällen, procentuella förändringar etc.  

 

Ingen djupare analys har gjorts utav svaren. En uppfattning är dock att relativt många 

redovisar mål och delmål som skiljer sig från den ursprungliga ansökan. Detta trots att de 

inte uppger att förändringar i målsättningen skett. 

 

Förändringar från projektets ursprungsplan 

3) Har något i ert arbete förändrats från den projektplanering som fanns i ansökan?   

 (Flera alternativ är möjliga) 
 

Av alla inlämnade delrapporter uppger 42 procent att projektet i stort följer planen enligt 

ansökan (Figur 4). Av de som av olika skäl gjort någon/några förändringar i 

projektplanen från ansökan är förändringar i tidsplanen och planerade aktiviteter det 
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mest förekommande. Därefter är förändringar i personal det mest förekommande följt av 

förändring i målsättning.  Tio respektive 8 procent uppger att de gjort förändringar i 

samverkan och uppföljning/utvärdering. Det är mycket få som uppger att de gjort någon 

förändring beträffande metod eller målgrupp. 

 
Figur 4: Förändringar från projektets ursprungsplan. (n= 48) 

 

4) Beskriv vilka förändringar som gjorts för varje rubrik som kryssats ovan. 

 

Det vanligaste är förändringar i tidsplanen där det uteslutande handlar om förskjutningar 

framåt i tiden. Många beskriver att det beror på sent besked om beviljade projektmedel 

från Statens folkhälsoinstitut. 

Vad gäller förändringar i planerade aktiviteter gäller de flesta svaren aktiviteter som 

har strukits eller skjutits på framtiden. Som orsak nämner flera projekt minskade anslag i 

förhållande till budgeterat. Ett par uppger att nya aktiviteter tillkommit.  

Förändringar av personalen har främst handlat om mindre antal anställda eller 

minskad tjänstgöringsgrad för anställda. Några beskriver även en omsättning i personalen 

på grund av olika omständigheter.  

De flesta projekt som beskriver en förändrad målsättning relaterar till förändringar som 

är kopplade till planerade aktiviteter och olika målsättningar att genomföra dessa. 

De allra flesta som beskriver förändringar i samverkan gör detta i positiv bemärkelse. 

De beskriver en utökad eller närmare samverkan än planerat.  Endast ett par uppger att 
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de samverkat mindre på grund av bristande resurser eller bristande intresse hos 

samverkanspart.  

Endast några få uppger förändring i uppföljning/utvärdering. Ett par beskriver dessa 

som brister i förhållande till planen medan ett projekt beskriver en komplettering av 

planerad utvärdering. 

När det gäller förändring av metod beskriver ett projekt att de förändrat fokus för sitt 

påverkansarbete. Ett projekt beskriver förändringar som mer relaterade till förändringar i 

aktiviteter.  

Vad gäller förändringar i målgruppen är det endast ett projekt som uppger detta och 

det handlar om att utöka målgruppen. 

 

5) Ange skäl till förändringarna: (Flera alternativ är möjliga) 

 

Av de som angett skäl till förändringar har den övervägande delen angett annat som skäl 

(Figur 5). Cirka en fjärdedel uppger ekonomiska skäl. Ungefär var femte uppger tidsbrist 

som skäl till förändring.  

Samverkanssvårigheter med extern partner är det 11 procent som uppger och 9 procent 

uppger personalbrist inom den egna verksamheten som skäl till förändring.  

Kompetensbrist inom annan verksamheten är det bara ett projekt som uppger medan 

inget projekt uppger kompetensbrist inom den egna verksamheten. Inget projekt uppger 

heller personalbrist inom annan verksamhet eller brist på stöd från ledning i projektet 

som skäl för förändring. 
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Figur 5: Skäl till förändringarna. (n=47) 

 

I webbenkäten saknades ruta för förklaring av vad i anslutning till alternativet Annat. 

Likaså saknades alternativet Nej i webbenkät. Dessa fanns dock i enkäten i Wordformat. 

Därför redovisas inte detta närmare i rapporten. 

 

6) Vem har främst varit ansvarig för revideringen/förändringen av projektplanen? 

 

Då fråga 6 endast berör de projekt som faktiskt har angett att de gjort någon förändring i 

projektplanen så har endast 32 stycken svarat på frågan.  

Hälften uppger att projektledaren varit den som främst ansvarat för 

revideringen/förändringen av projektplanen (Figur 6). Ungefär var tionde uppger att det 

varit styrelsen som varit ansvarig och något flera uppger att det varit styrgruppen som 

ansvarat för revideringen. En fjärdedel har kryssat att någon Annan varit ansvarig. Dessa 

redovisas nedan: 

• Projektledare med styrgrupp både från kommunen och Team 49. 

• Projektledaren i samråd med verksamhetschef. 

• SWIS valde att avsluta samarbetet i projektet. 

• Projektmedarbetare 
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• Personalen på maskrosbarns kontor 

• Projektgruppen har varit ansvarig för att revidera projektplanen, med stöd av 

styrelsen.  

• EAHC (Executive Agency for Health and Consumers- European commission) 

• Projektledaren i tätt samarbete med UNF:s sociala utskott 

 

 
Figur 6: Redovisning av vem som har ansvarat för förändringen av projektplanen. (n=32) 

 

Projektets budget 

7) Har en detaljerad revidering av budgeten gjorts utifrån beviljade medel? 

 

En tredjedel uppger att de beviljats sökta medel. De har därför inte haft anledning att 

göra någon revidering av budgeten. Hela 46 procent uppger att de gjort en detaljerad 

revidering av budgeten utifrån beviljade medel. Ungefär vart femte projekt uppger att de 

inte gjort någon revidering av budgeten. Ett projekt uppger att de inte vet.  
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Figur 7: Redovisning av om en revidering budget gjorts. (n=48) 

 

Projektfrågor 

8) Finns det något som gått bättre än förväntat inom projektet? 

 

Nedan följer en kategorisering och sammanfattning av svaren vad gäller det som gått 

bättre än förväntat inom projekten.  Fyra projekt har valt att inte svara på denna fråga 

och ett projekt har svarat nej. Ett projekt uppger att de precis startat och därför inte kan 

svara på frågan. Totalt har 74 saker eller händelser angetts som gått bättre än förväntat. 

Dessa faller inom fem huvudkategorier: Intresse, engagemang och delaktighet, Aktiviteter, 

Utveckling, Samverkan samt Extern uppmärksamhet. 

Intresse, engagemang och deltaktighet 

• Sju stycken upplever på olika sätt stöd, intresse, engagemang och delaktighet för/i 

projektet hos målgrupp och/eller hos deltagare. 

• Tre projekt har haft en ökning av volontärer eller ideella insatser eller ser ett ökat 

intresse för att vara volontär. 

• Två stycken upplever att det finns ett stort behov och efterfrågan på det som 

projektet erbjuder. 

• Två projekt har sett ett stort eller ökat intresse hos ungdomar för projektet. 
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Aktiviteter 

• Tretton stycken beskriver olika enskilt lyckade aktiviteter och händelser både vad 

gäller för deltagare och för utveckling av projektet. 

• Fem stycken uppger att de fått god respons på framtaget material. 

• Fyra stycken uppger att de fått god respons på utbildning, seminarier eller 

konferenser som de genomfört inom projektet. 

• Tre stycken beskriver att projektet hat gått bra trots revidering av projektet 

och/eller anpassning till beviljade medel. 

Utveckling 

• Tre stycken relaterar till utveckling av metod och processer inom projekten. 

• Tre stycken nämner att de fått fler medlemmar eller deltagare.  

• Två projekt har haft en geografisk utökning eller spridning av verksamheten. 

• Två stycken beskriver en potential att utöka projektet om resurser fanns.  

• Ett projekt nämner att det skett en bra integrering av projektet i den befintliga 

verksamheten. 

Samverkan 

• Tio stycken beskriver att de haft ett bra eller utökat samarbete eller samverkan 

runt projektet eller att de upplevt ett intresse för och efterfrågan på detta.  

Extern uppmärksamhet 

• Elva stycken beskriver ett stort externt stöd och intresse för projektet. 

• Tre stycken nämner medialt intresse och spridning. 

 

9) Finns det något som gått sämre än förväntat inom projektet? 

 

Nedan följer en kategorisering och sammanfattning av svaren vad gäller det som gått 

sämre än förväntat inom projekten. Tio stycken har valt att inte svara på denna fråga och 

sju stycken har svarat nej eller att inget gått sämre än planerat. Ett projekt uppger att de 

precis startat och därför inte kan svara på frågan. Totalt omnämner projekten 36 saker 
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som gått sämre än förväntat. Dessa faller inom fyra huvudkategorier: Aktiviteter, 

Engagemang och deltagande, Resurser och ekonomi samt Tidsaspekter. 

Aktiviteter 

• Åtta stycken nämner att arbete med planerade aktivitet eller delmoment inom 

projektet har ändrats eller gått sämre än beräknat. 

• Tre stycken beskriver på olika sätt påverkan på projektet genom externa 

omständigheter, en utsatt situation inom målgruppen eller organisationen eller 

ökade behov hos målgruppen. 

Engagemang och deltagande 

• Sex stycken upplever svårigheter med att få deltagare till projektet, dess kurser eller 

utbildningar. 

• Ett projekt beskriver att de haft problem med eller minskad extern samverkan. 

• Ett projekt har haft problem med tillsättning/omsättning av projektledare. 

Resurser och ekonomi  

• Sex stycken hänvisar till att de fått mindre bidrag än beräknat och att detta 

påverkar projekten negativt. 

• Två stycken uppger att de haft svårt att hitta/haft problem med extern finansiering. 

• Ett projekt har haft problem med lokaler. 

Tidsaspekter 

• Fem stycken nämner att arbetet varit mer tidskrävande än beräknat eller att det 

skett en tidsförskjutning i projektet. 

• Ett projekt upplever att tiden inte räcker till för projektledaren. 

• Ett projekt nämner att det tar tid när mycket arbete görs av ideellt arbetande 

medlemmar. 

• Ett projekt beskriver att tidsbrist på grund av sent beviljat bidrag påverkat 

projektet negativt. 
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Underskrift och datum 

10) Rapporteras av:                  

Namn:………………………………. Befattning:…………………………………… 
Datum: ……/……2011 

 

Trettiofem stycken projekt redovisade i tid innan den 15 oktober medan 13 stycken 

inkom efter detta datum. En majoritet av projekten, 27 stycken, är underskrivna av 

projektledaren ensam eller tillsammans med annan projektansvarig. Övriga är 

underskrivna av antingen verksamhetsutvecklare, kansliansvarig/kanslichef, 

generalsekreterare, ordförande, kassör, metodhandledare, ombudsman, politisk 

sekreterare EU-frågor, projektassistent, projektsamordnare, verksamhetschef, 

hälsoutvecklare eller volontär. 

 

Avslutande reflektion och sammanfattning 

Genom delrapport har forskarteamet tidigare år gjort halvårsuppföljningar. Genom en 

rad olika skäl har besluten från Statens folkhälsoinstitut om medel blivit klara under 

våren 2012. Detta innebär att det var 28 procent av projektet som hade mindre än sex 

månaders verksamhet att redovisa i delrapporten. Flertalet projekt hade dock verkat i mer 

än sex månader (72 procent). 

Den bild som framkommer av delrapporterna är att de allra flesta projekten, hela 96 

procent, uppger att de fortlöper i hög eller mycket hög utsträckning enligt projektets 

övergripande syfte/mål så som det angivits i ansökan.  

Ungefär 40 procent av projekten anser att de följer projektplanen i stort så som de 

anger i ansökan. Övriga uppger att de har gjort förändringar från den projektplanering 

som fanns i ansökan. Av de som anger att gjort förändringar har ungefär var tredje gjort 

förändringar i tidsplanen och i aktiviteter. Därefter är förändringar i personal det mest 

förekommande följt av förändring i målsättning. Ett tiotal uppger att de gjort 

förändringar vad gäller samverkan eller uppföljning/utvärdering. Det är mycket få som 

uppger att de gjort någon förändring beträffande metod eller målgrupp. 

De projekt som rapporterat att de gjort förändringar i projektplanen tillfrågades om 

skälen för detta. Cirka en fjärdedel uppger ekonomiska skäl och ungefär var femte uppger 

tidsbrist som skäl till förändring. Den övervägande delen har dock angett svarsalternativet 

annat som skäl. 
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En tredjedel uppger att de beviljats sökta medel. De har därför inte haft anledning att 

göra någon revidering av budgeten. Hela 46 procent uppger att de gjort en detaljerad 

revidering av budgeten utifrån beviljade medel. Ungefär vart femte projekt uppger att de 

inte gjort någon revidering av budgeten. 

I delrapporterna omnämns 74 positiva saker som gått bättre än förväntat inom 

projekten. Dessa faller inom fem huvudkategorier: Intresse, engagemang och deltaktighet, 

Aktiviteter, Utveckling, Samverkan samt Extern uppmärksamhet.  

Omkring en tredjedel av dessa handlade om olika enskilt lyckade aktiviteter samt 

positiv respons på olika aktiviteter så som framtaget material och utbildningar. Därefter 

kommer intresse, engagemang och delaktighet tillsammans med extern uppmärksamhet 

som positiva upplevelser inom projektet. Därnäst kommer olika positiva erfarenheter av 

samverkan och utveckling.  

Det är mindre än hälften så många saker som omnämns som gått sämre än förväntat. 

Av dessa 36 saker är det en relativ jämn fördelning mellan de fyra huvudkategorier: 

Aktiviteter, Engagemang och deltagande, Resurser och ekonomi samt Tidsaspekter. 

Den bild som framkommer är ett målinriktat arbete som väl följer projektens 

huvudinriktning. För över hälften av projekten har mötet med den praktiska verkligheten 

i ljuset av att bland annat de beviljade medlen medfört revideringar i det planerade arbete. 

Organisationerna redovisar att projekten i mer än dubbelt så många avseende gått bättre 

än sämre i genomförande. 
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	På aktivitetshuset Majorna i Göteborg har till exempel följande verksamheter provats: Unga får läxhjälp av andra vuxna, Kurser i självförsvar för unga tjejer, mammor och äldre kvinnor, Matlag över generationsgränser, 10-100 år och Julfest över generat...
	De har påbörjat en studieplan för ungdoms- och fritidsledare utifrån försöken. En katalog med konkreta metoder, intervjuer med unga och ledare inklusive studiehandledning ska tas fram och publiceras. Underlaget implementeras i kursutbudet för ungdoms-...
	För mer information om projektet kontakta:

	Hassela Solidaritet i Skåne: Hassela Vändpunkten
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Hassela ser alltid enskilda ungdomar och vuxna, föreningar, skolor och andra berörda organisationer som aktiva medskapare. I samverkan med dem vill de utföra projektet. Projektet vill kombinera information med aktiviteter som bygger på att målgruppen ...
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Deras volontärrekrytering är medveten och de söker och lyckas engagera människor med genuint intresse för att göra skillnad. Det har tagit tid att bygga upp en kritisk massa av engagemang, förtrolighet och ömsesidighet bland volontärer och ensamkomman...
	För mer information om projektet kontakta:

	Hela Människan Karlskoga Degerfors: Egen kraft – tryggare tillvaro
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Arbetet i sin helhet har varit mycket framgångsrikt utifrån att de kontakter de haft, vilka lett till en fördjupad relation och arbetsallians, burit frukt i form av tydligt förändrade förutsättningar i tillvaron hos de ungdomar de mött, även efter avs...
	Projektet kan i dag också börja se att de allt mer får en plats i medvetandet hos de ungdomar som finns inom målgruppen, men vilka de ännu inte mött, det vill säga de vet i dag att projektet finns och går att lita på.
	Vad de i dag kan se är de facto att ingen av dem de hittills mött i enskilda samtal återgått till den situation de befann sig i före insatsen. De har framförallt stärkts i de delar som gäller socialisering och självkänsla/välbefinnande. Grunden för de...
	För mer information om projektet kontakta:

	Internationella Romska och resande kvinnors forum – COPE/Droger projekt- För romer med romer
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Internationell Romsk och Resande forum och Romené Nevimata startade 2012 COPE/Droger projektet i fyra stadsdelar i Stockholm. Det ger föräldrarna verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende, stärker föräldrarna i sitt föräldraskap och förbättra...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Utbildningen är en förebyggande insats för att på sikt förhindra tidig rökdebut för att därigenom minska risken att utveckla alkohol och drogmissbruk bland unga romer i Stockholm.
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	IOGT-NTO: För-packad. Om marknadsföring av alkohol
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Under fem tillfällen under 2012 planeras evenemang kring den utställning om marknadsföring av alkohol och alko-normen som producerades hösten 2011. I samband med utställningen ska vernissage, interaktiva aktiviteter och seminarier pågå. En önskan är a...
	Förändringar av projektplanen

	Projektet tänkte om gällande insatsen mot reklambranschen som ett sätt att öka intresse och diskussion kring marknadsföringens påverkan på ungas konsumtion. Istället lades fokus på att stärka medlemmarna i frågan samt att synliggöra och lyfta frågan i...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Fotoutställningarna består av tio fotografier med en interaktiv del där besökare kan svara på frågor om hur de upplever alkoholreklam. Utställningen finns i en mindre variant i 15 exemplar som används till lokala evenemang. Under hösten har den ställt...
	Facebook sidan TV utan alkoholreklam informerar om alkoholreklam och har nu 585 likes. Kunskapen om alkoholreklam har ökat genom föreläsningar, information på iogt.se/borgladjenienflaska samt genom fotoutställningen.
	Statens folkhälsoinstitut godkände att projektet använde resterande medel från 2011 till att på nytt genomföra en observationsstudie om alkoholreklam i mars 2012 med 219 deltagare. Observationsstudien genomfördes med en enkät där deltagarna under två ...
	Antalet anmälningar av alkoholreklam till Konsumentverket har ökat från cirka 30 per år till cirka 60 anmälningar 2011-2012. Projektet får ofta mejl av personer som upprörs av alkoholreklam de har sett. De hänvisar dem alltid till Konsumentverkets hem...
	Den stora versionen av utställningen har använts vid sex tillfällen och setts av 800 personer. Den lilla versionen av utställningen finns på femton platser i Sverige. Till utställningarna hör en interaktiv del där besökare får reflektera över alkoholr...
	Projektets facebook sida TV utan alkoholreklam ökar och har nu 585 likes. Genom facebookgruppen för kursdeltagare följer de upp hur de jobbar lokalt och kan även tipsa dem om aktuella frågor. De har kontinuerliga möten med politiker i Sverige och på E...
	För mer information om projektet kontakta:

	IOGT-NTO: Vit jul
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	 Personer över 18 år, icke medlemmar, är målgruppen för arbetet med ställningstaganden.
	Förändringar av projektplanen

	På grund av att det beviljade bidraget från Statens folkhälsoinstitut var lägre än det projektet sökt, genomfördes grunderna i kampanjen och ett större fokus lades på att hitta annan, långsiktig finansiering för att säkra en självfinansiering till 201...
	Projektet genomförde heller inget utskick till BVC/MVC men uppmanade sina föreningar att ta en kontakt och dela ut material då de vet att detta tidigare år har varit uppskattat. I övrigt har kampanjen genomförts planenligt.
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet är ett tydligt inslag i debatten under hela julen. Projektet gjorde 2012 en undersökning bland allmänheten om IOGT-NTO och ställde då frågor om Vit Jul. Glädjande nog var det fler personer som kände till kampanjen än de hade kunnat ana, 40 p...
	Utvärderingen visar att deras metoder är framgångsrika och så pass enkla men ändå konkreta att många väljer att engagera sig i kampanjen. Att utvärdera antalet timmar som ideella lägger på kampanjen är svårt, en kvalificerad gissning är att det rör si...
	IOGT-NTO genomför också en enkätutvärdering riktad till deras medlemmar/föreningar kring metoderna att arrangera aktiviteter och samla ställningstaganden samt hur de ser på kampanjens framtid och utveckling.
	För mer information om projektet kontakta:

	IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis): Barn i familj med missbruk- verktyg för skolans handlingsplaner
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Denna handbok ska sen erbjudas de skolor som vill ha hjälp med att utforma och implementera en policy som tydligt fastslår skolans mål, regler, insatser för elever, fortbildning för lärare och rutiner för upptäckt, hänvisning och samarbete med föräldr...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	En positiv påverkan på projektet är att projektidén ligger rätt i tiden även för Socialstyrelsen och Skolverket. Efter kontakt med dessa så har projektet hittat omedelbara samverkansmöjligheter som vid tiden för insändning av projektansökan ännu inte ...
	För mer information om projektet kontakta:

	Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Somaliskt KRIS mot khat
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har haft regelbundna medlemsträffar med de somaliska medlemmarna och andra intresserade. De har genomfört föreläsningar och möten med somalier på folkets hus i Rinkeby. De har haft ett flertal träffar med Imamer och andra somaliska ledare me...
	Att de somaliska deltagarna tillsammans med deras andra medlemmar fick möjlighet att utbyta erfarenheter och även ta del av varandras kulturella traditioner med mat och annat. Det var även somalier som var med och deltog i julfirandet som föreningen h...
	För mer information om projektet kontakta:

	Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS): Kunskap om missbruk av substitutionsmedicinerna Subutex och Metadon
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Det finns inte någon metod för avgiftning/urtrappning av SoM i hela landet. 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...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Därefter publiceras resultatet och kunskapen som studien genererar förs ut till målgrupperna. För att skapa uppmärksamhet kring rapporten hålls utbildningskonferenser riktade till målgruppen.
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	De har haft många som kontaktat dem om frågan och det har visat sig att projektet har varit en del av att frågan om konsekvenserna av substitutionsmedicinering har kommit upp på agendan och att det även har skrivits mycket om problemet med läckage och...
	För mer information om projektet kontakta:

	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): BellaNet – Nationellt Nätverk för Tjejgruppsledare
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Målgrupp
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): Marknadsföring till flickor, del 3
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	KSAN har under tiden 2009-2010 drivit projektet Marknadsföring till flickor med stöd av projektmedel från Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektet har bland annat producerat nyhetsbrev som spridits till alla medlemsorgan...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Örebro kommun vill ha en utbildningsdag i det nya materialet våren 2013. Västernorrlands Landsting, Tobaksfria Duon, har beställt en Pep talk till den 11 februari 2013 när de firar 20 års jubileum med utgångspunkt i Det rosa monstret. Materialet uppmä...
	För mer information om projektet kontakta:

	Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN): 55+ Kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	KSAN har bildat opinion angående projektet bland annat via ett välbesökt och uppmärksammat seminarium Farmor på fyllan i Almedalen den 3 juli i samarbete med sina medlemsorganisationer Fi, ROKS och SKR. Även UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, inbjöds i...
	För mer information om projektet kontakta

	Maskrosbarn: Vägen till den jag är
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt 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
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektets resultat är att de har gett cirka 80 ungdomar chansen att komma på skollovsläger hos dem, på påsken, hösten samt på julen. De har skapat en trygg plats för ungdomarna att komma till på sina lov och gett dem ett sammanhang och en trygg gemen...
	På lägren stärks deras relationer till varandra och till personalen vilket öppnar upp för att kunna hjälpa dem på andra plan ännu snabbare och mer effektivt. Om de har goda kontakter med ungdomarna och träffar dem regelbundet ger deras arbete med dem ...
	För mer information om projektet kontakta:

	Mothers Against Drunk Driving Sweden (MADD) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF): Protecting You / Protecting Me
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	MADD och MHF har tagit den amerikanska metoden PYPM till Sverige. Projektet syftar till att slutföra påbörjat flerårigt projekt avseende översättning, kulturell och pedagogisk anpassning samt färdigställande av utbildningsmaterialet PYPM utifrån genom...
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta

	Nätverket De glömda barnen i Göteborg, via Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Dags för De Glömda barnen i Göteborg!
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Genom att skapa en hemsida/portal, med länkar till olika stödgrupper för barn hoppas de informera allmänheten om vilka verksamheter som finns och nå barnen på ett effektivare sätt. Genom att rikta mer fokus mot politikerna kunna engagera fler kring De...
	Förändringar av projektplanen

	I stor utsträckning kunde projektplanen genomföras enligt planerna. Tidsplanen för projektet har förskjutits och nätverket kom igång senare med planeringen av de olika aktiviteterna då beslut från Statens folkhälsoinstitut för projektåret 2012 kom sen...
	Målen med projektet har till stor del kunnat uppnås. Detta trots att nätverket på grund av mindre ekonomiskt anslag från Statens folkhälsoinstitut fick prioritera bort delmomentet som handlade om att skapa en elektronisk mötesplats. Delmomentet som in...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Psykologer mot Tobak: Förebygga tobaksbruk genom tandvården
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen

	Förutom utbildningstillfällena har många handledningstillfällen via telefon och mail genomförts i samband med att verksamheter startat upp. Den totala informationsspridningen har varit större i och med deltagande på flera nationella konferenser för ta...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	De metoder som använts i projektets genomförande har prövats tidigare och fungerar vid denna typ av metodspridning och information. Vid vissa utbildningstillfällena har projektet bjudit in både skolans, kommunens och tandvårdens personal, detta för at...
	Utbildningarna har innehållit basfakta om tobak, motivationsarbete, samtalsmetodik och de olika metoddelarna och arbetssätt med Tobaksfri Duo och tandvårdens material Tala om tobak. Att flera nya Tobaksfri Duo verksamheter startats i ytterligare tolv ...
	För mer information om projektet kontakta:

	Psykologer mot Tobak: Kraftsamling rökfria skolgårdar
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen

	Istället för de utbildningsdagar som ej genomfördes i två län under projekttiden så användes medlen efter samråd med tjänsteman på Statens folkhälsoinstitut till två andra aktiviteter. Dels till två utbildningstillfällen i ett län, dels till att proje...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Några län och kommuner genomför nu uppföljande lokala utbildningar/nätverksträffar vilket är viktigt för att hålla liv i processen. Genomslaget i media har varit stort; radio, TV och tidningar. På alla ställen där utbildningen genomförts har dagen upp...
	Avsikten var att deltagarna skulle få fylla i en enkät i början av utbildningsdagen (för att få en utgångspunkt rörande kunskap i fakta och metodik samt kunskap rörande tobakslagen) och att ett urval skulle få en enkät att besvara efter sex månader fö...
	För mer information om projektet kontakta:

	Psykologer mot Tobak: Tobaksavväjning för unga via Internet och SMS
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Programmet använder en traditionell rökavvänjningsmetod som är tillgänglig dygnet runt. Programmet har goda möjligheter att få stor spridning i målgruppen, dels genom att det lanseras via UMO.se, dels genom samarbetspartners stora nätverk. För att mar...
	För arbetet med programmets innehåll finns stor erfarenhet på UMO. Projektet räknar med att det arbetet blir framgångsrikt. Tekniskt utvecklingsarbete har påbörjats med extern webbstrateg/designer med erfarenhet av utveckling av UMO.se. De har även st...
	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 enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen

	Projektet har inga mätbara resultat för år 2012 då de påverkats av att den skola de har samarbetat med har gjort egna prioriteringar samt haft sjukskrivning av personal. För att nämna ett exempel så har skolan inte genomfört något föräldramöte under h...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL): Alkohol, Hbt- kvinnor i riskzon
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Kombinationen av dessa metoder möjliggör en triangulering, det vill säga att säkerställa analysen genom att jämföra resultaten från de olika metoderna och tolka delresultaten i ljuset av varandra. Att kunna triangulära metoderna är särskilt angeläget ...
	Ta fram och publicera rapport samt ta fram en handlingsplan för RFSL:s preventiva arbete med alkoholfrågor. Genomföra ett pilotprojekt med start 2013 baserat på kartläggningen då en metod kommer att testas på en ort.
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Överkonsumtion av alkohol bland hbt-kvinnor är högre än bland övrig befolkning och kan kopplas till andra hälsoproblem hos hbt-gruppen. Riskfaktorer är exempelvis minoritetsstress. Intervjuerna visar att konsumtion av alkohol beror bland annat på avko...
	Fokusgrupperna gav stort djup i svaren och frågorna belystes ur olika perspektiv. Informanterna uppskattade delaktigheten och uppger att intervjun fungerat som en intervention som gjort att de börjat fundera över sina alkoholvanor på ett nytt sätt.  I...
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS): Droger i Gråzonen
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen

	Projektet har uppfyllt målsättningen om än inte i samma utsträckning som planerats. Målsättningen med 90 genomfördra träffar under 2012 var för hög och kunde inte realiseras. Den viktiga målsättningen med att genomföra informationsträffar över hela la...
	Utöver detta har några av projektmedlemmarna implementerat informationen i deras ordinarie verksamhet. Dessa insatser är dock inte lika väldokumenterade som träffarna som redovisas men informationen har spridits även på det sättet.
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Utöver detta har media vid ett flertal tillfällen uppmärksammat projektet och träffarna, deltagare i projektet har varit med i lokal radio och i den lokala pressen, det är svårt att uppskatta antalet lyssnare och läsare i media men det rör sig om tiot...
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS): Svensk drogprevention för en internationell publik
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Sverige har en väl utbyggd verksamhet inom kommunerna/länen med speciella samordnare men framför allt har Sverige många organisationer som driver avancerade drogförebyggande verksamheter. Folkrörelsernas roll i den Svenska drogpolitiken kan ej överska...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet möjliggjorde att 52 personer från svenska organisationer kunde delta i arrangemanget. Åtta organisationer kunde ställa ut på konferensen och nådde på detta sätt 450 deltagare och internationella gäster med information och kunde skapa nya int...
	Konferensen dokumenterades vilket gjorde att projektet kunde lägga ut en omfattande dokumentation på WFAD:s hemsida samt dessutom göra en tryckt skriftlig dokumentation som distribuerats till svenska deltagare och organisationer. Upplagan är fram till...
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON): Drog- och kulturinformatörer
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Under 2012 kommer deltagarna från utbildningen 2011 inbjudas till kompletterande fortsättningskurs. Fem till sju nya föreningar kommer att erbjudas grundutbildning under hösten 2012 och under våren 2013 kommer övriga föreningar inom SIMON att erbjuds ...
	Förändringar av projektplanen

	Från den reviderade projektplanen så finns det avvikelser. Originalfoldern på svenska blev klart sent på året, det innebär att översättningen av foldern till flera språk än svenska inte har kunnat genomföras. Vidareutveckling av powerpointmaterialet k...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Powerpointmaterialet har tagit längre tid än beräknat. Målet har varit att få fram berättande bilder, eftersom många i målgruppen för föreläsarna har varit en relativt kort tid i Sverige.
	För mer information om projektet kontakta:

	Riksförbundet SMART: Med ungdomar för ungdomar i utsatt region
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Nedan beskrivna miniplattform beskriver konceptet med kontrakt och är samtidigt ett minimikrav för nytillkomna verksamheter inom SMART:
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har under 2012 genomfört en inspirationsdag i Hässleholm, ett mycket stort antal skolbesök, en föreläsning i Landskrona och träffar för aktiva ledare och ungdomar. En hemsida för projektet lanserades i mars 2012, www.smartsyd.se.
	Projektet har deltagit i följande mässor/konferenser: Konferens om barnkonventionen i Hässleholms kommun, Skolsköterskekongressen, Reflektion kring prevention, SMART och Smart Ungdoms nationella ungdomskonferens, WFAD, NordAN och Drogfokus.
	De har haft samverkansmöten med Vittsjö GIK och fritidsgården Markan i Hässleholm samt möten med barn och ungdomsnämnden i Hässleholm kommun. Ett flertal planeringsmöten med projektgruppen har genomförts.
	Sedan senaste ansökan har antalet kontraktsverksamheter ökat från nio till 13 verksamheter inom målområdet. I två kommuner drivs kontraktsverksamhet i kommunens alla högstadieskolor och i sju kommuner drivs den på enskilda skolor. Fem Smart Ungdom- kl...
	Örebro universitet fick 2004 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera kontraktsmetoden i Västernorrland län. Dock avbröts tyvärr effektutvärderingen av orsaker utanför Socialstyrelsens och universitetets kontroll, men några delrapporter finns att ti...
	Kontraktsmetodens mest utbredda variant i Sverige, Tobaksfri Duo, har uppvisat näst intill en halvering av rökningen i hela Västerbottens län under en period då rökningen i riket stod stilla i nivå. Tobaksfri Duo är genom en doktorsavhandling utvärder...
	Norska staten har deklarerat, att metoden Vaer Röjkfri/FRI! (inklusive kontraktsskrivning) är den enda rekommenderade metoden för tobaksprevention. Danska myndigheter säger i praktiken något liknande i samband med en ny bidragsutlysning gällande X:IT ...
	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 enligt 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

	Omfattningen av personal har de prioriterat genom att hålla den fullt sökta graden i början av projektet för att etablera, men i enlighet med minskade medel minskade de anställningsgraden till 30 procent i augusti och fortsatte så projektet ut.
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har visat för media och i andra viktiga sammanhang, exempelvis i Almedalen, att barn och unga har en mycket viktig roll i tobaksfrågan och vunnit stor respekt för ändamålet. Där påverkade unga personer beslutsfattare genom aktioner, seminari...
	Kräva konceptet har varit mycket uppskattat av deras valda målgrupp, och de kan bekräfta att det har varit motiverande för dem att se att deras krav når fram. Det har varit viktigt för dem att engagemanget ska vara enkelt att genomföra utifrån sina eg...
	De ser stor utvecklingspotential i att få arbeta vidare med Kräv Rökfritt som projektform utifrån den mycket positiva respons och det uppenbara behov som finns av att driva tobaksfrågan utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv tillsammans med barn och ...
	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 enligt ansökan
	Projektets syfte
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	SAMBA- Samarbete för barnen: Dizza alkohol
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Somalian Women In Sweden (SWIS): SWIS mot droger
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	De genomför tio möten inom varje kurs och har mellan åtta till tjugo föräldrar i varje grupp. Mötena är oftast på lördagar och pågår hela dagarna. De har barnpassning och bjuder på måltid under dagen. När själva kursen är genomförd på lite drygt två t...
	Totalt har 54 föräldrar deltagit i COPE-kurserna men då de fick pengar så sent under 2012 har inte mer än en grupp blivit klar med tio möten. De anser att COPE ger föräldrarna verktyg att upptäcka och förebygga eventuellt missbruk hos sina barn.
	För mer information om projektet kontakta:

	Somalilands Förening i Malmö: Nytt liv – somalier bekämpar sitt missbruk
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Varje år kommer tusentals krigsdrabbade människor till Sverige från Somalia. Förekomsten av PTSD (post-traumatic stress disorder) bland somaliska män uppskattas till 40-60 procent. Det är inte ovanligt att, på grund av det stigma som omgärdar psykisk ...
	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 enligt ansökan

	Projektet erbjuder möjligheter för målgruppen att bryta sitt khatmissbruk. Det sker genom samarbete med KRIS, ESF (Europeiska socialfonden) projektet Somalier startar företag/söker jobb och den somaliske psykologen Yassin Ekdal. KRIS hjälper projektde...
	Deltagarna kommer 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
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Gruppen har i stort vart villig att tala om sina problem i jämförelse med tidigare program. De har bland annat reflekterat över det ansvar de har som fäder och den roll som förebilder för sina barn som det innebär.
	En del av gruppen har pratat om deras väg till missbruket och om hur deras problem började när de var arbetslösa. Andra deltagare började tugga khat eftersom deras nära vänner tuggade khat och för att de hade fäder som tuggas när de växte upp. När de ...
	Metoden har varit framgångsrik. Detta framgår av resultaten från gruppmötena. Syftet är att få en bild av gruppen och dess missbruksproblematik samt att skapa en medvetenhet om problemet både inom den somaliska gruppen och inom olika institutioner sam...
	För mer information om projektet kontakta:

	Stiftelsen A Non Smoking Generation: Oberoende
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	* Projektet har ej redovisat i denna form.
	Förändringar av projektplanen

	När det gäller delmålen så är de formulerade som utmaningar som projektet ska ta sig an och försöka lösa under projekttiden. I dagsläget har de kommit olika långt med dessa delmål/utmaningar, dock är inget helt uppnått ännu, men det var heller inte fö...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projekt Oberoende och kommunerna har identifierat inom vilka områden och med vilka insatser man önskar stöd från projektet. Planering av dessa insatser har skett och sammanställts i en genomförandeplan för varje kommun. Ett antal insatser är planerade...
	* Projektet har ej redovisat i denna form.

	Arbetet med att ta fram en gemensam verksamhetsplattform för projekt Oberoende har fallit väl ut. De tre organisationerna A Non Smoking Generation, Ungdomens Nykterhetsförbund samt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle har i dag en tydlig gemensam gru...
	Arbetet med att rekrytera samverkanskommuner och där förankra och få igång samverkan och insatser har också fallit väl ut. Det arbetet tog dock lite längre tid än vad som först var planerat i projektet. Projektet har i dag samverkan med fem kommuner. ...
	Projektet följs upp av extern utvärderare. Utvärderingen kommer att vara klar i juni 2014. Om projektet genomförs lyckosamt samt att utvärderingen pekar på att Projekt Oberoende ger mervärde till såväl samverkanskommuner som till respektive organisati...
	För mer information om projektet kontakta:

	Stiftelsen A Non smoking Generation och Järfälla kommun: Tobaksfri skola 2.0 – Framtagande av implementeringsmodell för tobaksförebyggande arbete i skolan
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Tobaksbruk är idag en klassfråga i Sverige. Det röks och snusas mest i de grupper av befolkningen som har kortast utbildning och lägst inkomster. Skolan är, genom skolplikten, den arena där det finns möjlighet att nå alla barn och ungdomar, oavsett so...
	Tobaksfri skola 2.0 är ett utvecklingsprojekt från A Non Smoking Generation i samarbete med Järfälla kommun med flera. För många hälsofrämjande metoder tar det ofta lång tid att nå vardagsanvändning. Man vet idag vilka faktorer som påverkar barns och ...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	* Projektet har ej redovisat i denna form.
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	* Projektet har ej redovisat i denna form.
	För mer information om projektet kontakta:

	Stockholms läns Blåbandsungdom: ANT-bussen
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	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 d...
	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, ...
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	ANT-bussen har dessutom varit ute i landet i Blå Bandets kampanj Nykter midsommar - för barnens skull, musikturnén Music Box och på Almedalsveckan. Vid dessa tillfällen har de rönt en stor uppmärksamhet och intresse för ANT-bussen.
	För mer information om projektet kontakta:

	Svenska Narkotikapolisföreningen (SNPF): Ställ upp mot dopning och våld
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Därefter genomförs specialdesignade utbildningar riktade till fyra olika gruppsammansättningar: personal på friskvårdsanläggningar, sjukvård och socialtjänst, skolpersonal tillsammans med barn och fritid och idrottsrörelsen samt polis och rättsvårdand...
	Genom utbildning av nyckelpersoner vill projektet 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 o...
	Förändringar av projektplanen

	De har vid projektets start satt upp ett flerårigt mål och plan utifrån att Statens folkhälsoinstitut utlovat mångårigt stöd. Då detta stöd uteblir från och med 2013 kan de inte fortsätta med projektet i den form de önskat. Projektet hoppas att aktöre...
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Tandvård mot Tobak: Tobaksfria veckan v.47
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har framställt en affisch och till WHO:s Tobaksfria dagen 31 maj, skrevs en debattartikel som belyste verksamheten på Tobaksmuseet på Skansen. Den undertecknades av tre moderata riksdagsledamöter. Utställningen på Skansen finansieras av Swed...
	Projektet har spridit information om tobaksindustrins arbetsmetoder och tobaksindustrins resultat, det vill säga höga ekonomiska vinster till industrin och stora hälsomässiga förluster i befolkningen. Projektet har väckt debatt och engagerat många män...
	För mer information om projektet kontakta:

	Tankesmedjan Tobaksfakta: Mördande reklam – Ett informations- och kunskapsutvecklinsprojekt om tobaksindustrins arbetsmetoder
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Tankesmedjan Tobaksfakta anser inte att Sverige lever upp till åtagandet att alla medborgare har rätt till information om tobaksindustrins arbetsmetoder liksom att länderna skall öka medvetenheten om tobaksindustrins inblandning i tobakspolitiken enli...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Kunskapsinsamlingen resulterade i två informationsmaterial. Ett faktablad Stoppa tobaksbolagens dödliga inflytande på folkhälsopolitiken och skriften Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid har producerades. De distribuerades vid två olik...
	Tobaksfakta har genom projektet genomfört två särskilda satsningar. Första satsningen var under 31 maj där en ny skrift om artikel 5.3 i WHO:s Ramkonvention om tobakskontroll distribuerades brett till beslutsfattare och folkhälsoansvariga i länen, lan...
	Endast en mindre del av projektet har ännu utvärderats på grund av den försenade projektstarten. En utvärdering har gjorts av aktiviteterna i samband med WHO:s Tobaksfria Dag genom praktikanter. Av rapporten framkom att personer som fick information o...
	Skriften Dödligt inflytande: om tobaksindustrins sista strid utgör i sig en form av utvärdering där information om tobaksindustrins arbetsmetoder i Sverige och internationellt redovisas som en sammanställning av den kunskapsinsamling som gjorts. Skrif...
	För mer information om projektet kontakta:

	TEAM 49: Triaden
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Den nya digitala plattform ger lärarna möjlighet att intrigera deras utbildningar i övrig verksamhet, vilket i praktiken betyder att Triaden inte stjäl någon utbildningstid från skolorna utan blir ett naturligt förebyggande inslag i övrig 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 behöver varje människa för att må bra. Tjejzonen är övertygad om att just den typen av verksamhet som de bedriver är en nyckelfaktor om man vill förebygga...
	Projektets mål och inriktning enligt 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 en S...
	Tjejzonen har en organisationsstruktur med tydliga regler och ramar för att göra det så tryggt och enkelt som möjligt att vara volontär på Tjejzonen. En anställd rekryterar, utbildar och handleder regelbundet sina volontärer. Det är oerhört viktigt at...
	Utbildning sker regelbundet av alla volontärer. Steg l är en obligatorisk grundutbildning för alla volontärer som vill engagera sig i Tjejzonen. Den ger också en gemensam grund som genomsyrar hela Tjejzonen. Utbildningen innehåller samtalsmetodik och ...
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Tjejzonen: Storasyster på nätet/Chattsyster
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Turkiska kvinnoförbundet (TKF): Flickor i akut kris
	Ansökta och beviljade medel
	*Projektet drevs under 2011 av föreningen Tänk om.
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	Projektet har även lyckats nå en del föräldrar framför allt i Rinkeby genom deras medlemmar där. Genom bra diskussioner med föräldrarna har flera unga tjejer fått följa med på deras aktiviteter. Genom deras utökade insatser och genom information på TK...
	För mer information om projektet kontakta:

	Tänk Om!: Tänk om – Hedersvåld Missbruk Kriminalitet
	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 och/eller kriminalitet. Genom föreningen kan d...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Genom självhjälpsgrupper vill man skapa ett livslångt lärande genom påfyllnad av en 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 u...
	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
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): Engagera, inkludera och förena
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Att vara medlem i UNF ger tillgång till nyktra mötesplatser och en meningsfull fritid där alkohol eller andra droger inte är närvarande överhuvudtaget. Man vet att en sen alkoholdebut är avgörande för den fortsatta alkoholkonsumtionen och att UNF är e...
	UNF:s vision kring projektet är att julkursen blir ett etablerat koncept och att den ständigt växer. De vill erbjuda resor under skolans alla lov och under samtliga suparhögtider så som midsommar, valborg, jul etcetera. Under första halvåret är huvuds...
	* Projektet har ej redovisat i denna form.

	Projektets syfte
	Målgrupp
	Genom att bygga upp ett kontaktnät med stödgrupper och socialtjänst samt erbjuda de ungdomar som är inne i den verksamheten att åka på en julkurs ökas möjligheterna markant för att dessa ungdomar ska välja att gå med i UNF.
	Metoden går ut på att låta julkursen vara länken mellan UNF och stödgrupperna och på så sätt integrera dessa i varandra för att ge fler unga en meningsfull fritid och ett nätverk att räkna med.
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten

	I år kommer de att delta på förebygg.nu vilket är en av de största konferenserna i den här frågan. De har även blivit tillfrågade att föreläsa om deras tankar om föreningsliv i kombination med stödgrupper. Dessutom blev Vit Jul-konceptet mycket uppmär...
	Uppföljning
	I övrigt har de konstaterat att de behöver lägga mer personella resurser på frågan om stödgruppssamverkan. Idag ligger ansvaret till stor del på en av deras anställda. En handlingsplan för 2013 har påbörjats som bland annat går ut på att skapa rutiner...
	För mer information om projektet kontakta:

	Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF): FAKE FREE
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund

	Mottagaren av Fake Free-information ska fritt kunna fundera över fakta men också kring beteenden. Vad är egentligen fest och vad är fylla? De menar att berusningen är till största delen en social konstruktion – något som är beroende av sin omgivning. ...
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	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.
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	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 enligt ansökan

	Utveckla nätverksarbetet för gemensamma strategier via tre nätverk.
	Utveckla den gemensamma strategin främst med de aktörer som arbetar vid tidpunkter som samhället stänger, det vill säga kvällar, helger och under lov. Genom att starta nya verksamheter/mötesplatser för unga, eller utveckla befintliga som arbetar med a...
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Vita nykterhetsrörelsen: Det spelar roll
	Ansökta och beviljade medel
	Bakgrund
	Projektets mål och inriktning enligt ansökan

	Målgrupp
	Förändringar av projektplanen
	Genomförande och resultat enligt slutrapporten
	För mer information om projektet kontakta:

	Sammanfattande erfarenheter
	Ansökningarna

	I årets projektportfölj, 2012, som ingått i forskarteamets uppdrag ingår 48 stycken olika projekt. Dessa bedrivs av 37 olika idéburna organisationer. Projektportföljen innehåller en stor bredd och variation av olika projekt och insatser. Inom ramen fö...
	Ansökningarna är skickade till Statens folkhälsoinstitut på ett standardiserat webbformulär som är framtaget av myndigheten. Ansökningarna vittnar om att det inom de idéburna organisationerna finns en stor vilja och ambition att göra något gott inom A...
	Tillsammans täcker projektportföljen in en mycket bred och varierad målgrupp. Flertalet projekt, runt 70 procent, är dock inriktade mot barn och ungdomar. Genom de idéburna organisationerna finns en direktkontakt och en unik tillgång till olika arenor...
	Forskarteamet har tagit del av samtliga ansökningar och funnit några områden som är av vikt att belysa. En genomgående brist i ansökningarna är målformuleringarna och hur man tänker sig att mäta måluppfyllelsen/resultatmålen. Trots att det i ansökning...
	Delrapporterna

	Under hösten 2012 ombads projekten att lämna in en delrapport till forskarteamet vid Örebro universitet. Syftet med projektens delrapporter är att se hur den genomförda verksamheten fortlöper och hur den stämmer överens med uppsatta mål och handlingsp...
	Delrapporterna är gjorda utifrån ett formulär med tio stycken frågor som tagits fram av forskarteamet. Delrapporterna kunde skrivas antingen i ett webbformulär eller i Word-format. I delrapporten beskrivs eventuella förändringar beträffande mål, målgr...
	Delrapporterna fokuserar främst på projektens syfte och mål och eventuella ändringar i projektplanen så som den beskrivs i ansökan. Delrapporterna lämnades till forskarteamet i oktober och redovisar genomförd verksamhet under första delen av 2012.
	Alla ingående projekt, 48 stycken, har lämnat in delrapporten till forskarteamet. Den bild som framkommer av delrapporterna är att de allra flesta projekten, hela 96 procent, fortlöper i hög eller mycket hög utsträckning enligt projektets övergripande...
	Ungefär 40 procent av projekten anser att de följer projektplanen i stort så som de angav i ansökan. Övriga uppger att de har gjort förändringar från den projektplanering som fanns i ansökan. Av de som anger att de gjort förändringar har ungefär var t...
	De projekt som rapporterat att de gjort förändringar i projektplanen tillfrågades om skälen för detta. Cirka en fjärdedel uppger ekonomiska skäl och ungefär var femte uppger tidsbrist som skäl till förändring. Den övervägande delen har dock angett sva...
	En tredjedel uppger att de beviljats sökta medel. De har därför inte haft anledning att göra någon revidering av budgeten. Hela 46 procent uppger att de gjort en detaljerad revidering av budgeten utifrån beviljade medel. Ungefär vart femte projekt upp...
	I delrapporterna omnämns 74 positiva saker som gått bättre än förväntat inom projekten. Dessa faller inom fem huvudkategorier: Intresse, engagemang och deltaktighet, Aktiviteter, Utveckling, Samverkan samt Extern uppmärksamhet. Omkring en tredjedel av...
	Det är mindre än hälften så många saker som omnämns som gått sämre än förväntat. Av dessa 36 saker är det en relativ jämn fördelning mellan de fyra huvudkategorier: Aktiviteter, Engagemang och deltagande, Resurser och ekonomi samt Tidsaspekter.
	En mer utförlig redovisning av delrapporterna finns i bilaga 1.
	Verksamhetsrapporterna

	Rapporterna är skickade till Statens folkhälsoinstitut på ett standardiserat webbformulär framtaget av dem. Formuläret följer i stort upplägget i ansökningsformuläret. Många uppgifter är av krysskaraktär. Avsnittet för projektinriktning relaterar till...
	På samma sätt som i delrapporten skriver de flesta projekten att de i hög eller i mycket hög utsträckning uppfyllt projektets syfte så som det formulerats i projektbeskrivningen. Det är dock flera som i rapporten beskriver att verksamheten/aktiviteter...
	Rapporterna är i de flesta fall relativt kort formulerade. Trots att rapportmallen har motsvarande ruta för huvudmål, delmål och dess mätbara målresultat som i ansökningsformuläret så saknar många rapporter en klar koppling till uppställda resultatmål...
	Rapporten ger inte 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...
	I årets rapporteringsformulär ges projekten möjlighet att beskriva eventuella framgångar med metoderna. Detta ser forskarteamet som positivt då det ofta ger en viss bild av upplevda framgångar inom projektet. Nuvarande rapporteringsmall uppmuntrar där...
	Tidigare har forskarteamet utformat blanketterna och har då efterfrågat reaktioner på projektet utifrån, redovisning av genomförda aktiviteter samt exempel på framgångar och motgångar.
	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 Statens folkhälsoinstitut, som är ansvariga för tilldelningen av projektmed...
	Tips för framtida ansökningar:
	Tips för framtida rapporter:


	1 Bilaga Delrapport 2012 Med kraft och vilja
	Innehållsförteckning
	Inledning
	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 sammanfattning bygger på inlämnade delrapporte...
	Syftet med projektens delrapporter är att se hur den genomförda verksamheten fortlöper och hur den stämmer överens med uppsatta mål och handlingsplaner i ansökan. Dokumentationen syftar också till att ge en fördjupad kunskap om ANTD – förebyggande arb...
	Delrapporterna är gjorda utifrån ett formulär med tio stycken frågor som tagits fram av forskarteamet vid Örebro universitet. Delrapporten skickades ut som ett webbformulär till projektledarna den 19 september som ombads att svara senast den 15 oktobe...
	Denna sammanfattning följer strukturen i delrapporten där varje fråga och dess resultat redovisas var för sig.
	Sammanfattningen är gjord av Ingela Fredriksson, projektsekreterare, med stöd från övriga forskarteamet. Att den kommer till stånd beror på alla de projektledare och andra personer som inom de olika organisationerna medverkat i delrapporteringen och d...
	Projektportfölj
	I 2012 års projektportfölj ingår 48 stycken olika projekt. Dessa bedriva av 37 olika idéburna organisationer. Alla projekt har lämnat in en delrapport. Projektportföljen innehåller en stor bredd och variation av olika projekt och insatser.
	Resultat för delrapportering
	Nedan redovisas varje fråga i delrapporteringen. I anslutning till varje fråga redovisas svaren i antal eller procent i ett stapeldiagram eller i en sammanfattande text.
	Allmänna frågor
	Syfte och mål
	Beskriv projektets måluppfyllelse
	Förändringar från projektets ursprungsplan

	Det vanligaste är förändringar i tidsplanen där det uteslutande handlar om förskjutningar framåt i tiden. Många beskriver att det beror på sent besked om beviljade projektmedel från Statens folkhälsoinstitut.
	Vad gäller förändringar i planerade aktiviteter gäller de flesta svaren aktiviteter som har strukits eller skjutits på framtiden. Som orsak nämner flera projekt minskade anslag i förhållande till budgeterat. Ett par uppger att nya aktiviteter tillkomm...
	Förändringar av personalen har främst handlat om mindre antal anställda eller minskad tjänstgöringsgrad för anställda. Några beskriver även en omsättning i personalen på grund av olika omständigheter.
	De flesta projekt som beskriver en förändrad målsättning relaterar till förändringar som är kopplade till planerade aktiviteter och olika målsättningar att genomföra dessa.
	De allra flesta som beskriver förändringar i samverkan gör detta i positiv bemärkelse. De beskriver en utökad eller närmare samverkan än planerat.  Endast ett par uppger att de samverkat mindre på grund av bristande resurser eller bristande intresse h...
	Endast några få uppger förändring i uppföljning/utvärdering. Ett par beskriver dessa som brister i förhållande till planen medan ett projekt beskriver en komplettering av planerad utvärdering.
	När det gäller förändring av metod beskriver ett projekt att de förändrat fokus för sitt påverkansarbete. Ett projekt beskriver förändringar som mer relaterade till förändringar i aktiviteter.
	Vad gäller förändringar i målgruppen är det endast ett projekt som uppger detta och det handlar om att utöka målgruppen.
	Av de som angett skäl till förändringar har den övervägande delen angett annat som skäl (Figur 5). Cirka en fjärdedel uppger ekonomiska skäl. Ungefär var femte uppger tidsbrist som skäl till förändring.
	Samverkanssvårigheter med extern partner är det 11 procent som uppger och 9 procent uppger personalbrist inom den egna verksamheten som skäl till förändring.
	Kompetensbrist inom annan verksamheten är det bara ett projekt som uppger medan inget projekt uppger kompetensbrist inom den egna verksamheten. Inget projekt uppger heller personalbrist inom annan verksamhet eller brist på stöd från ledning i projekte...
	I webbenkäten saknades ruta för förklaring av vad i anslutning till alternativet Annat. Likaså saknades alternativet Nej i webbenkät. Dessa fanns dock i enkäten i Wordformat. Därför redovisas inte detta närmare i rapporten.
	Då fråga 6 endast berör de projekt som faktiskt har angett att de gjort någon förändring i projektplanen så har endast 32 stycken svarat på frågan.
	Hälften uppger att projektledaren varit den som främst ansvarat för revideringen/förändringen av projektplanen (Figur 6). Ungefär var tionde uppger att det varit styrelsen som varit ansvarig och något flera uppger att det varit styrgruppen som ansvara...
	Projektets budget
	Projektfrågor
	Underskrift och datum

	Avslutande reflektion och sammanfattning
	Den bild som framkommer av delrapporterna är att de allra flesta projekten, hela 96 procent, uppger att de fortlöper i hög eller mycket hög utsträckning enligt projektets övergripande syfte/mål så som det angivits i ansökan.
	Ungefär 40 procent av projekten anser att de följer projektplanen i stort så som de anger i ansökan. Övriga uppger att de har gjort förändringar från den projektplanering som fanns i ansökan. Av de som anger att gjort förändringar har ungefär var tred...
	De projekt som rapporterat att de gjort förändringar i projektplanen tillfrågades om skälen för detta. Cirka en fjärdedel uppger ekonomiska skäl och ungefär var femte uppger tidsbrist som skäl till förändring. Den övervägande delen har dock angett sva...
	En tredjedel uppger att de beviljats sökta medel. De har därför inte haft anledning att göra någon revidering av budgeten. Hela 46 procent uppger att de gjort en detaljerad revidering av budgeten utifrån beviljade medel. Ungefär vart femte projekt upp...
	I delrapporterna omnämns 74 positiva saker som gått bättre än förväntat inom projekten. Dessa faller inom fem huvudkategorier: Intresse, engagemang och deltaktighet, Aktiviteter, Utveckling, Samverkan samt Extern uppmärksamhet.
	Omkring en tredjedel av dessa handlade om olika enskilt lyckade aktiviteter samt positiv respons på olika aktiviteter så som framtaget material och utbildningar. Därefter kommer intresse, engagemang och delaktighet tillsammans med extern uppmärksamhet...
	Det är mindre än hälften så många saker som omnämns som gått sämre än förväntat. Av dessa 36 saker är det en relativ jämn fördelning mellan de fyra huvudkategorier: Aktiviteter, Engagemang och deltagande, Resurser och ekonomi samt Tidsaspekter.
	Den bild som framkommer är ett målinriktat arbete som väl följer projektens huvudinriktning. För över hälften av projekten har mötet med den praktiska verkligheten i ljuset av att bland annat de beviljade medlen medfört revideringar i det planerade ar...


