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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
sektorn, som denna viktiga verksamhet allt oftare kallas. Inom ramen för dessa medel har vår forskargrupp
fått möjlighet att bedriva olika former av Forskning och Utveckling, FoU. Vi har i vårt arbete tänkt
långsiktigt även om medlen beviljas ett år i taget.
Denna årets rapport har till syfte att lyfta fram olika insatser under 2012. Verksamheterna som ingår i
Statens folkhälsoinstituts projektportfölj beskrivs kortfattat i denna rapport men en mer utförlig redovisning
med kontaktuppgifter finns i rapporten Verksamhetsrapport 2012 - Med kraft och vilja.
Målsättningen med denna rapport är att beskriva forskarteamets verksamhet med utgångspunkt från det
avtal som finns mellan Statens folkhälsoinstitut och Örebro universitet. Del I beskriver utvecklingen och
tillämpningen av vår forskningsstrategi för studier av idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete
genom samverkan och vetenskaplig ledning av forskningen. Här redovisas även projektportföljen för 2012.
Del II behandlar vårt arbete med vetenskaplig uppföljning, råd och stöd. En översikt av FoU-verksamheten
ingår där resultat från pågående fördjupningsstudier och studien av projektledandets konst redovisas. Del III
ger en bild av arbetet med att följa och sprida aktuell kunskap. I del IV ges en sammanfattning av de
rapporter som lämnats till Statens folkhälsoinstitut under 2012.
Under 2012 har forskarteamet bestått av forskarassistent Camilla Pettersson (fil.dr), projektsekreterarna
Susanna Geidne (fil.dr), Madelene Larsson (doktorand), Josefine Börjesson (fil.dr) (till och med november
2012), Ingela Fredriksson och Sofia Green samt professor Charli Eriksson. Under året har medarbetare varit
föräldralediga periodvis på deltid eller heltid. Detta medförde, i kombination med andra externa
forskningsanslag, att vi har varit flera personer som delat på arbetet under året. Vi har bidragit med olika
delar i rapporten men forskarteamets nuvarande medlemmar har alla läst och står gemensamt för
rapporten.
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. Det förtroendefulla partnerskapet inom satsningen möjliggör fördjupningsstudier
där förutsättningar, arbetsprocesser och effekter undersöks i ett mindre antal organisationer.
För vårt arbete har det goda samarbetet 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 för de insatser som beskrivs i
rapporten. Vi tackar också beredningsgruppen för anslaget för allt stöd. Läs och låt dig inspireras av årets
rapport som vi tillägnar alla engagerade projektledare inom denna satsning.
Örebro den 29 april 2013
Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro
universitet

Sammanfattning
Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att fördela medel till alkohol- och
drogförebyggande arbete som bland annat bedrivs av idéburna organisationer. Inom
ramen för denna satsning drivs ett forskningsprogram med syfte att öka kunskapsbasen
för det ANDT-förebyggande (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) arbetet. FoUsatsningen innehåller insatser för att främja en god dokumentation av verksamheterna
och

en

systematisk

uppföljning

av

det

förebyggande

arbetets

förutsättningar,

genomförande och resultat. En förutsättning för denna praktiknära forskning är ett
respektfullt partnerskap mellan myndigheter, praktiker och forskare. Forskarteamet har
också ansvaret för att vartannat år genomföra en nationell konferens (2006, 2008, 2010,
2012), Reflektion kring prevention, där de idéburna organisationernas arbete har varit i
fokus.
Forskningsprogrammets syfte är att öka kunskapsbasen för det ANDT-förebyggande
arbetet genom att samverka med idéburna organisationer i studier av det förebyggande
arbetets förutsättningar, genomförande och resultat.
Forskningsprogrammet har följande delsyften: I. Att utveckla och tillämpa en
forskningsstrategi för studier av idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete –
samverkan och vetenskaplig ledning av forskningen, II. Att göra vetenskaplig uppföljning
av ett urval projekt och övriga projekt ges anvisningar, råd och stöd för dokumentation
av verksamheten, III. Att följa och sprida aktuell kunskap, IV. Att årligen presentera
rapporter till Statens folkhälsoinstitut. Dessa delsyften utgör rapportens fyra första delar:
I. Utveckla och tillämpa en forskningsstrategi
Samverkan har under året bland annat skett genom två gemensamma projektledarträffar:
20/3 (27 personer) och 27/9 (30 personer). Båda träffarna hade temat projektledning och
erfarenhetsutbyte. Under året har möten genomförts med organisationer för att
tillsammans diskutera utveckling av utvärderingar och studier av enskilda projekt. Den
särskilda verksamhetsrapporten, som redovisar alla projekt inom satsningen under 2011
presenterades i maj 2012.
Den vetenskapliga ledningen innebär att med god kvalitet planera och genomföra
forskning. Det innebär bland annat att få prövat forskningen av den regionala etiska
nämnden och att söka ekonomiska anslag för verksamheten, vilket görs för att möjliggöra
fördjupat vetenskapligt arbete. Våra publikationer kvalitetsgranskas. En viktig del i år är
Susanna Geidnes doktorsavhandling The Non-Governmental Organization as a Health

Promoting Setting – Examples from Alcohol Prevention Projects conducted in the
Context of National Support to NGOs, som granskades vid den offentliga disputationen
den 28 september 2012.
II. Vetenskapligt följa
Under året har tre fördjupningsstudier pågått med datainsamling och analys:
Fördjupningsstudier kring skolan som arena (Triaden och Smart), fritiden (Fritidsforum
och Verdandi Stockholmskretsen) och genusinriktad ANDT-prevention (Tjejzonen och
KSAN). Slutrapporten om det tidigare projektet Föräldrar tillsammans presenterades. En
ny fördjupningsstudie har också planerats under året: Kraft och vilja att nå fram - en
studie av ANDT-prevention bland några etniska och sociala grupper.
I årets rapport redovisas projektledarnas erfarenhet av det preventiva arbetet som
framkommit genom de fem projektledarenkäter som genomförts under åren.
III. Följa och sprida kunskap
Forskarteamet presenterar resultaten som feedback till organisationerna inom sex
månader

efter

datainsamlingen.

Därefter

publiceras

resultaten

internationellt,

vetenskapligt och på en rad olika sätt för att nå olika målgrupper. Inom ramen för
forskningsprogrammet har under året en doktorsavhandling publicerats - Susanna
Geidne: The Non-Governmental Organization as a Health Promoting Setting – Examples
from Alcohol Prevention Projects conducted in the Context of National Support to
NGOs, Örebro universitet, 2012.
Vi har under året också presenterat erfarenheter från vårt arbete genom vetenskapliga
artiklar, rapporter samt presentationer vid svenska och internationella konferenser. Den
fjärde konferensen Reflektion kring prevention genomfördes under två dagar i juni 2012.
Konferensen var en framgång och en mötesplats för personer från idéburna organisationer
och andra aktörer.
IV. Rapportera till Statens folkhälsoinstitut
Under

året

har

tre

olika

rapporter

lämnats

till

Statens

folkhälsoinstitut.

Verksamhetsrapport 2011 med kraft och vilja, 2012:1, Med kraft och vilja 2011, 2012:2
samt Föräldrar Tillsammans- en longitudinell interventionsstudie av stöd till
tonårsfamiljer 2007-2010, 2012:3.

V. Reflektera och arbeta
För kunskapsutveckling är det centralt att tänka och arbeta systematiskt. Det är positivit
att kunskapsutveckling är integrerad i satsningen. Den akademiska basen är en tillgång.
Samarbetet

med

organisationerna

har

fungerat

bra

både

generellt

och

i

fördjupningsstudierna. Samverkan ger möjligheter men samverkan behöver vårdas. Bland
utmaningarna i arbetet med att utveckla kunskap kan nämnas balansen mellan
forskningskvalitet och praktisk relevans. Det gäller att producera relevant kunskap för
praktiker och beslutsfattare, men samtidigt göra det på ett vetenskapligt och professionellt
acceptabelt sätt. Därför har samarbetet inom denna satsning ett stort mervärde. Att
tillsammans reflektera och dela erfarenheter är berikande och skapar ett mervärde i
forskningsarbetet som fortsätter i linje med det pågående arbetet. Det är för oss en glädje
att få bidra till utvecklingen inom ett område med så mycket kraft och vilja.
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Del I. Utveckla och tillämpa en FoU-strategi
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1. Kunskapsutveckling inom den nationella strategin
Basen för FoU-verksamheten är den nationella strategin En samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för perioden 2011–2015, som riksdagen antog
30 mars 2011 (Proposition, 2010/11:47) och regeringens årliga åtgärdsprogram för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) (Regeringskansliet, 2012).
Inom ramen för dessa har regeringen gett organisationer möjlighet att hos Statens
folkhälsoinstitut söka och få medel för alkohol- och drogförebyggande insatser.
Strategin för ANDT-politiken syftar till att underlätta statens styrning av stödet på
ANDT-området och att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan.
Vidare bidrar den till att synliggöra en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger
bakom mycket av problemens uppkomst, men också deras lösningar. Den statliga
styrningen inom ANDT-området utgörs i huvudsak av att ange mål och inriktning för
politiken, kunskapsstöd och riktlinjer samt uppföljning och utvärdering. Till detta
kommer de särskilda ekonomiska medel som regeringen anslår i det årliga
åtgärdsprogrammet.
Det övergripande målet är:
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär –
nolltolerans mot narkotika och dopning, – att minska allt tobaksbruk och förhindra
att minderåriga börjar använda tobak, – att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion
bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor (Regeringskansliet
2012, s. 10-11).

Förutom det övergripande målet finns sju långsiktiga mål som anger inriktningen i sin
helhet samt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden. Målen ligger till
grund för uppföljning och utvärdering av strategin.
De sju långsiktiga målen är:
•

Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska

•

Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika,
dopning eller tobak

•

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller
debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
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•

Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

•

Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och
stöd av god kvalitet

•

Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

•

En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt
(Regeringskansliet 2012, s. 10-11).

Inom varje område har prioriterade mål tagits fram. De tre första målen handlar om att
skydda och förebygga (Figur 1.1).

Figur 1.1: De tre första långsiktiga ANDT-politiska målen (Regeringskansliet, 2011a, s. 8)
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Figur 1.2. De fyra följande långsiktiga ANDT-politiska målen (Regeringskansliet, 2011a, s. 9).

I det årliga åtgärdsprogrammet preciseras ytterligare de olika insatser som regeringen
och de olika myndigheterna gör. Detta har medfört att de samlade insatserna synliggörs.
Olika parters roll ses i ett nationellt sammanhang (Figur 1.3). ANDT-strategin har dock
inte förändrats men tydliggör ansvarsfördelningen inom Regeringskansliet eller mellan
berörda myndigheter. Den nationella och regionala sektorsövergripande strukturen är
också oförändrad men kompletteras med en tydlig struktur för uppföljning och
utvärdering. Avsikten med detta är att underlätta och effektivisera ANDT-samordningen.
Inom Regeringskansliet har Socialdepartementet ansvar för samordningen av ANDTpolitiken, vilken genomförs av ANDT-sekretariatet.
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Figur 1.3. Övergripande organisation för att nå de nationella målen (Regeringskansliet, 2011a, s.
5)

En annan viktig del av den nationella samordningsfunktionen är ANDT-rådet,
regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. ANDT-rådet har en
central roll för spridningen av mål och inriktning i regeringens ANDT-strategi samt som
rådgivare till regeringen i ANDT-frågor och informerar regeringen om bl.a. relevant
forsknings- och utredningsresultat för genomförandet, uppföljning och utvärdering av
strategin. Bland annat har en modell för uppföljning av regeringens ANDT-strategi
presenterats (Regeringskansliet, 2011b).
I de årliga åtgärdsprogrammen är ett prioriterat mål Ett ökat deltagande av föräldrar,
idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet (prioriterat mål 3.5).
Som Regeringskansliet konstaterar är ett naturligt led i fördjupningen av det
förebyggande arbetet att samverka med de idéburna organisationerna inom området. Vårt
program är helt inriktat på att stödja de idéburna organisationernas alkohol- och
drogförebyggande arbete genom det FoU-program som ingår i satsningen. FoUprogrammet har en bred kunskapssyn där vetenskaplig och praktisk kunskap samt
praktisk klokhet ingår. Här beskrivs inledningsvis kort satsningens uppbyggnad. En mer
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omfattande beskrivning av satsningens utveckling ges i boken Med kraft och vilja
(Eriksson m.fl., 2010) och i en vetenskaplig artikel (Eriksson m.fl., 2011).

1.1 FoU-strategin
För att nå framgång i den nationella politiken behöver arbetet en god kunskapsbas och
för detta behövs en överblick av kunskapsutvecklingen, som återkommande görs av
internationella forskargrupper (se t.ex. Babor m.fl., 2010). Genom vår forskning och vårt
samarbete med idéburna organisationer har en verksamhet byggts upp för att ge underlag
för att bättre kunna bedöma värdet av insatserna.
Vår forskning bygger på en övertygelse om att verksamheten vinner på att olika
kunskapstraditioner kombineras. Här är kombinationer av vetenskaplig kunskap,
praktisk kunskap och praktisk klokhet viktiga delar. Detta bygger på den pågående
vidareutvecklingen av kunskapsfilosofin (Gustafsson, 2000, 2002, 2004) och där också
utvecklingen av praktisk kunskap (Molander, 1996; Jernström & Säljö, 2004; Higgs
m.fl., 2004) och praktisk klokhet (Silfverberg, 1999) varit i fokus. Denna syn på
kunskapens olika former och behovet av att kombinera detta ligger i linje med strävan att
utveckla evidens för praktisk verksamhet inom områden såsom socialt arbete (Denvall &
Vinnerljung, 2006; Wigzell, 2008), utbildning (Hammersley, 2007; Hattie, 2009;
Rathvon, 2009; SKL, 2011) och folkhälsa (Davies, & MacDonald, 1998; Eriksson, 2000;
Baum, 2002; McQueen & Jones, 2006; Killoran & Kelly, 2010). Evidensbegreppet är
mycket omdiskuterat och en samsyn råder inte inom området (se t.ex. Martinsen &
Eriksson, 2009; Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011; Eriksson, 2013).
Den vetenskapliga basen för det förebyggande arbetet byggs upp av en rad olika
komponenter. Kunskap behövs för att kunna prioritera. Då är kunskap om förekomst och
utbredning av olika förhållanden, händelser och beteenden av stor vikt. Här tänker vi i
kvantitativa termer och använder oss av statistisk och epidemiologisk metodik. Av
betydelse är också att förstå innebörden av detta för individens möjligheter att leva ett
gott liv och vilka eventuella ekonomiska konsekvenser detta har för individen. Detta kan
också uppskattas när det gäller konsekvenser på befolknings- och samhällsnivån. Vidare
behövs kunskap om hur mekanismerna är bakom detta. Det är en utgångspunkt för våra
olika studier att ta del av den tidigare forskningen inom området. Det handlar även om
att ha kunskap om hur olika förhållanden kan påverkas och förändras och hur detta kan
göras i stor skala till nytta för befolkningen och samhället i stort. Här finns det goda
kunskapsöversikter som regelbundet uppdateras internationellt inom till exempel
alkoholområdet (Babor m.fl., 2010). Inom narkotikaområdet finns en dominerande syn
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på vikten av det förebyggande arbetet (Andréasson, 2008), men det finns en rad olika
perspektiv på narkotikasituationen och vissa droger såsom cannabis (Anderberg, 2011;
Olsson, 2011; Room m.fl., 2010).
Vetenskaplig kunskap behövs för att kunna välja metoder vars effekter är
väldokumenterade. Men i det förebyggande arbetet är också praktisk kunskap viktig. Det
är många faktorer som påverkar genomförandet av ett förebyggande program (se t.ex.
Durlak & DuPre, 2008), därför undersöker vi processer och effekter. De praktiska
kunskapstraditionerna – med kunskapsgrund i vad människor gör i världen – har ofta
satts på undantag. Kunskap i handling är en levande kunskap, som är i ständig rörelse, i
växling mellan inlevelse och distans, mellan reaktion och reflektion, mellan del och helhet,
mellan tillit och kritik. Om vi önskar en mer kunskapsbaserad praktik måste vi också ha
mer praktikbaserad kunskap (Green & Glasgow, 2006). I det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet är också värdegrunden och praktisk klokhet viktiga aspekter för ett
framgångsrikt arbete.
Detta forskningsprogram bygger på en mixad forskningsansats där kvalitativa och
kvantitativa metoder ingår. Det görs för att forskningsfrågorna kräver detta. I
forskningen används kombinationer av olika metoder och perspektiv (Creswell & Plano
Clark, 2007; Saks & Allsop, 2007). Den behöver också vara tvärvetenskaplig och
kombinera teorier och metoder från olika vetenskapliga discipliner för att därigenom
uppnå unika kunskapsvinster (Sunnemark & Åberg, 2004; Sandström m.fl., 2005).
Denna ansats har under senare år samlats under benämningen mixed methods, det vill
säga blandade metoder (Teddlie & Tashakkori, 2009; Tashakkori & Teddlie, 2010). Det
bygger på ett konstruktivt användande av både kvantitativa och kvalitativa ansatser,
vilket berikar forskningen (Bonnie & Schensul, 2005; Jack, 2006; Powell m.fl., 2008).
Inom vår forskning ingår kvalitativa (Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2007; Sjöberg &
Wästerfors, 2008; Fleck, 2009; Green & Thorogood, 2009) och kvantitativa ansatser
(Green & Lewis, 1986; Donner & Klar, 2000; Shadish, Cook & Campbell, 2002; Shadish
& Cook, 2009; Oakes & Kaufman, 2006) vid sidan av varandra.
Vårt program bygger på en naturalistisk ansats, det vill säga att utgå från den
vardagliga verkligheten inom området och att praxisnära studera vad som händer (Kazi,
2003; Mattsson, 2001, 2004; Reason & Bradbury, 2001). Detta innebär att
arbetsinsatserna studeras från olika parters perspektiv (Karlsson, 1996; Wrangsjö, 2004).
Våra studier har också en participatorisk ansats (se t.ex. Svensson m.fl., 2009).
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Vi har i tidigare studier vetenskapligt dokumenterat olika förebyggande metoder, vilket
bland annat resulterat i två doktoravhandlingar (Pettersson, 2010; Geidne, 2012). Vår
forskningsstrategi har vi publicerat i en artikel i tidskriften Substance Abuse Treatment,
Prevention and Policy (Eriksson, Geidne m.fl., 2011).
När det gäller val av design är det forskningsfrågorna som är styrande. Det finns olika
faser i forskningen om och för det förebyggande arbetet (Figur 1.4). Idealt är att man i
forskningsprogram kan gå från problemdefinition ända fram till vidmakthållande av
programmet på lång sikt. I våra studier ligger tyngdpunkten framförallt på
implementering och utvärdering men också med tanke på spridning och vidmakthållande
för att det förebyggande arbetet skall få betydelse på befolkningsnivån. Effektutvärdering
är viktigt (Sundell, 2012). De förekommer alltför sällan när det gäller hälsofrämjande och
förebyggande arbete. Samtidigt behöver process- och effektutvärderingar kombineras för
att skapa praktikrelevant kunskap.

Figur 1.4. Central forskningsfrågor och faser i kunskapsutvecklingen (efter Nutbeam & Bauman
2006, s. 19).
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Ett annat kännetecken är att forskningen sker i nära anknytning till de förebyggande
verksamheter som genomförs av organisationerna. Inom forskningsprogrammet har olika
metoder används för att öka deltagandet i forskningsprocessen. En central del har varit
att bygga upp ett förtroendefullt partnerskap mellan forskarteamet och organisationerna,
vilket krävs för en praktiknära forskning av god kvalitet (Eriksson, Geidne m.fl., 2011).
Det handlar om att utveckla bra frågor för att kunna få svar genom att använda lämplig
forskningsmetodik. I arbetet med att utveckla bra frågeställningar krävs en förtrogenhet
med fältet såväl praktiskt som teoretiskt.
Tillsammans med organisationerna har frågeställningar för studierna diskuterats och
prioriterats. Forskarteamet har gjort en bedömning av om och hur svar på dessa frågor
kan sökas. En överenskommelse och plan har fastställts som tydliggör de olika rollerna
som projektledarna och forskargruppen har. Under genomförande av studier har i flera
fall organisationerna bidragit i arbete med kontakter och datainsamling såsom att dela ut
och samla in enkäter. Detta har underlättat arbetet för forskarteamet, som aldrig deltagit i
genomförandet av de förebyggande insatserna. Organisationerna har helt ansvar för
implementeringen av de förebyggande insatserna. Organisationerna har sedan fått del av
preliminära resultat innan de redovisas för andra parter. Graden av participation i
forskningen varierar mellan de olika studierna.
Inom forskningsprogrammet sker en långsiktig planering för att skapa möjlighet till
intressant och relevant kunskap om de långsiktiga effekterna av olika insatser. Besked om
medel för FoU-insatsens omfattning ges år för år av Statens folkhälsoinstitut (tidigare
Socialstyrelsen). I samarbetsaavtalet ingår också en intentionsyttring om, förutsatt
medelstilldelning till Statens folkhälsoinstitut, fortsatt samarbete.
För att undersöka forskningsstrategin genomfördes en fallstudie över den valda
ansatsen 2010 (Eriksson m.fl., 2011a). Målsättningen med studien var att beskriva och
analysera den Socialstyrelsefinansierade satsningen under åren 2003-2009 med speciell
betoning på forskning och utveckling för en evidensbaserad praktik. Förutom att beskriva
medverkande organisationer, deras projekt samt de forskningsinsatser som genomförts
lades vikt på att belysa det förtroendefulla partnerskapet mellan praktiker, myndighet och
forskare som utvecklats under åren. Studien visar att det är möjligt att integrera forskning
i idéburna organisationers alkohol- och drogförebyggande arbete och därmed bidra till
mer evidensbaserad praktik. En förutsättning är att utveckla ett förtroendefullt
partnerskap mellan forskare och organisationer. Även finansiärer måste se vikten av
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kunskapsutveckling och fördela medel till forskargrupper som har kompetens att
samarbeta med praktiker och idéburna organisationer.

1.2. Projektportföljen 2012 års anslag
En beskrivning av verksamheterna i detalj finns i en särskild verksamhetsrapport som
publiceras separat till denna rapport (Eriksson m.fl., 2013). I Tabell 3.1 ges en lista över
projekt som bedrivs av idéburna organisationer och som beviljats medel 2012 från Statens
folkhälsoinstitut.
Tabell 1.1. Beviljade organisationer och projekt under 2012.
Totalt
Organisation

Projektnamn

beviljade
medel (kr)

Antal
år

Astma- och allergiförbundet

Rökfria uteserveringar

175 000

1

Fenix 019 (f.d. KRIS Örebro)

Fenix MC

400 000

4

Fenix 019 (f.d. KRIS Örebro)

Sverige mot dopning

300 000

1

FOBIS, Forum Bosnien i Sverige

Med rökning mot drogberoende

100 000

2

Fritidsforum

När mötet betyder något

750 000

3

Hassela Solidaritet i Skåne

Hassela Vändpunkt

500 000

3

Egen kraft- Tryggare tillvaro

500 000

3

Hela Människan KarlskogaDegefors
Internationellt Romskt och
resandeforum

COPE/Droger projekt- För romer
med romer
För- packad. Om marknadsföring
av alkohol

500 000

1

200 000

2

Vit jul

200 000

4

250 000

1

500 000

3

KRIS Riks

Kunskap om missbruk av
substitutionsmedicinerna Subutex
och Metadon

500 000

2

KSAN

BellaNet

600 000

8

KSAN

Marknadsföring till flickor, del 3

300 000

2

IOGT-NTO
IOGT-NTO
IOGT-NTO Juniorförbund, Junis
KRIS Riks

Barn i familj med missbrukverktyg för skolans
handlingsplaner
Somalisk kris mot Khat
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Organisation

Projektnamn

Totalt
beviljade

Antal
år

medel (kr)
KSAN

55+ kvinnors alkohol och
läkemedelsanvändning

200 000

2

Maskrosbarn

Vägen till den jag är

520 000

3

MADD-MHF

Protecting you/ Protecting me

380 000

7

Nätverket De glömda barnen i
Göteborg, via
Länsnykterhetsförbundet Västra
Götaland.

Dags för De Glömda Barnen i
Göteborg!

200 000

3

Psykologer mot tobak

Förebygga tobaksbruk genom
tandvården

179 500

2

Psykologer mot tobak

Kraftsamling rökfria skolgårdar

378 820

2

Psykologer mot tobak

Tobaksavväjning för unga via
internet och SMS

756 000

1

HYFF- För säkerhets skull

300 000

4

Alkohol, Hbt- kvinnor i riskzon

276 000

2

Droger i gråzonen

200 000

2

Svensk drogprevention för en
internationell publik

150 000

1

Riksförbundet SIMON

Drog- och kulturinformatörer

300 000

2

Riksförbundet SMART

Med ungdomar för ungdomar i
utsatt region

936 000

4

Riksförbundet Unga allergiker

Kräv rökfritt!

300 000

2

Rädda Barnen Staffanstorp- Hjärup

Tjej- och killcoach grupper för
romska barn/ungdomar i
Staffanstorps kommun

500 000

6

SAMBA- samarbete för barn

Dizza alkohol

500 000

1

Somalian Women in Sweden, SWIS

SWIS mot droger

300 000

1

Somalilands förening i Malmö

Nytt liv– Somalier bekämpar sitt
missbruk

500 000

2

Stiftelsen A non smoking generation

Oberoende

730 000

2

Riksförbundet för döva och
hörselskadade barn, DHF
Riksförbundet för homosexuella,
bisexuella och transpersoners
rättigheter, RFSL
Riksförbundet narkotikafritt
samhälle, RNF
Riksförbundet narkotikafritt
samhälle, RNF
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Organisation

Projektnamn

Totalt
beviljade

Antal
år

medel (kr)
Stiftelsen A non smoking generation

Tobaksfri skola2.0

539 000

1

Stockholms läns Blåbandsungdom

ANT- Bussen

150 000

2

Svenska Narkotikapolisföreningen

Ställ upp mot doping och våld

900 000

3

Tandvård mot Tobak

Tobaksfria veckan v.47

70 000

1

Tankesmedjan Tobaksfakta

Mördande reklam

850 000

1

TEAM 49

Triaden

842 000

3

Tjejzonen

Storasyster mot droger

432 000

3

Tjejzonen

Storasyster på nätet

400 000

4

Turkiska kvinnoförbundet, TKF

Flickor i akut kris

750 000

2*

Tänk Om!

Tänk om!

500 000

3

Engagera, inkludera och förena

200 000

1

FAKE FREE

250 000

2

Verdandi Stockholmskretsen

Utsatta barn blir insatta och
drivande i fritidsverksamhet

400 000

5

VITA nykterhetsrörelsen

Det spelar roll

300 000

1

Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF
Ungdomens nykterhetsförbund,
UNF

*Detta projekt drevs under 2011 av föreningen Tänk om.
** Off-Stockholm beviljades 300 000 kr av 2011 år medel för projektet Dagverksamhet/Kultur Klivet för
användning under 2012. Detta projekt har ej räknats in i forskarteamets projektportfölj för 2012.

1.3. Samverkan - Samarbete med organisationer
I projektportföljen 2012 som ingått i forskarteamets uppdrag att dokumentera ingår 48
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 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.
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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 och information, som till exempel kommun och landsting är ansvariga för. I figur
1.4 redovisas en kategorisering av projekten efter typ av organisation under de år
satsningen funnits. Anslagen visar en sakta ökande tendens. Den första perioden 20032004 omfattade anslaget två år. Det finns också en stor organisatorisk variation.
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Figur 1.4. Typ av idéburen organisation och fördelning av anslagna medel.
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Projektledarträffar
De återkommande projektledarträffarna har spelat en viktig roll för samarbetet mellan
organisationerna och forskarteamet under de år satsningen har pågått. Där har bland
annat den obligatoriska verksamhetsdokumentationen introducerats, resultat presenterats
av

forskarteamet

och

olika

projekt

och

fördjupningsstudier

diskuterats.

Projektledarträffarna avslutas alltid med en utvärdering och diskussion om önskemål för
tema för nästkommande träff för att vidareutveckla träffarna. Projektledarna har sett
träffarna som mycket viktiga för ökad kunskap, diskussion och erfarenhetsutbyte,
framförallt i de små organisationerna.
Många av projektledarna har i och med detta stöd fått möjlighet att bolla tankar och
idéer om sina verksamheter och skapa kontakter med någon utanför den egna
organisationen. För att underlätta projektledarnas kontakt och utbyte av erfarenheter
med varandra har forskarteamet inför de flesta träffarna sammaställt en förteckning över
ingående projekt utifrån ett formulär där projektledarna ombetts sammanfatta sitt projekt
med kontaktuppgifter, projektets mål, målgrupp och planerade aktiviteter. Deltagarna på
projektledarträffarna har också fått möjlighet att reflektera kring sin verksamhet. Båda
träffarna under 2012 handlade om projektledning och erfarenhetsutbyte i syfte att
möjliggöra mycket samtal kring projekten.
Projektledarträffar under 2012
Projektledning och erfarenhetsutbyte, 20 mars Örebro. 27 medverkande.
Dagen inleddes med en presentation av resultaten från projektledarenkäten som
genomfördes hösten 2011. Därefter följde temadiskussioner i grupp om projektledning
utifrån olika resultat som presenterats. Eftermiddagen inleddes med information från FHI
med möjlighet till att ställa frågor. Eftermiddagen innehöll därefter två block med två
parallella teman – (A) Gruppdiskussioner och (B) Blackboard. Under gruppdiskussioner
skedde diskussioner och erfarenhetsutbyte utifrån ämnen som projektledarna själva hade
bidragit med. Under Blackboard-temat gavs i datasal en lektion och genomgång av
funktioner och hantering av det webbaserade kommunikationsverktyget Blackboard.
Dagen avslutades med en återsamling och en introduktion till årets konferens Reflektion
kring prevention.
Projektledning och erfarenhetsutbyte, 27 september Örebro. 30 medverkande.
Dagen inleddes med en kort presentation av alla deltagare och deras projekt.
Förmiddagen ägnades därefter åt gruppdiskussioner kring vilket behov av stöd projekten
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har och på vilket sätt FHI och forskarteamet kan tillgodogöra dessa behov av stöd. Efter
lunch gav FHI en kort information med möjlighet till att ställa frågor. Därpå följde två
valbara seminarier. För de nyare projektledarna informerade forskarteamet om sitt
uppdrag, arbetssätt och rollfördelningen mellan forskarteamet, FHI och projekten. I den
andra gruppen diskuterades hur man skulle kunna bygga upp ett mentorprogram inom
satsningen. Förmiddagen ägnades därefter åt två mycket uppskattade presentationer av
studier

som

genomförts

inom

satsningen.

Susanna

Geidne

presenterade

sin

doktorsavhandling The Non-Governmental Organization as a Health promoting Setting –
Examples from Alcohol Prevention Projects conducted in the Context of National
Support to NGOs. Madelene Larsson berättade om studien av IOGT-NTO:s
föräldrastödsprogram, Föräldrar tillsammans. Dagen avslutades med gemensamma
diskussioner om det fortsatta arbetet.

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

är

tillsvidareanställd

Under

2011

vid

påbörjade

universitetet

som

en

anställning

hon

tvååring

lektor

i
som

forskarassistent (en postdoc-tjänst för forskning), vars finansiering delas av denna
satsning och forskningsprojektet Kompetenta familjer med ungdomar (FHI 2011-14).
Hon har under perioden mars-juli varit föräldraledig 100 procent. Från augusti-december
arbetade hon 25 procent. Hon arbetar bland annat med Föräldrar tillsammans och
Genusinriktad ANDT-prevention.
Susanna Geidne (idrottslärarexamen, fördjupning i statistik och pedagogik samt
doktorand

i

medicinsk

vetenskap

med

inriktning

mot

folkhälsovetenskap)

är

tillsvidareanställd som projektsekreterare. Hon disputerade i september 2012. Under
2012 var hon föräldraledig 20 procent. Hon ansvarar för studien av Fritiden som arena
för ANDT-prevention.
Madelene Larsson (hälsoutvecklare, doktorand sedan våren 2012) har under 2012 varit
föräldraledig cirka 20 procent. Hon arbetar med effektstudien av Föräldrar tillsammans
och Genusinriktad ANDT-prevention men deltar även i forskningsprojektet Kompetenta
familjer med ungdomar, vars anslag delfinansierar hennes lön.
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Josefine Börjesson (fil.dr i psykologi från Umeå universitet) har arbetat heltid som
projektsekreterare från november 2010 till och med november 2012. Hon har främst
arbetat med fördjupningsstudien Skolan som arena för ANDT-prevention.
Ingela Fredriksson (samhällsvetare) anställdes halvtid i november 2010 för arbete
främst med verksamhetsrapporter från organisationerna. Hon har under 2012 arbetat 80
procent. Hon arbetar med fördjupningsstudien Fritiden som arena för ANDTförebyggande arbete.
Sofia Green (hälsoutvecklare) har arbetat 25 procent under hösten 2012. Utöver detta
var hon samordnare för uppdragsutbildningen Förebyggandets konst, som stöddes av
Socialstyrelsen.
Övriga medverkande forskare
Några

andra

forskare

har

under

2012

medverkat

i

de

vetenskapliga

fördjupningsstudierna. Margareta Lindén-Boström (epidemiolog vid Samhällsmedicinska
enheten, Örebro läns landsting) och Mikael Quennerstedt (biträdande lektor i idrott) har
medverkat

som

biträdande

handledare

till

Susanna

Geidne.

Therese

Skoog

(universitetslektor i psykologi) medverkar som biträdande handledare till Madelene
Larsson. Sevgi Özdemir Bayram (doktorand i psykologi) har medverkat på konsultbasis
med analyser inom effektstudien av programmet Föräldrar tillsammans.
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Del II. Vetenskapligt följa
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2. Resultat från fördjupningsstudier 2012
Under åren har ett antal olika fördjupningsstudier planerats och genomförts inom ramen
för

Socialstyrelsens

och

numera

Statens

folkhälsoinstituts

projektportfölj.

Beredningsgruppen har prioriterat angelägna projekt för fördjupningsstudier och
forskarteamet har sökt utforma dessa inom ramen för de tillgängliga medel som avsatts. I
detta har planeringen varit långsiktig trots att budget endast kunna avsättas för ett år i
taget. Dessa fördjupningsstudier avrapporterats till organisationerna, anslagsgivande
myndigheter och successivt inom mer vetenskapliga former.
Det övergripande syftet med fördjupningsstudierna är att med de tillgängliga resurserna
som utgångspunkt ge en fördjupad kunskap kring ett mindre antal projekt som genomförs
av frivilligorganisationer. Avsikten är att genomföra vissa forskningsinsatser kring dessa
projekts planering, genomförande och effekter på kort och lång sikt. Uppläggningen av de
olika

studierna har varierat beroende på

förutsättningar, frågeställningar

och

prioriteringar som beredningsgruppen gjort. Forskarteamets möjligheter och resurser har
haft stor betydelse. I några fall har förändringar i omvärlden påverkat studiernas
utveckling.
Utvecklingen av fördjupningsstudier under 2003-09 beskrivs i boken Med kraft och
vilja (Eriksson m.fl., 2010) och de senare årsrapporterna (Eriksson m.fl., 2011a; Eriksson
m.fl., 2012a). Flertalet fördjupningsstudier har lett fram till vetenskapliga artiklar och
rapporter.

Studien

om

Stark

och

klar

avslutades

med

Camilla

Petterssons

doktorsavhandling (Pettersson, 2010). UNF:s folkölsprojekt ingår i Susanna Geidnes
doktorsavhandling (Geidne, 2012).
Forskarteamet har också sökt och fått extra medel för studier utöver det som beviljats
av Statens folkhälsoinstitut och tidigare Socialstyrelsen. Det har handlat om
tilläggsfinansiering, som erhållits till studien av Föräldrar tillsammans och Skolan som
arena för ANDT-prevention från Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA). Medel
från Socialdepartementet (Alkoholkommittén) erhölls för Mål utan Alkohol, som ingår i
Susanna Geidnes avhandling. En fortsättning och fördjupning av forskningen kring olika
former av föräldrastöd möjliggörs av stödet till programmet Kompetenta familjer med
ungdomar – ideal och realitet i föräldrastödet i Karlskoga och Degerfors, som stöds av
annat anslag från Statens folkhälsoinstitut. Delar av forskarteamet deltar också i detta
program.
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Rapporteringen från fördjupningsstudier har skett genom feedback till de olika
frivilligorganisationerna, vilket skett genom föredragningar för styrelser, seminarier och
konferenser arrangerade av dessa organisationer. Resultaten har också alltid redovisats i
våra årliga rapporter till Socialstyrelsen och numera Statens folkhälsoinstitut. Resultat
presenteras även på nationella och internationella konferenser samt i vetenskapliga
tidskrifter. Den första presentationen av resultat från våra studier ges i regel till de
organisationer som berörs av dessa.
I denna del av rapporten redovisas fördjupningsstudier som planerats och pågått under
2012.
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3. Skolan som arena
Skolan är en viktig arena för att förebygga alkohol, tobak och drogkonsumtion bland
ungdomar. Det finns många fördelar med att arbeta förebyggande i skolan, exempelvis
når man många barn och ungdomar och arbetet kan ske långsiktigt eftersom grundskolan
är tio år. Forskning visar att interventionsstudier med förebyggande metoder ofta saknar
en välgjord design (Foxcroft m.fl., 2002; Faggiano m.fl., 2005). Studierna saknar ofta
lämpliga kontrollgrupper och metoderna som utvärderas saknar många gånger stöd för
långtidseffekter (Ferrer-Wreder m.fl., 2005). Det har påtalats att i Sverige saknas
vetenskaplig evidens för merparten av de förebyggande metoder som inriktar sig på
primärprevention i skolan (Sundell & Forster, 2005).

Forskning har visat att

skolbaserade program som tillämpar interaktiva inlärningsmetoder ger bättre resultat än
metoder där barn och unga passivt tar emot information (Tobler m.fl., 2000; Sundell &
Forster, 2005; Botvin & Griffin, 2007). Studier av program som fokuserar på sociala
färdigheter som syftar till att stärka förmågan att stå emot grupptryck har dock visat
motstridiga resultat. En studie visade att tobaksbruket minskade men effekten var endast
kortvarig och upphörde innan interventionen avslutades (Cuijpers, 2002). I en annan
studie fann man att metoder som inriktar sig på sociala färdigheter inte hade några
signifikanta effekter på drogbruk (Sobeck m.fl., 2006).
Vissa skolbaserade förebyggande program har visat goda resultat när det gäller att
reducera ungdomars bruk av alkohol (Foxcroft & Tsertsvadze, 2011a). De interaktiva
programmen ger bäst effekt om de är en del av en systemövergripande strategi och
innefattar kommunikation med föräldrar och andra aktörer i samhället (Wilson m.fl.,
2001; Greenberg m.fl., 2003; Nation m.fl., 2003; Ferrer-Wreder m.fl., 2005). Det finns
även stöd för att interventionsprogram som använder flera komponenter, där man
exempelvis involverar både skolan och familjen, är effektiva (Foxcroft & Tsertsvadze,
2011b)
Inom ramen för FoU-verksamhet som genomförts av forskarteamet vid Örebro
universitet har en tidigare utvärdering gjorts av kontraktsmetoden i Kramfors kommun. I
studien framkom viktiga resultat trots att utvärderingen inte blev optimal på grund av att
kommunen valde att sluta med metoden innan utvärderingen var klar (Eriksson m.fl.,
2011a). Resultatet från undersökningen visade på samband mellan kontrakt och elevernas
alkohol- och tobakskonsumtion. Föräldrastudien visade att trots att kontraktsmetoden i
huvudsak är en ungdomsinriktad metod har den betydelse för föräldrarna i föräldraskapet
framförallt när det gäller frågor om tobak, alkohol, narkotika, stöld och snatteri.
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(Regeringskansliet, 2011a) och Statens folkhälsoinstitut producerar material för detta
arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2010a, 2010b). Det finns följaktligen ett stort behov av
att utvärdera de insatser mot tobak, alkohol och andra droger som används i skolan.
Metodiken för effektstudier har också vidareutvecklats (Sundell, 2012) men ännu görs
relativt få effektstudier inom området i Sverige (Socialstyrelsen, 2011).
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände etikansökan i juni 2011 (Dnr
2011/213). Forskarteamet har för denna fördjupningsstudie sökt och beviljats medel från
SRA (Systembolagets råd för alkoholforskning); 200 000 kr för 2011 och 150 000 kr för
2012.

3.1. Organisationer och projekt
Under 2011 påbörjades studien Skolan som arena för ANDT-prevention i samarbete med
Riksförbundet SMART och Team 49. I detta kapitel ges endast en kortfattad redovisning
av organisationernas verksamheter och studiens teoretiska bakgrund. Detta beskrivs mer
utförligt i en tidigare rapport (Eriksson m.fl., 2011a). I tabell 3.1 ges en kort beskrivning
av dessa projekt.
Tabell 3.1. Fördjupningsprojektens beviljade medel, målgrupp och verksamhetsort år 2011.

Organisation

Riksförbundet SMART

Team 49

Projekt

Med ungdomar för ungdomar i

Triaden

utsatta regioner
Beviljade medel (tkr)
År 2011

900 000

600 000

År 2012

936 000

842 000

Projektets målgrupp

Elever skolår 4-9

Verksamhetsort

Södra Sverige, Skövde

Elever skolår 4-6 samt deras
föräldrar
Kävlinge

Riksförbundet SMART
Riksförbundet SMART är en idéburen organisation och grundades 2001. Organisationen
fungerar som ett nätverk för alla de parter som arbetar drogförebyggande med hjälp av
positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Kontraktsmetoden är ett
drogförebyggande program som Riksförbundet SMART driver genom att stödja lokala
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verksamheter att utforma metoden utifrån sina lokala förutsättningar. Aktörer bakom
dessa verksamheter kan till exempel vara landsting, socialtjänst, polis, skolor,
idrottsföreningar och ideella föreningar. Konceptet har sitt ursprung i idrottsrörelsen och
har utvecklats till att finnas i cirka 80 kommuner i Sverige. Drygt 35 000 ungdomar i
Sverige är idag lokalt anslutna till någon form av kontraktsverksamhet.
Med ungdomar för ungdomar i utsatt region
Riksförbundet SMART genomför projektet Med ungdomar för ungdomar i utsatt region
med övergripande mål att verka primärpreventivt och att skjuta upp och/eller förhindra
debuter av alkohol och tobak hos barn och ungdomar i södra Sverige. De södra delarna
av Sverige har en mer utsatt position än övriga landet vad gäller tillgång och attityder till
alla typer av droger, ANDT. Delvis beror det på närheten till kontinenten vilket innebär
en ökad tillgänglighet och lägre priser. Därför startade Riksförbundet 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. I projektet använder man sig av kontraktsmetoden.
Kontraktsmetoden består av ett kontrakt som ungdomarna får skriva på efter medgivande
av föräldrar/vårdnadshavare. Kontraktet innehåller ofta fyra punkter (ibland bara tobak)
och skrivs vanligtvis på för ett år i sänder av blivande medlem och dess förälder. De flesta
verksamheter har droger och några andra punkter i sina kontrakt, såsom: avstå från
användande av droger (exempelvis tobak, alkohol, narkotika eller sniff- och
dopningsmedel), låta bli att förstöra sådant som tillhör någon annan, låta bli att snatta
eller stjäla, och vara en bra kompis och visa respekt för andra människor. Vid
kontraktsbrott kontaktas medlem och förälder/vårdnadshavare för samtal. Medlemmen
kan uteslutas, allt ifrån en månad upp till resten av kontraktsperioden, men är alltid
välkommen tillbaka.
Team 49
Team 49 är en idéburen organisation som startades 1998 i Olofström. Team 49 arbetar
förebyggande för att minska droganvändning och brottslighet hos barn och ungdomar.
Organisationen arbetar med utbildning i kombination med tävlingar där hela klasser
deltar och varje klass bildar ett gemensamt lag.
Triaden
Team 49 genomför projektet Triaden i syftet att förebygga brott och drogmissbruk på ett
tidigt stadium genom att ge unga viktiga verktyg innan tonåren. Triaden bygger på ett
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samarbete mellan elever, skola och föräldrar och består av ett IT-baserat program som
vänder sig till elever i skolår 4-6. Programmet innefattar tre tävlingar – 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
föräldrar 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. När uppgifterna
är lösta anmäls svaren till www.triaden.eu där ett kansli, Triadenkansliet, tar hand om
poängsammanräkningen. Tävlingen pågår under hela läsåret och en vinnande klass utses i
kommunen för varje tävling i slutet av läsåret. Triaden hade under hösten 2010 sex
deltagande kommuner, i nuläget är det cirka 2 200 elever och över 3 000 föräldrar som
deltar i Triaden.

3.2. Studiens fokus
Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet bland barn och ungdom. Studien avser att i en longitudinell
studie följa utvecklingen hos ungdomar med avseende på levnadsvillkor, familjeliv, hälsa,
skolmiljö samt tobaks- och alkoholbruk. Huvudinriktningen är också att utvärdera två
drogförebyggande program – Kontraktsmetoden och Triaden – som bedrivs av de två
idéburna organisationerna Riksförbundet SMART och Team 49 med stöd från Statens
folkhälsoinstitut.

Syftet

är

bland

annat

att

studera

om

de

skolbaserade

preventionsprogrammen, som genomförs av organisationerna, har någon effekt på barn
och ungdomars drogbruk.
Centrala frågeställningar för utvärderingen är:
•

Vilka faktorer verkar ha betydelse för ungdomars konsumtion av alkohol och
tobak och vilken inverkan har interventionerna?

•

Har programmen någon dämpande effekt på elevers tobaks- och alkoholvanor?
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•

Hur förändras ungdomars levnadsvanor över tid hos elever som deltagit i något av
programmen?

•

Finns det några skillnader i levnadsvanor mellan de som deltagit i förebyggande
program kontra de som inte deltagit?

•

Har programmen samma drogförebyggande effekt om det genomförs med start för
elever i skolår 4 som i skolår 6 eller 7?

3.3. Metod och material
Kontraktsmetoden
Totalt medverkar elva interventionsskolor och en kontrollskola med totalt 804
barn/ungdomar i denna del av studien. Denna studie består av två delar.
I Skövde är kontraktsverksamheten väl inarbetad och har pågått i många år. Det är fem
skolor som deltar i utvärderingen i Skövde kommun, där även föräldrar som har barn i
skolår 7 ingår.
I Skåne studeras nyetablerade verksamheter i skolor i Sjöbo kommun och Hässleholm.
Fyra skolor i Sjöbo kommun och två skolor i Hässleholm kommun är interventionsskolor.
Till skolorna i Hässleholms kommun finns en kontrollskola. Denna skola använder inte
kontraktsmetoden och ligger i Laholms kommun.
Triaden
Totalt medverkar elva interventionsskolor och tre kontrollskolor med totalt 431
barn/ungdomar i denna del av studien. Programmet Triaden har under hösten 2011
implementerats i skolår 4-6 i Kävlinge kommun. Kontrollskolor till dessa har valts i
Åstorps kommun. Organisationen vill undersöka om programmet har samma effekt om
det genomförs med start för elever i skolår 4 och 5 som i skolår 6. Därför kommer
mätningar göras i skolår 6 med elever som påbörjar programmet i skolår 4 och 5.
Datainsamling
En baslinjemätning bland eleverna genomfördes under hösten 2011 i både interventionsoch kontrollskolorna. Den första uppföljningen genomfördes i alla skolor under hösten
2012. Den långsiktiga planen är att följa upp dessa elever tills de slutar år 1 i gymnasiet.
Tidsplan och uppläggning för utvärderingarna finns beskrivna i Figur 3.1. respektive 3.2.
Under hösten 2011 skickades också en enkät till föräldrar som har barn i skolår 7 i
Skövde kommun. Föräldrarna besvarar enkäten endast vid ett tillfälle.
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Utvärdering
Enkät
Skolår 7

Enkät
Skolår 8

Hösten 2012

Hösten 2011
Intervention

Enkät
Skolår 9

Kontrakt
Skolår 7

Våren 2014

Webbenkät
Gymn.

Våren
2015

Kontrakt
Skolår 9

Kontrakt
Skolår 8

Figur 3.1. Uppläggning av utvärderingen av kontraktsmetoden.

Start intervention
Ht 2011

Utvärdering
Årliga uppföljningar

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Skolår 6

Enkät
Hösten 2011
Skolår 6

Webbenkät
År 1
gymnasiet
VT 2016

Skolår 5

Enkät
Hösten 2012
Skolår 6

Webbenkät
År 1
gymnasiet
VT 2017

Skolår 4

Enkät
Hösten 2013
Skolår 6

Webbenkät
År 1
gymnasiet
VT 2018

Figur 3.2. Uppläggning av utvärderingen av Triaden.

En

utökad

dokumentation

görs

av

programmens

genomförande

och

viss

dokumentation görs årligen av hälsofrämjande och förebyggande insatser på de
deltagande skolorna med hjälp av en utformad mall.
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Forskarteamet har och kommer återkommande under de år utvärderingen pågår
informera om studien och dess resultat för organisationerna samt skolornas personal.
Studien 2011-2012
Kontraktsmetoden
Hösten 2011 har föräldraenkäten skickats ut till alla föräldrar i Skövde kommun med
barn i skolår 7. Totalt besvarade 337 föräldrar enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens
på 54 procent. Detta efter att två utskick med enkät gjordes till föräldrarna. Först
skickades enkäten tillsammans med information om studien och efter tre veckor skickades
enkäten på nytt med en påminnelse.
Elevenkäten genomfördes hösten 2011 och 2012. Representanter från forskarteamet
besökte deltagande skolor och delade ut enkäterna till elever i skolår 7 respektive skolår
8. Deltagandet presenteras i tabell 3.2.
Triaden
Under 2011 genomfördes elevenkäten under v.36 i interventionsskolorna. Elevenkäten
genomfördes under v.10 i kontrollskolorna. En representant från forskarteamet besökte
deltagande skolor och delade ut enkäterna till elever i skolår 6. Under hösten 2012
genomfördes datainsamlingarna för de klasser som tidigare ingått med tillägg av de nya
klasserna i skolår 6. Deltagandet i undersökningen var högt (Tabell 3.4).
Tabell 3.2. Kontraktsmetoden, insamlade enkäter per ort: andel (urval), besvarade
Ort
I=Intervention

Hösten 2011

Hösten 2012

Våren 2014

Våren 2015

Prel. data

K=Kontroll
Skövde (I)

År 7

År 8

Elever

89 % (n=486), 432

92 % (n=503), 463

Föräldrar

54 % (n=619), 337

Sjöbo (I)

87 % (n=156), 136

86 % (n=148), 128

Hässleholm (I)

90 % (n=91), 82

86 % (n=87), 75

Totalt (I)

89 % (n=733), 650

90 % (n=738), 666

Laholm (K)

86 % (n=74), 64

90 % (n=71), 64

År 9

Föräldraenkät upprepas inte.
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Gymn. 1

Tabell 3.3. Triaden, insamlade enkäter per ort: andel (urval), besvarade.
I=Intervention
K=Kontroll

Hösten 2011

Kävlinge (I)
År 6 (11 skolor)
År 7 (4 skolor)

År 6
93 % (n=306),
285

Hösten 2012
Prel. data

Hösten
2013

År 7
91 % (n=258),
234

År 8

År 6
92 % (n=331),
303

År 7
År 6

Åstorp (K)
(3 skolor)

År 6 (våren
2012)
92 % (n= 159),
146

År 7
91 % (n=152)
138
År 6
90 % (n=173),
155

Hösten
2014

År 6

Hösten
2015

År 9

År 8
År 7

År 8

År 7

Våren
2015

År 8

År 9

År 8
År 7

År 8

3.4. Resultat
I denna rapport redovisas endast några få resultat från 2011 års datainsamling inom de
longitudinella undersökningar som genomförs inom studien Skolan som arena för ANDTprevention.
Kontraktsmetoden
I Skövde tillfrågades föräldrarna i samband med att de blev informerade om
undersökningen. I figurer 3.3 redovisas elevgruppens (skolår 7) svar på frågan: Brukar du
prata med dina föräldrar om alkohol och föräldragruppen svar på frågan: Brukar du
prata med ditt barn om alkohol? Föräldrarna anser att de oftare pratar med barnen om
detta än vad barnen tycker att de gör det.
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Figur 3.3. Brukar föräldrar och elever prata om alkohol enligt föräldrar och barn

Det var merparten av eleverna som skrivit på kontrakt under de år som programmet
pågått i Skövde (Figur 3.4). I Skövde har kontraktsmetoden genomförts sedan många år.
Det är av stort intresse att följa upp metoden där den är inarbetat.
100 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Skolår 7

Ja, i skolår 4

Ja, i skolår 5

Ja, i skolår 6

ja, i skolår 7

Inget år

71

77

76

49

6

Figur 3.4. Andel elever som skrivit på kontraktet under olika skolår i Skövde.
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Bilden av eleverna i de skolor som ingår i interventionsgruppen är relativt likartad. Det
är fyra skolor i Sjöbo och två skor i Hässleholm, som nyligen har introducerat
programmet. Här ingår elever i skolår 7. Några resultat från Skövde, som är den till
antalet största gruppen, 211 flickor och 213 pojkar, ges i figur 3.5 och figur 3.6.
100 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Flickor

Pojkar

Mycket bra

54

66

Bra

28

24

Varken bra eller dåligt

14

8

Dåligt

4

1

Mycket dåligt

0

1

Figur 3.5. Svar från flickor och pojkar på frågan: Hur mår du?
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2

1

Stämmer inte alls

1
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Figur 3.6. Flickors och pojkars bedömning om de har kamrater som vill vara med dem.

Triaden
I undersökningen av Triaden ingår 11 skolor i Kävlinge där programmet genomförts och
3 skolor i Åstorp som jämförelseskolor. Några resultat från datainsamlingen 2011 med
elever i skolår 6 nämns här kort. Mer än 90 procent av eleverna mår bra eller mycket bra
på dessa skolor. Eleverna trivs i skolorna, med de andra eleverna och lärarna (drygt 90
procent).

Tre fjärdedelar av eleverna har kamrater i skolan som vill vara med dem.

Mycket få elever röker eller snusar. Mycket få elever uppger att de har kamrater som
dricker alkohol så att de blir berusad. Omkring 60 procent har inte blivit bjudna på
alkohol hemma medan en tredjedel fått smutta och några få procent blivit bjudna på
alkohol i hemmet. Det är en majoritet som sällan eller aldrig pratar med sina förändrar
om alkohol (Figur 3.7).
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Figur 3.6. Elevernas beskrivning om de brukar prata med sina föräldrar om alkohol.

3.5. Avslutande reflektioner
Genom den longitudinella uppläggningen kan förändringar i elevernas attityder och
beteende undersökas. Nu har den andra datainsamlingen genomförts, vilket möjliggör
intressanta analyser av deltagandet i programmen och olika utvecklings- och
förändringsprocesser. Utvärderingen fortgår enligt planerna. Under 2012 presenterades
studien vid konferenserna Reflektion kring prevention och Folkhälsostämman.
Undersökningarna har planerats för att möjliggöra långsiktiga uppföljningar. Under
året kommer särskilda analyser att göras av familjens betydelse för deltagande och
resultat vid genomförande av kontraktsmetoden. Detta möjliggörs av att vi i Skövde även
har genomfört en enkät bland elevernas föräldrar.
Denna fördjupningsstudie genomförs på ett stort antal skolor, vilket medför att
datainsamlingen är omfattande. Vi använder en webb-enkät där det är möjligt eftersom
det minskar omkostnaderna för datainsamlingen. Klassruminsamlade pappersenkäter
måste

dock

fortfarande

används

i

många

fall.

Vi

planerar

att

lägga

ner

metodutvecklingsarbete för att ytterligare underlätta datainsamlingen så att barn och
unga får komma till tals och bidra till utveckling av kunskap av betydelse för det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
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4. Fritiden som arena
Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete – En studie om ungdomars hälsa
och fritidsverksamhet
Studien handlar om fritiden som en arena för ANDT- förebyggande och hälsofrämjande
arbete och inriktas mot att undersöka vilken betydelse idéburna organisationers insatser
under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt.
Syftet är att öka kunskapen om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter för att
vidareutveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Forskningsprojektet avser
att studera fritidsverksamheter som bedrivs av de två idéburna organisationerna
Fritidsforum och Verdandi Stockholmskretsen.
Ett övergripande syfte är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol-, narkotika-,
dopning- och tobaks- (ANDT) förebyggande arbetet bland ungdomar. En central fråga i
studien är om insatser riktade direkt till ungdomar kan bidra till utvecklingen av goda
levnadsvanor och hälsa. Studien avser att i en tvärsnittsstudie undersöka vilka som deltar
i verksamheterna samt i en longitudinell studie följa utvecklingen hos de ungdomar som
deltar i dessa verksamheter med avseende på familjeliv, levnadsvanor och välbefinnande
med särskild inriktning på fritidsverksamhetens betydelse för detta. Gör verksamheten
skillnad i ungdomarnas liv? Vad får ungdomarna ut av att delta i verksamheten?

4.1 Organisationer och projekt
I studien ingår två projekt som drivs av idéburna organisationer med fritiden som arena
för ANDT-förebyggande arbete och som beviljats medel från Statens folkhälsoinstitut.
Den ena organisationen är Fritidsforum som driver projektet När mötet betyder något.
Generationsövergripande mötesplatsers betydelse för barn- och ungdomars möjlighet att
reflektera över droger och vuxenblivande. I projektet ingår verksamheter som bedrivs av
Majornas Samverkansförening i Göteborg, Kultur och fritidsföreningen Trädet i Örebro
samt Fyrisgården i Uppsala. Projektet blev 2011 beviljade 600 000 kr och 2012 beviljades
750 000 kr.
Den andra organisationen är Verdandi Stockholmskretsen som driver projektet Utsatta
barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten. I projektet ingår verksamhet som
bedrivs i Tensta-Rinkeby i Stockholm. Projektet blev 2011 beviljade 250 000 kr och 2012
beviljades 400 000 kr.
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Tabell 4.1. Fördjupningsprojektens beviljade medel, målgrupp och verksamhetsort.

Organisation

Verdandi

Fritidsforum

Projekt

Utsatta barn blir insatta och

När mötet betyder något

drivande i fritidsverksamheten
Beviljade medel (tkr)
År 2011

250 000

600 000

År 2012

400 000

750 000

Projektets målgrupp

Ungdomar

Ungdomar

Verksamhetsort

Tensta, Rinkeby

Örebro, Göteborg, Uppsala

De projekten som ingår i studien arbetar med två olika strategier för att möta ungdomar
på deras fritid. Fritidsforums projekt har fokus på den generationsövergripande
mötesplatsen där de vuxnas närvaro är av stor vikt och central i strategin för att möta
ungdomar och skapa en positiv och trygg uppväxt för dem. I Verdandis projekt arbetar
man istället med ungdomar som leder andra ungdomar. Där är strategin att ge ungdomar
delaktighet och inflytande i verksamheten. Ungdomarna ges ett stort ansvar för
verksamheten och äldre ungdomar fungerar som ledare för de yngre. Detta sätt syftar till
att självkänslan stärks och positiva förebilder skapas. Vad har dessa olika strategier för
effekt på ungdomarna och fritidsverksamheten? Kan man se några skillnader i vilka som
deltar och vad ungdomarna får med sig ifrån de olika verksamheterna?
Deltagande verksamheter
Föreningen Trädet
Föreningen Trädet bedriver sin verksamhet i bostadsområdet Brickebacken i sydöstra
Örebro. Föreningen Trädet är en kooperativ kultur- och fritidsförening som startades på
initiativ av boende 1987. Trädet erbjuder en mötesplats och verksamhet för alla åldrar i
området. En stor del av verksamheten riktas till områdets ungdomar i åldern 13-16 år.
Café, fritidsgård, gruppverksamhet av olika slag, områdesarrangemang, dagkollo
sommartid, utgivning av områdestidning, stor samverkan med områdets övriga aktörer är
viktiga delar av föreningens verksamhet.
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Verdandi Tensta-Rinkeby
Verdandi har en bred ungdomsverksamhet i Tensta-Rinkeby. Målet för projektet är en
minskad droghantering och brottslighet i Tensta-Rinkeby och att barnen blir delaktiga
och verkligen påverkar sin vardag. Genom olika nätverk och en samordnad verksamhet i
områdena vill man uppnå en positiv social kontroll där de följer barnen från morgon till
kväll.
Målgruppen för projektet är barn i åldern 10-13 år. För stora för fritids, för små för
kommunal och föreningsdriven ungdomsverksamhet. Speciell tyngdpunkt läggs på unga i
riskzon, stadieövergången årskurs 6-7, det vill säga 12-13 åringar.
Antal medlemmar totalt i Verdandi Tensta och Rinkeby är 1958 stycken. Av dessa är
285 stycken i åldern 12-16 år. Den organiserade verksamheten kan till exempel vara
veckoslutsaktiviteter, lovaktiviteter med utflykter och olika verksamhetsgrupper.

4.2 Studiens fokus
Den

övergripande

frågeställningen

för

studien

är

vilken

betydelse

idéburna

organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria
uppväxt?
Studiens specifika frågeställningar är:
•

Vilka deltar i verksamheterna?

•

Varför deltar de?

•

Vad får de ut av att delta?

•

Vilka skillnader kan ses i vilken strategi som används på fritidsgårdarna?

Då två olika fritidsverksamheter ingår i denna studie finns det möjlighet att ha både
gemensamma och verksamhetsspecifika frågeställningar. Diskussioner har förts och
kommer att föras med projektledarna i de olika verksamheterna för att höra deras
önskemål om specifika frågeställningar, men även för att få ta del av deras viktiga
kunskap om sina verksamheter.
Den teoretiska bakgrunden till studien redovisas i 2010 års rapport (Eriksson m.fl.,
2011a).
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4.3 Metod och material
I föreliggande studie ingår en tvärsnittsstudie som syftar till att undersöka vilka som
deltar i verksamheterna och en longitudinell studie som syftar till att följa upp vad
deltagarna får ut av att medverka i verksamheterna. Studien omfattar återkommande
datainsamlingar med enkäter till ungdomar som deltar i dessa verksamheter samt en
intervjustudie för att få mer kunskap om de faktiska verksamheterna.
Genomförande och tidsplan
Under hösten 2011 inleddes diskussioner med projektledarna och en detaljerad plan
arbetatedes fram. Studien startade under våren 2012. Regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala godkände studien i januari 2012 (Dnr 2011/475). Studien utgår från deltagarna i
de verksamheter som genomförs våren 2012. De som deltog vid första tillfället kommer
att följas upp minst en gång under de närmaste tre åren.
En utökad dokumentation görs av projekten och dess ingående verksamheters
genomförande. För detta kommer intervjuer att genomföras med ledare och deltagare
inom verksamheterna samt befintlig dokumentation att användas.
Projektorganisation
För att alla medverkande parter i studien – organisationerna och forskarteamet – ska veta
vilka åtaganden medverkan innebär har en överenskommelse skrivits under av alla. I den
står vad respektive part åtar sig att genomföra under de år som studien kommer att
genomföras.
För genomförande av projekten och ingående verksamheter ansvarar projektledarna
inom respektive organisation samt ansvariga personer på respektive ort. Forskarteamet
vid Örebro universitet deltar inte i verksamheternas genomförande och inget
beroendeförhållande finns mellan forskare och deltagande ungdomar och ledare.
Forskarteamet ansvarar för återrapportering till organisationerna inom sex månader efter
datainsamling.
Studiepopulation
Alla ungdomar i åldern 12-16 år inom fyra verksamheter var tänkta att ingå i studien.
Inom Fritidsforums verksamhet fanns cirka 170 ungdomar inom åldersgruppen. Av dessa
fanns cirka 60 stycken inom Föreningen Trädets verksamhet, 100 stycken inom Majornas
verksamhet och 10 stycken inom Fyrisgårdens verksamhet. Av dessa var cirka 120
stycken under 15 år. Inom Verdandis verksamhet finns i åldersgruppen 12-16 år cirka 76
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ungdomar i öppna verksamheten varav 42 stycken är under 15 år och 277 ungdomar i
organiserad verksamhet varav 174 stycken är under 15 år.
Olika omständigheter resulterade i att endast Verdandi i Tensta- Rinkeby och Kultur
och fritidsföreningen Trädet i Örebro kom att ingå i den första enkätstudien med syfte att
undersöka vilka som deltar i verksamheterna. Majornas Samverkansförening i Göteborg
avböjde medverkan på grund av en svår ekonomisk situation med personalneddragningar
som följd. Fyrisgården i Uppsala föll också bort på grund av att verksamhetens
deltagarantal inom studiens målgrupp var för lågt.
Tanken med urvalet var att få med en så stor grupp som möjligt att följa över tid. Det
baserades på verksamheternas egna adressregister över medlemmar. Eventuella icke
medlemmar över 15 år gavs ändå möjlighet att delta i studien genom okodade enkäter.
Urvalet kom således att bestå av 90 stycken ungdomar från Trädet, varav 47 stycken var
över 15 år och 43 stycken under 15 år. Från Verdandi bestod första urvalet baserat på
medlemslistor av 264 stycken varav 84 stycken över 15 år och 180 stycken under 15 år.
Under enkätinsamlingen tillkom 7 stycken över 15 år. Verdandis totala urval blev således
271 stycken. Det totala urvalet ungdomar i åldern 12-16 år blev 361 stycken.
Datainsamling
Föräldrainformation
Inför datainsamlingen skickades föräldrainformation ut på fem olika språk till alla
föräldrar med barn under 15 år för att få deras passiva medgivande till deras barns
deltagande i studien. Föräldrainformationen skickades under vecka 11 år 2012 till 223
föräldrar. Av dessa inkom totalt 18 svar där föräldrar aktivt avböjde deras barns
medverkan. Elva stycken från Verdandi och sju stycken från Trädet.
Enkäter
Möjligheten till webbaserade enkäter diskuterades med verksamheterna. Datainsamling
kom dock att ske via pappersenkäter då begränsad tillgång till datorer gjorde det svårt att
använda webbaserade enkäter. Enkäterna distribuerades av olika ledare inom respektive
verksamhet

och

fylldes

i

av

ungdomarna

i

anslutning

till

den

ordinarie

fritidsverksamheten. Ledarna hade även blivit informerade om att de skulle ge
ungdomarna information om studien, om att det var frivilligt att delta, att deras svar inte
skulle ses av någon annan än forskarteamet och att resultaten bara redovisas på
gruppnivå.
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Svarsfrekvens
Verdandi
Totalt inkom 168 enkäter inom Verdandis verksamhet i Rinkeby och Tensta. Av dessa
har 144 stycken registrerats i statistikanalysprogrammet SPSS (53 procent av urvalet).
Tretton enkäter bedömdes som ej giltiga då tre ungdomar var för gamla, nio var för unga
och en enkät var dubbelt ifylld. Tre enkäter var från barn vars föräldrar avböjt
medverkan varför dessa ej registrerats.
Femton enkäter inkom från ungdomar som ej ingick i det första urvalet i den
bemärkelsen att de inte var registrerade medlemmar och därmed kodade i förväg. Av
dessa var åtta enkäter från ungdomar under 15 år. Då dessa inte kunnat få någon
föräldrainformation då de ej var med på medlemslistan kan de inte ingå i studien och har
därför inte registrerats. Övriga sju inkomna enkäter har registrerats och kodats i
efterhand och räknats in i urvalet.
Trädet
Totalt inkom 70 enkäter inom Trädets verksamhet. Av dessa har 63 enkäter registrerats i
SPSS (70 procent av urvalet). Tre enkäter bedömdes som ej giltiga då två ungdomar var
för gamla och en var av okänd ålder. Fyra enkäter var från barn vars föräldrar avböjt
medverkan varför dessa ej registrerats.
Totalt inkomna svar
Totalt inkom 233 enkäter varav 207 har registrerats vilket motsvarar 57 procent av
urvalet.
Tabell 4.2. Urval och svarsfrekvens på datainsamlingen våren 2012. Antal (procent)

Verksamhet

Urval

Urval
under
15 år

Urval 15
år och
äldre

Registrerade Procent
Inkomna enkätsvar
registrerade
enkätsvar
av urvalet

Verdandi

271

180

91

168

144

53 %

Trädet

90

43

47

70

63

70 %

Totalt

361

223

131

238

207

57 %
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Den relativt låga svarsfrekvensen har att göra med att vi medvetet valde att ha ett mycket
brett urval som bestod av alla ungdomar inom åldersspannet 12-16 år som var
registrerade medlemmar inom verksamheterna. Urvalet gjordes medvetet stort för att nå
så många personer som möjligt i denna typ av öppna verksamhet. Det viktiga är att få en
tillräckligt stor grupp som sedan kan följas över tid. Urvalet innefattade personer som
slutat och personer som bara medverkat i en speciell aktivitet. Flera av de ungdomar som
är medlemmar deltar inte regelbundet i verksamheten utan kanske bara har varit med på
en speciell aktivitet vid något tillfälle. För Verdandis del är det många ungdomar som
bara deltar på föreningens sommaraktiviteter och dessa har därmed inte besökt lokalerna
under tiden som datainsamlingen pågått.

4.4 Resultat
I denna rapport presenteras resultatet på endast några av de frågor som ställdes till
ungdomarna i den första enkätundersökningen och som hösten 2012 återrapporterades
till verksamheterna. Utöver dessa resultat har verksamheterna fått tillgång till en rad
ytterligare resultat beträffande deras egna deltagare och specifika verksamhet. Fokus i
denna rapport är på vilka som deltar i verksamheterna, deras bakgrund, alkohol- och
tobaksvanor och åsikter om sina respektive fritidsverksamheter.
Kön, ålder, bakgrund och boendesituation
Vilka är ungdomarna som kommer till Verdandis och Trädets fritidsverksamheter, hur
gamla är de, är det mest flickor eller pojkar, hur är deras boendesituation och vilken
bakgrund har de?

Figur 4.1. Ungdomarnas åldersfördelning uppdelat på verksamhet (n=175).
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Bland ungdomarna i Verdandi är fler i de yngre åldersgrupperna (Figur 4.1). De största
åldersklasserna är dock i båda verksamheterna ungdomar födda 1996 och 1997. I båda
verksamheterna finns något fler pojkar än flickor (55-58procent).
Tabell 4.3. Ungdomarnas bakgrund uppdelat på verksamhet (n=184-202).

Bakgrundsfrågor

Verdandi

Trädet

Ungdomarna är födda i Sverige

90 %

66 %

Har en mamma född utanför Europa

93 %

60 %

Har en pappa född utanför Europa

93 %

56 %

Har syskon

99 %

100 %

Trivs mkt/ganska bra med livet

98 %

100 %

Trivs mkt/ganska bra i skolan

95 %

89 %

Tycker att de är duktigare än de flesta

55 %

62 %

I Verdandi är nästan alla ungdomar födda i Sverige, men har föräldrar som är födda i ett
land utanför Europa (Tabell 4.3). Hos Trädet är två tredjedelar av ungdomarna födda i
Sverige. Det är dock högre andel i Trädet som har föräldrar födda i Sverige.
Så gott som samtliga av ungdomarna har syskon. Majoriteten av ungdomarna i både
Verdandi och Trädet trivs med sitt liv och i sin skola. Mer än hälften tycker även att de
känner sig duktigare än de flesta i sin skola.
Tabell 4.4. Ungdomarnas boendesituation uppdelat på verksamhet (n=185-200).

Boendesituation

Verdandi

Trädet

Ungdomarna bor nära Verdandi

61 %

89 %

Bor tillsammans med båda föräldrarna

92 %

68 %

Bor i hyreslägenhet

55 %

76 %

Har eget rum

59 %

64 %

Har en mamma som arbetar

70 %

51 %

Har en pappa som arbetar

87 %

73 %

Upplever sin ekonomi bättre jämfört med skolkompisar

39 %

36 %

41

Fler av ungdomarna i Trädet än Verdandi bor på gång eller cykelavstånd från
verksamheten (Tabell 4.4). Av de ungdomar i Verdandi som är i verksamheten ofta (> 3
gånger i veckan) bor mer än 80 procent nära. Detta kan jämföras med de som är där
sällan (< 1 gång i veckan), där mindre än 50 procent bor på gång eller cykelavstånd. Detta
kan förklaras med att detta är ungdomar som i stor utsträckning endast är med i
aktiviteter under loven.
Majoriteten av ungdomarna i Verdandi bor tillsammans med båda sina föräldrar,
andelen är något lägre i Trädet. Ungefär sex av tio ungdomar har eget rum. Mindre andel
av ungdomarna i Trädet har föräldrar som arbetar. Ungefär fyra av tio upplever sin
ekonomi bättre än sina skolkompisars.
Ungdomarnas fritid och fritidsintressen
Hur ser ungdomarnas fritidsvanor ut, hur ofta är de med i den undersökta verksamheten
och vad gör de i övrigt på fritiden?
Mer än hälften av ungdomarna i studien upplever att de har lagom med fritid medan en
upplever att de har mycket fritid. Sex av tio uppger att deras föräldrar alltid eller nästan
alltid känner till vad de gör på fritiden
100%
80%
60%

Mer än 3 gånger/vecka
1-2 gånger/vecka

40%

Mindre än 1 gång/vecka

20%
0%
Verdandi

Trädet

Figur 4.2. Ungdomarnas närvaro uppdelat på verksamhet ( n=179).

Fördelningen i hur ofta ungdomarna är på sina fritidsverksamheter skiljer sig mellan
Verdandi och Trädet (Figur 4.2). En högre andel i Verdandi är i verksamheten mindre än
1 gång/vecka, dessa ungdomar är ofta med i specifika lovaktiviteter. Nästan en fjärdedel
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av ungdomarna i Verdandi samt nästan en tredjedel av ungdomarna i Trädet är med i
verksamheten mer än tre gånger per vecka.
Förutom att delta i Verdandi respektive Trädets verksamhet tränar en majoritet av
ungdomarna i studien minst en gång i veckan. En tredjedel av dem använder
dator/smartphone eller liknande mer än 4 timmar per vardag. På helgerna är motsvarande
andel 60 procent.
Alkohol och tobaksvanor
Hur ser ungdomarnas alkohol- och tobaksvanor ut, har föräldrarna bjudit dem på
alkohol och tror de att föräldrarna vet om att de dricker alkohol eller inte?
100%
1997-1999

1995-1996

80%
60%
40%
20%
0%
Röker

Snusar

Alkohol

Berusad

Vattenpipa

Figur 4.3. Ungdomarnas alkohol– och tobaksvanor uppdelat på födelseår (n=168-170).

När det gäller samtliga alkohol- och tobaksvanor blir de vanligare ju äldre ungdomarna
blir (Figur 4.3). Båda typerna av rökning; cigaretter och vattenpipa är vanligare bland
ungdomarna i Trädet än Verdandi. I förhållande till nationella undersökningar av elever i
årskurs 9 ligger alkohol- och tobaksvanorna något lägre än riket, medan användandet av
vattenpipa ligger på ungefär samma nivå (se t.ex. Leifman, 2012).
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100%

1997-1999

1995-1996

80%
60%
40%
20%
0%
Röker
cigaretter

Dricker sig
berusad

Röker
marijuana
eller hasch

Provar
amfetamin,
heroin eller
liknande

Röker
vattenpipa

Figur 4.4. Andel ungdomar som tycker det är ok att deras bästa kompis gjorde följande uppdelat
på födelseår (n=163-166).

I figur 4.4 redovisas vad ungdomarna tycker är okej att deras bästa kompis gör. Högre
andel av de äldre ungdomarna tycker det är ok att deras bästa kompis använder olika
typer av ANDT. Högre andel i Trädet tycker det är ok om bästa kompisen röker
vattenpipa än hos ungdomarna i Verdandi. Majoriteten av ungdomarna har en negativ
inställning till ANDT.
Föräldrarnas vetskap och bjudvanor
100%
1997-1999

1995-1996

80%
60%
40%
20%
0%
Dricker inte

Nej

Ja, men inte allt Ja, så gott som allt

Figur 4.5. Vad ungdomarna tror att föräldrarna känner till om deras alkoholvanor uppdelat på
födelseår (n=149).
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Tror ungdomarna att föräldrarna vet om att de dricker alkohol? Bland de yngre
ungdomarna som dricker alkohol (mycket liten andel) tror ungefär hälften av
ungdomarna att föräldrarna känner till att de gör det (Figur 4.5). Av de äldre
ungdomarna som dricker alkohol tror ungefär sex av tio att föräldrarna känner till att de
gör det. Hos ungdomarna i Trädet tror högre andel av ungdomarna att föräldrarna inte
känner till att de dricker alkohol.
Att föräldrars bjudvanor är viktiga för hur mycket deras ungdomar dricker har många
studier visat, så också denna (Figur 4.6).
100%

Dricker inte alkohol
Har smakat/smuttat

80%

Har druckit

60%
40%
20%
0%
Föräldrarna dricker
inte

Aldrig blivit bjuden

Har blivit bjuden

Figur 4.6. Ungdomarnas alkoholkonsumtion i förhållande till föräldrarnas bjudvanor (n=168).

Ungdomar vars föräldrar inte dricker eller som inte har blivit bjudna dricker i mindre
utsträckning än de vars föräldrar har bjudit dem på alkohol. Knappt hälften av de yngre
ungdomarna har blivit bjudna på alkohol hemma, medan det är drygt hälften för de äldre.
Fler av ungdomarna i Trädet än Verdandi har blivit bjudna på alkohol hemma. Det är
dock högre andel av föräldrarna i Trädet som inte dricker alkohol alls.
Verksamheten och dess ledare
I enkäten ingår frågor om hur ungdomarna upplever verksamheten i Verdandi respektive
Trädet. Så gott som alla ungdomar i de båda verksamheterna menar att det är tydligt
vilka regler som gäller.
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60%

80%

100%

Där får jag stöd
Det är öppet de tider jag vill vara där
Det finns lika mycket att göra för
pojkar/flickor
Där får jag positiva kunskaper och
erfarenheter
Inflytande i beslut (på årsmöten etc)
Verdandi
Värderingar i ANDT har förändrats

Trädet

Figur 4.7. Andel av ungdomarna som anser att påståendena stämmer helt eller ganska bra (n=170199).

Mer än 70 procent av ungdomarna har svarat att de fyra översta påståendena stämmer
helt eller ganska bra för deras verksamhet (Figur 4.7). Det finns ingen skillnad mellan
könen förutom på värderingar inom ANDT, där flickor i mindre utsträckning anser att
deras värderingar förändrats. Detta påstående är också det som det är störst skillnad på
mellan verksamheterna.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kan prata med mina ledare om
nästan allt
Mina ledare frågar mig innan de
tar beslut…
Mina ledare lägger märke
till…och berömmer mig
Personalen ägnar lika mycket
tid åt pojkar/flickor
Finns vuxna förbilder
Verdandi

Finns äldre ungdomar som
förebilder

Trädet

Figur 4.8. Andel av ungdomarna som anser att påståendena stämmer helt eller ganska bra (n=196199).
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Några frågor handlar om ledarna i de olika verksamheterna (Figur 4.8). Majoriteten av
ungdomarna i båda verksamheterna redovisar en positiv upplevelse av de vuxna som de
möter i verksamheterna. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor i detta
avseende.

4.5 Avslutande reflektioner
Vilka är då ungdomarna som deltar i Verdandis och Trädets fritidsverksamheter? De
flesta av ungdomarna är födda i Sverige men har föräldrar med utomeuropeisk bakgrund.
Majoriteten bor i hyreslägenhet i närheten av de respektive fritidsverksamheterna. De
trivs bra med sina liv, sina skolor och sina fritidsverksamheter.
De använder alkohol och tobak i något mindre utsträckning en jämnåriga i nationella
undersökningar medan vattenpipa används i liknande utsträckning. Det är relativt vanligt
att ungdomarna har föräldrar som inte dricker alkohol.
60 procent av ungdomarna i Verdandi och 90 procent i Trädet deltar i
fritidsverksamheten minst en gång i veckan. Verdandi har en högre andel som endast är
med i specifika lovaktiviteter.
Så gott som alla ungdomar i studien menar att det är tydligt vilka regler som häller i
deras fritidsverksamhet. En hög andel upplever även att de får stöd där, att det är öppet
när de vill vara där och att de får positiva kunskaper och erfarenheter av att vara där.
Majoriteten av ungdomarna ger också en positiv bild av de vuxna de möter i
verksamheten.
Projektledarna i de båda verksamheterna påtalar att många ungdomar tyckte att det
var jobbigt att fylla i enkäterna som upplevdes långa. Detta kommer att beaktas i
uppföljande enkät.
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5. Genusinriktad ANDT-prevention
Under 2011 påbörjades studien Genusinriktad ANDT-prevention i samarbete med
organisationerna Tjejzonen och KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol
– och Narkotikafrågor). Syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det
alkohol- och drogförebyggande arbetet bland unga tjejer. De projekt som ingår i studien
är KSAN:s projekt BellaNet som är ett nationellt nätverk för tjejgruppsledare och
Tjejzonens projekt Storasyster mot droger som är ett projekt för att skapa relationer
mellan en ung tjej (Lillasyster) och en 10 år äldre tjej (Storasyster). Under 2012
inkluderades också Tjejzonenes projekt Storasyster på nätet/Chattsyster i studien om
genusinriktad ANDT-prevention. Storasyster på nätet/Chattsyster är ett projekt där man
som ung tjej kan få en Storasyster som man har kontakt med via internet.
Studien är longitudinell och genomförs 2011-2014 med datainsamling i form av
enkäter och intervjuer med deltagare, verksamhetsledare och volontärer.

5.1 Organisationer och projekt
I studien ingår tre projekt som drivs av två idéburna organisationer som har flickor och
kvinnor som sin främsta målgrupp (Tabell 5.1). De två organisationerna som driver
projekten är Tjejzonen och KSAN. Tjejzonen har beviljats medel för de två projekten
Storasyster mot droger och Storasyster på nätet/Chattsyster. KSAN har beviljats medel för
projektet BellaNet.
Tabell 5.1. Fördjupningsprojektens beviljade medel, målgrupp och verksamhetsort år 2011 och
2012.

Organisation

KSAN

Tjejzonen

Tjejzonen

Projekt

Bella Net

Storasyster mot

Storasyster på

droger

nätet/Chattsyster

Beviljade medel (tkr)
År 2011

700

445

400*

År 2012

600

432

400

Projektets målgrupp

Tjejgruppsledare/
unga tjejer

Volontärer/unga
tjejer

Volontärer/unga
tjejer

Verksamhetsort

Nationellt

Stockholm

* Under 2011 var Storasyster på nätet/Chattsyster inte inkluderad i studien.
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Nationellt

Tjejzonen: Storasyster mot droger & Storasyster på nätet/Chattsyster
Föreningen Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som riktar
sig till tjejer och kvinnor mellan 12-25 år. Organisationen startades 1998 och är en frizon
med aktiviteter, stöd och hjälp som utgår från vad som passar den enskilda tjejen bäst
(Tjejzonen, 2011). Målet med Tjejzonens verksamhet är att erbjuda unga tjejer en plats
för möten och samtal i syfte att stärka unga tjejer och förebygga psykisk ohälsa. År 2011
finns omkring 200 rekryterade och utbildade volontärer. Två tredjedelar av dessa är
engagerade med stödsamtal via internet. År 2012 hade Tjejzonen cirka 10 800 kontakter i
stödverksamheten (Tjejzonen, 2013).
Tjejzonen driver projekten Storasyster mot droger och Storasyster på nätet/Chattsyster.
Genom projekten ska tjejers självkänsla, självförtroende och tillit stärkas i syfte att
förebygga psykisk ohälsa, främja jämställdhet och vara drogförebyggande. Målgruppen
för projekten är tjejer mellan 12-25 år med störst fokus på högstadiet.
Projekten utgår från att bilda par av Storasystrar och Lillasystrar. En Storasyster är en
tjej som man som Lillasyster kan prata med, någon som man kan bli peppad av och
någon som man kan få stöd av. Storasystern ska vara cirka 10 år äldre än Lillasystern.
Skillnaderna mellan projekten är att i Storasyster mot droger träffas Storasyster och
Lillasyster i verkliga livet (live) genom fysiska möten två gånger i månaden cirka 1 - 2
timmar. Systerparen bestämmer själva vad de ska göra när de ses. Vid varje träff har
systrarna 100 kronor att disponera. I projektet Storasyster på nätet/Chattsyster träffas
Storasyster och Lillasyster på webben och chattar 1 timme/vecka.
Alla Storasystrar får handledning av projektledaren som också finns tillhands för
Storasystrarna genom hela systerskapet. Längden på relationen mellan en Lillasyster och
en Storasyster beror på Lillasysterns behov, men den ska formellt avslutas efter ett år.
Sedan är det upp till tjejerna själva om de vill fortsätta att ha kontakt.
Under 2012 hade organisationen som mål att 80 volontärer som ville bli Storasyster
skulle rekryteras och utbildas. Av dessa skulle 40 vara aktiva på webben och 40 träffa
sina Lillasystrar i fysiska möten. De tjejer som anmäler sig för att bli Lillasystrar får
besvara Tjejzonens enkät där de får skatta sitt eget mående och välbefinnande. Därefter
paras en Storasyster och en Lillasyster ihop. Efter första mötet mellan en Storasyster och
en Lillasyster har projektledaren kontakt med Lillasystern för att få information om hur
träffen gick och om Storasystern passat hennes behov. Projektledaren poängterar också
att Lillasystern alltid kan vända sig till henne om problem uppstår eller om hon undrar
över något.
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KSAN: Det nationella/internationella nätverket för tjejgruppsledare BellaNet
KSAN är ett svenskt samarbetsorgan med 33 medlemsorganisationer för frågor som berör
alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med
förebyggande verksamhet och målgruppen är flickor och kvinnor i alla åldrar (KSAN,
2013). KSAN har sedan 2005 erhållit medel för att bygga upp ett nationellt nätverk för
tjejgruppsledare, BellaNet. Mötesforumet www.bellanet.se lanserades i december 2006.
Under 2007-2010 har arbetet fortsatt med lokal förankring och aktivitet. Alla
gruppledare som utbildats med KSAN:s tjejgruppsmaterial Bella eller Grus och Glitter
kan ansöka om medlemskap på BellaNet - ett Nationellt Nätverk för Tjejgruppsledare. På
BellaNet möjliggörs utbyten av fleråriga erfarenheter, synpunkter, tips och råd inom
yrkesgruppen.
Projektet har en lokal förankring i alla 21 län i landet. Syftet med projektet är att
genom ett nationellt nätverk stimulera, stärka och vidareutveckla tjejgruppsarbetet i
landet, men också att organisera och mobilisera denna stora grupp kvinnor till ett aktivt
nationellt, regionalt och lokalt drogförebyggande arbete med flickor/kvinnor i fokus samt
att öka arbetet för jämställdhet.
Målgruppen är tjejgruppsledare inom BellaNet, personal inom skola, fritid,
ungdomsmottagningar och föreningsliv som dagligen har kontakt med flickor samt
deltagare i utbildningsdagar om tjejgruppsmetodik.
Under 2009 öppnades också BellaNet International för internationella medlemmar. En
referensgrupp för BellaNet International har bildats med representanter från bland annat
European Cities Against Drugs (ECAD), Europe Aginst Drugs (EURAD) och KSAN:s
egna medlemsorganisationer.
KSAN driver inte själva några tjejgrupper utan deras roll är bland annat att utbilda
tjejgruppsledare och att driva nätverket BellaNet och BellaNet International.

5.2 Studiens fokus
Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet bland unga tjejer. En av de stora fördelarna med att en och
samma forskargrupp genomför fördjupningsstudier av flera liknande projekt är
möjligheten att ha både gemensamma och projektspecifika frågeställningar. I planeringen
av studien genomfördes diskussioner med projektledarna inom de två organisationerna.
Gemensamt diskuterades inriktningen på studien, gemensamma frågeställningar samt
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önskemål om projektspecifika frågeställningar. Den teoretiska bakgrunden till studien
redovisades i 2010 års rapport (Eriksson m.fl., 2011a).
Studiens frågeställningar utgår från flera möjliga perspektiv. Det första perspektivet
handlar om att få en bra beskrivning av de verksamheter som är i fokus för studien.
Frågeställningarna för att beskriva Tjejzonens verksamhet är:
•

Hur många Syskonpar har bildats?

•

Hur många träffar har varje Syskonpar genomfört?

•

Hur lång tid har relationerna pågått?

•

Hur många av Storasystrarna fortsätter att vara aktiva inom organisationen
efter avslutat projekt?

När det gäller KSAN har följande frågeställningar formulerats:
•

Hur många nya tjejgrupper har startats?

•

Hur många tjejer deltar i dessa grupper?

•

Hur ser tjejgruppsverksamheterna ut (till exempel antal träffar, tema för
träffarna och material för tjejgruppsträffarna)?

•

Hur många nya medlemmar har man registrerats på BellaNet och BellaNet
International?

Eftersom de involverade projekten arbetar med unga tjejer är deras perspektiv också
viktigt att belysa. Projektledarna har också uttryckt ett önskemål om att utvärderingen
framförallt fokuserar på ungdomarna och vad projektet betyder för dem. Frågeställningar
med fokus på ungdomarna är:
•

Hur skattar ungdomarna sin hälsa, självkänsla och sociala och emotionella
kompetens innan, under och efter att de deltar i en tjejgrupp eller blir en
Lillasyster?

•

Vilka ungdomar deltar?

•

Varför valde tjejerna att delta?

•

Vad får tjejerna ut av att delta?

•

Vad har unga tjejer för attityder till alkohol och andra droger?
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Det är också möjligt att fokusera på Storasystrarna/tjejgruppsledarna i denna
utvärdering. Möjliga frågeställningar är:
•

Varför engagerar sig Storasystrarna/tjejgruppsledarna i projektet?

•

Vilket behov av stöd har de som engagerar sig i projektet?

•

Vad anser Storasystrarna/tjejgruppsledarna av de stöd de fått (till exempel
utbildning, handledning och stöd från projektledarna)?

•

Vad motiverar Storasystrarna/tjejgruppsledarna att fortsätta eller varför slutar
de?

Projektledarnas perspektiv på projektet kommer också att följas upp.

5.3 Metod och material
Fördjupningsstudien kring genusinriktad ANDT-prevention initierades under 2011 och
planeras att pågå till och med år 2014. Deltagare i studien är unga tjejer som antingen
deltagit i en tjejgrupp eller som är eller har varit Lillasyster. Lillasystrarna har antingen
träffat sin Storasyster genom fysiska möten (live) eller haft en Storasyster på nätet. I
studien ingår också tjejgruppsledarna, Storasystrarna och projektledarna inom Tjejzonen
och KSAN.
Studiepopulation
Tjejzonens verksamhet riktar sig till tjejer i åldern 12-25 år, men bland de pågående paren
finns framförallt flickor i åldern 15-17 år. Enligt forskningsetiska riktlinjer ska föräldrar
till barn under 15 år ge samtycke för att barnets ska kunna delta i forskning. Eftersom
tjejer under 15 år kan delta i Tjejzonens verksamhet utan att föräldrarna har kännedom
om detta har tjejer under 15 år exkluderats från studien. Föräldrarna till dessa tjejer kan
inte kontaktas för ett informerat samtycke om deras barns deltagande i studien.
Inom Tjejzonens verksamhet fanns vid studiens start (sommaren 2011) redan
etablerade syskonpar som inkluderades i studien. Det var dels Lillasystrar som startat sitt
systerskap under 2010 och dels Lillasystrar som startat sitt systerskap under våren 2011.
Från och med hösten 2011 till och med hösten 2012 har också nya Lillasystrar
inkluderats i studien allteftersom de startat ett systerskap. Under 2012 inkluderades också
de tjejer som hade en Lillasyster på nätet i studien. I tabellen nedan (Tabell 5.2) redovisas
de Lillasystrar som erbjudits att delta i studien, totalt 175 Lillasystrar.
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Tabell 5.2. Antal Lillasystrar som tillfrågats om deltagande i studien.
Systerskapet initierades:

Lillasystrar som träffat sin

Lillasystrar som träffat sin

Storasyster genom fysiska möten

Storasyster via internet

Under 2010

19

Våren 2011

16

Hösten 2011

14

Våren 2012

14

Innan hösten 2012

84

Hösten 2012

12

16

Totalt

75

100

KSAN driver inte själva några tjejgrupper utan arbetar med utbildning av
tjejgruppsledare i materialet Bella och driver nätverket BellaNet. Under 2011 påbörjades
arbetet med att rekrytera tjejgrupper till studien. KSAN, som genom BellaNet har ett brett
kontaktnät med tjejgruppsledare i Sverige, ansvarade för att kontakta verksamheter runt
om i landet som skulle kunna ingå i studien. Det visade sig att det var svårare än
förväntat

att

hitta

kommuner

och

organisationer

som

hade

en

stabil

tjejgruppsverksamhet. Det var först under våren 2012 som de fyra första tjejgrupperna
rekryterades till studien. Dessa fyra grupper fanns på fyra olika orter i landet. Två av
dessa orter startade sedan en respektive två nya grupper under hösten 2102. Utöver dessa
tillkom under hösten också två grupper på ytterligare två orter. Under 2012 var det alltså
nio tjejgrupper som genomfördes på sex orter i landet (Tabell 5.3). I grupperna deltog
totalt 58 tjejer. I en av de grupper som startades hösten 2012 deltog fyra tjejer som också
varit med i en tjejgrupp under våren. De tjejer som deltog i grupperna var mellan 10-20
år. Föräldrarna till de tjejer som var under 15 år tillfrågades om samtycke för deltagande i
studien. Det var två föräldrar som avsade deltagande för sina döttrar.
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Tabell 5.3. Antal tjejgruppsdeltagare som tillfrågats om deltagande i studien.
Ort
1
2
3
4
5
6

Tjejgruppen
startade:
Våren
2012
Våren
2012
Våren
2012
Hösten
2012
Hösten
2012
Våren
2012
Hösten
2012
Hösten
2012
Hösten
2012

Totalt

Antal tjejer i
tjejgruppen
6
8
7
5
5
7
10*
9
5
62

Av dessa 10 tjejer var 4 med i tjejgruppen redan på våren 2012

*

I studien ingår också Storasystrar inom Tjejzonens verksamhet och tjejgruppledare
inom KSAN:s nätverk samt projektledarna inom Tjejzonen och KSAN.
Datainsamling
Deltagande unga tjejer
Under hösten 2011 påbörjades datainsamlingen i den del av studien där deltagare inom
Tjejzonens projekt Storasyster mot droger (det vill säga de som träffar sin Storasyster live)
ingår. Eftersom det då fanns unga tjejer i verksamheten som hade initierat sitt Systerskap
innan studien startades började datainsamlingen med att inbjuda dessa tjejer till
deltagande i studien.
Under september 2011 erbjöds Lillasystrarna som hade haft en Storasyster under 2010
att delta i en intervju. Av dessa 19 Lillasystrar valde fem att delta i intervjun.
Datainsamlingen fortsatte sedan med utskick av webbenkäter i november 2011 till
Lillasystrar som initierade sitt Systerskap antingen under 2010 eller våren 2011. Av 35
möjliga besvarade 17 Lillasystrar enkäten.
De Lillasystrar som från och med hösten 2011 till och med hösten 2012 initierade sitt
Systerskap inbjöds att delta i studien då de hade sitt inledande samtal med projektledaren
på Tjejzonen. Dessa tjejer fick en enkät av projektledaren på Tjejzonen som de tillfrågades
att fylla i på plats. Projektledaren på Tjejzonen informerade om syftet med studien och att
deltagandet var frivilligt. Tjejerna lade sedan i enkäten i ett kuvert som klistrades igen och
skickades till forskarteamet. Det var 35 av 40 Lillasystrar som valde att besvara enkäten.
I figuren nedan (Figur 5.1) ges en redogörelse över de Lillasystrar som ingår i projektet
Storasyster mot droger och som bjudits in och deltagit i studien.
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Figur. 5.1. Deltagande Lillasystrar inom projektet Storasyster mot droger

Under våren 2012 togs beslut om att utöka studien till att också inkludera unga tjejer
som söker hjälp hos Tjejzonen via internet. Detta innebär att Tjejzonens projekt
Storasyster på nätet också ingår i studien. En webbenkät skickades under hösten 2012 ut
till de 84 Lillasystrar som startat en relation med en Storasyster på nätet innan hösten
2012 och till de 16 Lillasystrar som under hösten 2012 påbörjade en relation. Av de totalt
100 Lillasystrarna valde 58 att besvara enkäten.
Inom ramen för tjejgruppsverksamheten rekryterades under 2012 nio tjejgrupper till
studien. Datainsamlingen påbörjades under mars 2012 i samarbete med tjejgruppsledarna
för de fyra tjejgrupper som startade under våren 2012. Under hösten 2012 genomfördes
sedan datainsamling med de övriga fem tjejgrupperna. Tjejerna fick förfrågan om att fylla
i en enkät under en tjejgruppsträff. Tjejgruppsledaren informerade om syftet med studien
och att deltagandet var frivilligt. Tjejerna fyllde sedan i en enkät som de la ner i ett
svarskuvert som förseglades och skickades tillbaka till forskarteamet. Av de totalt 58
tjejerna som ingick i studiepopulationen var det 50 som svarade på enkäten.
Av samtliga tjejer som fyllt i en första enkät har 52 tjejer haft en Storasyster live, 58
tjejer har haft en Storasyster på nätet och 50 tjejer har deltagit i en tjejgrupp.
Uppföljande enkäter genomförs sedan under 2013 och 2014.
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Tabell 5.4. Upplägg av datainsamlingen med unga tjejer, tidpunkt samt metod.
Hösten
2011

Våren
2012

Hösten
2012

Våren
2013

Hösten
2013

Våren
2014

Hösten
2014

Systerskapet live
initierades:

Våren 2011

Enkät +
intervju
Enkät

Hösten 2011

Enkät

Under 2010

Våren 2012

Enkät

Hösten 2012

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Enkät

Innan hösten 2012

Enkät

Enkät

Hösten 2012

Enkät

Enkät

Enkät

Systerskapet på
nätet initierades:

Tjejgruppen
startades:
Våren 2012

Enkät

Hösten 2012

Enkät
Enkät

Första enkäten

Enkät
Uppföljning 1

Uppföljning 2

Tjejgruppsledare och Storasystrar
Under hösten 2011 inbjöds också Storasystrar i Tjejzonens verksamhet att delta i en
enskild intervju. Totalt tolv Storasystrar intervjuades bland annat om sina erfarenheter
som Storasyster och om sitt engagemang.
Under 2013 planeras en webbenkät att genomföras med Storasystrarna i Tjejzonens
verksamhet och med de tjejgruppsledare som ingår i KSAN:s nätverk BellaNet. Enkäten
handlar bland annat om deras engagemang, roll och ansvar och bygger delvis på de
resultat som kommit fram i intervjuerna med Storasystrarna.
Projektledarna inom de tre projekten
Intervjuer kommer också att genomföras med projektledarna inom Storasyster mot
droger, Storasyster på nätet och BellaNet för att få deras perspektiv på verksamheterna.
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5.4. Resultat
Arbetet med att analysera resultaten från de insamlade enkäterna med både Lillasystrar
och tjejgruppsdeltagare pågår. Forskarteamets förhållningssätt är att de studerade
organisationerna ska få återrapportering av resultaten från sitt specifika projekt innan de
sprids till andra. En återrapportering till organisationerna kommer att ske innan
sommaren 2013. I denna rapport ges endast en övergripande beskrivning av tjejers hälsa
och livssituation och en uppdelning mellan projekten görs inte.
En första artikel från utvärderingen håller på att färdigställas och kommer inom kort
att skickas in till en vetenskaplig tidskrift. Den inkluderar resultaten från de fem
intervjuerna med Lillasystrarna och de 52 enkäter som genomförts med de Lillasystrar
som träffar sin Storasyster via fysiska möten (live).
De unga tjejernas hälsa och livssituation
Det är totalt 160 unga tjejer som har fyllt i den första enkäten. Av dessa har 52 tjejer
träffat en Storasyster genom fysiska möten (live), 58 tjejer har haft en Storasyster på nätet
och 50 tjejer har deltagit i en tjejgrupp. Åldern på tjejerna varierar från 10 år till 26 år
med en medelålder på 17 år. Eftersom alla Lillasystrar under 15 år exkluderades från
studien är tjejgruppsdeltagarna i genomsnitt yngre än Lillasystrarna. Medelåldern för
tjejgruppsdeltagarna var 15 år medan den för Lillasystrarna var 18 år.
I enkäten tillfrågades tjejerna om hur de mår och hur de trivs med livet just nu (Tabell
5.5). Det var 43 procent som både angett att de mådde bra eller mycket bra och som
angett att de trivdes bra eller mycket bra med livet.
Tabell 5.5. Tjejernas välmående och trivsel med livet, procent (antal) n=155.

Jag trivs mycket
bra/ganska bra
Jag trivs inte
särskilt bra/inte
bra alls
Totalt

Jag mår mycket bra/
bra

Jag mår varken
bra eller dåligt

Jag mår dåligt/
mycket dåligt

Totalt

43 (67)

21 (32)

1 (2)

65 (101)

0 (0)

28 (44)

6 (10)

35 (54)

43 (67)

49 (76)

8 (12)

100 (155)

Några frågor i enkäten handlade om hur man upplevt veckan innan enkäten
genomfördes. Tjejerna tillfrågades bland annat om de hade varit på gott humör, om de
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känt sig glada och om de hade haft kul (Figur 5.2). Det var 40 procent som ofta eller
alltid varit på gott humör, 34 procent som ofta eller alltid känt sig glada och 37 procent
som ofta eller alltid haft kul.
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Om du tänker på förra veckan…

%

80
60
40
20
0

Var du på gott humör?

Kände du dig glad?

Hade du kul?

Sällan/Aldrig

19

25

20

Ibland

41

41

43

Ofta/Alltid

40

34

37

Figur 5.2. Tjejernas välbefinnande, n=155-157.

Tjejerna fick också besvara frågor om hur ofta de under de senaste sex månaderna haft
olika psykosomatiska besvär. De vanligaste var att man hade haft svårt att koncentrera
sig och att man känt sig ledsen (Figur 5.3).
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Om du tänker på de senaste 6 månaderna…
Har du känt dig yr i huvudet?

44

Har du känt dig ledsen?

77

Har du haft dålig aptit?

54

Har du känt dig spänd?

65

Har du besvärats av magont?

58

Har du besvärats av huvudvärk?

59

Har du känt att du haft svårt att sova?

66

Har du känt att du haft svårt att koncentrera dig?
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60

100 %

80

Ja, en gång i veckan eller oftare

Figur 5.3. Andel tjejer som angett att de en gång i veckan eller oftare har upplevt olika
psykosomatiska besvär, n=156-158.

För att få en bild av tjejernas självuppfattning fick de svara på ett antal frågor om detta
(Figur 5.4). Det var 37 procent av tjejerna som ofta eller alltid var missnöjda med sitt
utseende och 66 procent som angav att de ofta eller alltid ville ändra något på sin kropp.
Om du tänker på förra veckan…
100

%

80
60
40
20
0
Var du missnöjd
Var du nöjd med Var du nöjd med
med ditt
dig själv?
dina kläder?
utseende?

Var du
avundsjuk på
andra
ungdomars
utseende?

Ville du ändra
något på din
kropp?

Sällan/Aldrig

35

30

26

35

15

Ibland

36

32

37

22

34

Ofta/Alltid

29

38

37

43

66

Figur 5.4. Tjejernas självuppfattning, n=157-159.
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Ungefär en tredjedel av tjejerna ansåg att deras liv var bra och att de kände sig nöjda
med sitt liv. Det var 22 procent som angav att deras liv inte alls var bra eller var lite grann
bra. När det gäller hur nöjda de var med sitt liv var det 34 procent som angav att det inte
alls var nöjda eller var lite grann nöjda.
%
100

Om du tänker på förra veckan…

80
60
40
20
0

Var ditt liv bra?

Kände du dig nöjd med ditt liv?

Inte alls/Lite grann

22

34

Sådär

47

32

Mycket/Jättemycket

31

34

Figur 5.5. Tjejernas välbefinnande, n=156-158.

När det gäller vänskapsrelationer svarar 91 procent av tjejerna att de har en eller flera
nära vänner. Av dessa tjejer svarar 97 procent att de har en nära tjejkompis. Om tjejerna
är bekymrade eller oroar sig för något är det också en tjejkompis den vanligaste personen
som man vänder sig till för att prata med (58 procent av tjejerna angav detta alternativ).
Hälften av tjejerna vände sig till sin mamma för att prata medan 24 procent vände sig till
sin pappa. Det var 11 procent av tjejerna som inte pratade med någon om de var
bekymrade eller oroande sig för något.

5.5. Avslutande reflektioner
I denna rapport redovisas endast resultaten för samtliga tjejer och några uppdelningar
mellan projekten görs inte. Hänsyn tas heller inte till hur länge de deltagit i projekten när
de besvarade enkäten. Resultaten redovisas också för hela åldersgruppen, det vill säga alla
tjejer mellan 10 till 26 år som deltagit i något av de tre projekten. Det innebär att vidare
analyser kan visa stora skillnader i tjejernas hälsa och livssituation när dessa aspekter tas i
beaktning. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är tjejernas sociodemografiska
bakgrund och familjesituation. Fördjupande analyser pågår och under våren 2013 har
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också den första uppföljande enkäten genomförts vilket möjliggör en analys av tjejernas
utveckling över tid.
Resultaten från denna första analys visar på vikten av insatser riktade särskilt till unga
tjejer. Samtidigt kan man tolka tjejernas deltagande i dessa projekt som styrka och
handlingskraft, en vilja att förändra och förbättra sina liv.
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6. Selektiv ANDT-prevention
Kraft och vilja att nå fram – en studie av ANDT-prevention bland några etniska och
sociala grupper
Inom ramarna för forskningsprogrammet har flera olika fördjupningsstudier lyckats
förankrats och genomförts sedan FoU-satsningen initierades år 2003. I det följande
beskrivs den senast tillkomna studien som görs då kunskapsbehovet är stort. Det handlar
om satsningar med förebyggande insatser riktade till personer som finns i särskilt utsatta
situationer. Det har på senare år utvecklats en rad olika insatser riktade till personer med
hög risk för en negativ utveckling. Projekten har en liten omfattning avseende deltagare,
men deras insatser kan vara av mycket stor betydelse för de som nås av verksamheten.
Inom ramen för Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts satsningar på idéburna
organisationers ANDT-förebyggande arbete har det funnits, och finns än idag, den här
typen av förebyggande projekt. Genom att göra en samlad analys av flera organisationers
insatser skulle viktig kunskap kunna nås. Eftersom beredningsgruppen för anslaget har
påkallat behovet av en särskild fördjupningsstudie inom området har forskargruppen
bedömt de satsningar som funnits med i Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts
tidigare projektportföljer. Detta i syfte att utveckla en fördjupningsstudie kring specifikt
förebyggande insatser för utvalda grupper. Satsningarna som gjorts handlar till exempel
om verksamheter för grupper med särskilda behov, barn i familjer med missbrukande
förälder eller funktionsnedsättning, samt andra former av social utsatthet. Genom en
fördjupningsstudie skulle ambitionen om att utveckla en bättre kunskap om vilka som
deltar, vad de får ut av verksamheten, och vad det betyder för målgruppen att delta på
både kort och lång sikt, kunna bli verklighet.
Det finns dock en särskild utmaning att göra studier kring dessa grupper. Det gäller att
utforma känsliga forskningsmetoder som på ett bra sätt kan ge kunskap inom området
(Liamputtong, 2007). Forskarteamet, beredningsgruppen samt några organisationer som
arbetar med förebyggande insatser för ungdomar i riskzonen har diskutera möjligheterna
med studien under 2012, bland annat vid ett möte i Hässleholm. Ett antal organisationer
och projekt har bland annat listas som särskilt angelägna att studera och ett noggrant
arbete har lagts ned på att utveckla genomförandet på ett etiskt bra sätt. Regionala
etikprövningsnämnden i Uppsala godkände studien med tillhörande forskningsplan i
november 2012 enligt beslut 2012-11-14 (Dnr 2012/438). I och med etikansökan har
forskargruppen en tydlig plan för hur de kommande utmaningarna i forskningen ska
hanteras.
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6.1 Organisationer och projekt
I denna fördjupningsstudie ingår organisationer som under 2012 hade medel för insatser
riktade till några särskilda sociala grupper. Dessa redovisas i tabell 6.1. Till detta kommer
ett större antal organisationer som arbetat med en rad olika etniska grupper och som har
fått stöd till ANDT-prevention från Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut under
perioden 2003-2012. Organisationer som kan komma att ingå i studien men som ännu
inte har vidtalats om den planerade uppföljningen redovisas i tabell 6.2.
Tabell 6.1. De organisationer som under 2012 beviljades medel för ANDT-preventiva insatser
riktade till några särskilda sociala grupper.
Organisation

Projekt

Målgrupp

FENIX019 (f.d. KRIS Örebro)

FENIX MC (f.d. KRIS MC)

Ungdomar och unga vuxna i åldern
16-25 år och i riskmiljöer

Hassela Solidaritet i Skåne

Hassela Vändpunkten - Stöd
till ensamkomna
flyktingbarn
Egen kraft – tryggare
tillvaro

Ungdomar och unga vuxna, primärt
killar, ensamkomna till Sverige i
åldern 14-20 år
Tonåringar/unga vuxna som
befinner sig i utanförskap,
kriminalitet, social destruktivitet
och beroenden av alkohol/droger
Barn/ungdomar som lever
tillsammans med missbrukande eller
psykisk sjuka vuxna
Unga vuxna som riskerar att bli
utsatta för hedersvåld, missbruk och
kriminalitet
Romska barn och ungdomar i
åldern 12-17 år

Hela Människan Karlskoga Degerfors

Maskrosbarn

Vägen till den jag är

Tänk om!

Tänk om! Hedersvåld
Missbruk Kriminalitet

Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup

Tjej- och killcoachgrupper
för romska barn/ungdomar i
Staffanstorps kommun

Forum Bosnien i Sverige FOBIS

Med rökning mot
drogberoende

Somalilands Förening i Malmö
Internationellt Romskt och
Resandeforum

Nytt liv – somalier
bekämpar sitt missbruk
COPE/Droger projekt - För
romer med romer

Somalian Women In Sweden (SWIS)

SWIS mot droger

Somaliska föräldrar

Turkiska Kvinnoförbundet, TKF

Flickor i akut kris

Invandrarflickor

Kriminellas Revansch I Samhället
(RIKS KRIS) & SWIS

Somaliskt KRIS mot Khat

Invandrare, primärt somaliska män
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Mindre antal äldre ungdomar och
större antal yngre ungdomar upp till
15 år
Invandrare, primärt somaliska män
Romska föräldrar med tonårsbarn

Tabell 6.2. De organisationer som under perioden 2003-2012 beviljats medel för ANDTprevention för olika etniska grupper.
Organisation

Projekt

Målgrupp

Forum Bosnien i Sverige FOBIS

Med rökning mot
drogberoende
Bosnier mot droger

Ungdomar, särskilt i åldern 15-20
år samt föräldrar
Bosniska ungdomar i åldern 15-20
år i hela Sverige
Ungdomar med grekisk bakgrund

Forum Bosnien Malmö
Grekiska Ungdomsförbundet

Internationellt Romskt och
Resandeforum

Ingen projekttitel finns för
projektet
Hassela Vändpunkten - Stöd
till ensamkomna
flyktingbarn
COPE/Droger projekt- För
romer med romer

Kongo Riksförbund

Drogfria ungdomar

Ungdomar

Kurdiska Ungdomsföreningen

Mindre alkohol, bättre hälsa

Romano Trajo Malmö

Den rätta vägen

Rädda Barnen Staffanstorp

Föräldrarutbildning COPE
för romer
Tjej- och killcoachgrupper
för romska barn/ungdomar i
Staffanstorps kommun
Drogförebyggande insatser
på Sfi Örebro
IRIS - Förebyggande insatser
mot missbruk av alkohol
och narkotika
När kulturen möts och
blandas
Nordiskt nätverk mot khat

Ungdomar och föräldrar med
kurdisk etnicitet
Romska ungdomar i åldern 10-25
år i Malmö med omnejd
Romska föräldrar, framförallt yngre
föräldrar
Utsatta romska barn och unga i
åldern 12-17 år

Hassela Solidaritet i Skåne

Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup
SIMON Örebro
SIMON Örebro
SIMON
SIMON
Riksförbundet SIMON
Somali Swedish development & relief
association
Somalilands förening i Malmö
Somaliska Europeiska Ungdom
Kultur och Idrott
Somalisk-Svenska Ungdomsförbundet
Sverigefinska
Idrottsförbundet/Sverige-finska
Riksförbundet

Drog- och
kulturinformatörer
Khatbekämpning hos
somaliska ungdomar, vuxna
män och kvinnor i
Stockholm
Nytt liv- somalier bekämpar
sitt missbruk
Idrotta Stoppa Droger
Unga och stolta somalier
mot Khat
Föräldrautbildning och
idrott mot droger
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Nyanlända invandrarungdomar i
åldern 14-20 år
Romska föräldrar

Nyanlända invandrare på Sfi och
personal
Arbetslösa invandrade kvinnor i
olika åldrar och av olika
nationaliteter med barn i skolåldern
Anställda inom Sfi, vid
flyktingförläggningar/mottagningar
Nordiskt samarbete mellan olika
aktörer, frivilligorganisationer, etc.
Barn och ungdomar samt nyanlända
invandrare.
Somaliska invandrare, såväl män
som kvinnor
Somalier i Malmö med missbruk
Ungdomar i farozonen för droger
Unga somalier i åldern 13-18 år
boende i Järvaområdet i Stockholm
Sverigefinska grundskoleelever i
åldern 9-16 år och sverigefinska
föräldrar

Organisation

Projekt

Målgrupp

SWIS Somalie Women in Sweden

SWIS utbildar somaliska
kvinnor i COPE-metoden
SWIS mot droger

Somaliska föräldrar

Flickor i åldern15-25 år

Turkiska Kvinnoförbundet

ARAWELO – Unga
kvinnliga ledare
Flickor i akut kris

Turkiska Ungdomsförbundet

Anti Drogprojektet

RIKS KRIS & SWIS

Somaliskt KRIS mot Khat

Somalilands förening och Hidde Iyo
Dhaqan

Ett drogbekämpningsprojekt
mot khat och alkohol

KSAN / SWIS / SIMON / IOGT-NTO
/ECAD / Somali Swedish development
& relief association

Khatkonferens

Somalian Women In Sweden (SWIS)
SWIS/KSAN

Somaliska föräldrar

Flickor med etnisk
minoritetsbakgrund i åldrarna 1220 år
Ungdomar med turkisk bakgrund
och deras föräldrar
Somalier som missbrukar eller
riskerar att börja missbruk Khat
Vuxna och ungdomar i åldrarna 1625 år
Internationell målgrupp bestående
av tull, polis, beroendevård,
frivilligorganisationer, etc.

6.2 Studiens fokus
Fördjupningsstudien inriktas mot att undersöka verksamhet som riktar sig speciellt till
utvalda grupper som kännetecknas av olika former av utsatthet i det svenska samhället.
En indelning har gjorts för att kunna studera specifikt olika etniska och sociala grupper.
Gemensamt för alla verksamheterna är att de genomförs av idéburna organisationer inom
ramen för regeringens strategi för ANDT-prevention. De ingår bland de organisationer
som fått medel från Statens folkhälsoinstitut, eller tidigare Socialstyrelsen för projekt
inom det alkohol- och drogförebyggande arbete. En utförlig beskrivning av de olika
organisationerna och deras projekt finns i de årliga verksamhetsrapporterna som
publicerats av forskarteamet (Eriksson m.fl., 2010, 2011b, 2012).
Intentionen med studien är att bygga en bättre kunskap om selektiv ANDT-prevention
avseende vilka som deltar i idéburna organisationernas verksamheter, och vad det betyder
för dem att delta på kort sikt, samt betydelsen ur ett längre tidsperspektiv. För detta
ändamål har en övergripande vetenskaplig fråga formulerats;
•

Vilka möjligheter har idéburna organisationer när det gäller att med kraft och vilja
nå fram med ANDT-preventiva insatser till etniska och sociala grupper?

Ytterligare forskningsfrågor som kommer att vara centrala för studien är;
•

Vad kännetecknar ANDT-prevention riktad till utvalda etniska och sociala
grupper?
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•

Vilka framgångsfaktorer och hinder finns för ANDT-prevention i verksamheter
inom detta område?

•

Vad kan idéburna organisationer bidra med när det gäller selektiv ANDTprevention?

6.3 Metod och material
Studien bygger på en mixad forskningsansats där kvalitativa och kvantitativa metoder
ingår. Den har dels en kvantitativ ansats, som bland annat bygger på dokumentation
inom ramen för satsningen, och dels en kvalitativ ansats som bygger på intervjuer med
projektledare och deltagare. Fördjupningsstudien har dessutom en tydlig participatorisk
forskningsansats då forskargruppen efter samråd med de ingående organisationerna,
kommer att utveckla en gemensam plan för de olika delstudierna inom de respektive
huvudstudierna av sociala och etniska grupper.
Fördjupningsstudien bygger på två huvudstudier som inkluderar fyra delstudier, samt
en avslutande gemensam syntes enligt tabell 6.3 nedan. I det följande avsnittet kommer
samtliga delar av studien att beskrivas i korthet.

66

Tabell 6.3. Översikt över fördjupningsstudiens två huvudstudier och fyra delstudier inom
respektive huvudstudie, samt den slutliga syntesstudien.

Kraft och vilja att nå fram
- en studie av ANDT-prevention bland några etniska och sociala grupper
Huvudstudie I: Selektiv ANDT-prevention bland särskilda sociala grupper
Totalt tolv projekt från 2012 års projektportfölj ingår i studien.
De fyra delstudierna inom huvudstudie I:
1. Utveckling av participatorisk forskningsansats
2. Idéburna organisationers selektiva ANDT-prevention
3. Att vara projektledare inom selektiv ANDT-prevention
4. Att vara målgrupp inom selektiv prevention: Ideal och realitet
Huvudstudie II: Etniska grupper
Totalt 28 projekt från 2003-2012 års projektportföljer ingår i studien.
De fyra delstudierna inom huvudstudie II:
1. Utveckling av participatorisk forskningsansats
2. Idéburna organisationers selektiva ANDT-prevention
3. Att vara projektledare inom selektiv ANDT-prevention
4. Att vara målgrupp inom selektiv prevention: Ideal och realitet
Syntesstudie: Från utsatthet till inkludering: Hur kan idéburna organisationer
bidra?
Att på basen av de två huvudstudierna och deras respektive fyra delstudier göra
en samlad analys och bedömning av idéburna organisationers möjligheter och
hinder att bedriva selektiv ANDT-prevention.

Huvudstudie I: Selektiv ANDT prevention bland särskilda sociala grupper
Inom ramen för Statens folkhälsoinstituts projektportfölj fanns det under år 2012 projekt
som beviljats medel för att rikta sitt arbete till särskilda sociala grupper. Med särskilda
sociala grupper menas grupper med speciella behov såsom barn och ungdomar som lever
tillsammans med missbrukande förälder, eller ungdomar/unga vuxna som befinner sig i
till

exempel

utanförskap,

kriminalitet,

social

destruktivitet

och

beroenden

av

alkohol/droger eller som lever i någon annan slags utsatthet. I studien inkluderas därför
tolv organisationer med projekt riktade till främst barn, ungdomar och unga vuxna i
behov av något slags stöd från samhället. Flera av projekten inkluderar dessutom
individer med invandrarbakgrund och olika etnicitet. Några av projekten har pågått
sedan 2010. Gemensamt för projekten är att de alla beviljats medel för 2012 och anses av
beredningsgruppen som betydelsefulla att studera närmare inom satsningen.
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Huvudstudie II: Selektiv ANDT prevention bland etniska grupper
Även huvudstudie II innefattar organisationer som fått medel inom ramen för regeringens
satsning

på

ANDT-prevention

men

under

perioden

2003-2012.

Flertalet

av

organisationerna har sökt medel från Socialstyrelsen eller från Statens folkhälsoinstitut,
för att kunna initiera och driva olika slags ANDT-förebyggande projekt. Under åren
2003-2012 har totalt 28 projekt i projektportföljen varit inriktade på etniska grupper.
Dessa projekt har utvecklats av totalt 24 organisationer med varierande förutsättningar
och målgrupper. Vissa är till exempel somaliska, bosniska, turkiska, grekiska och romska
organisationer. Gemensamt för projekten i huvudstudie II är typ av målgrupp. Det
handlar om etniska grupper i olika åldrar oavsett kön.
Delstudier
I följande stycke beskrivs i korthet de fyra delstudierna, som ingår i respektive
huvudstudie.
Delstudie 1: Utveckling av participatorisk forskningsansats
Forskning kring utsatthet och utsatta grupper kräver särskilda överväganden för att dessa
människor, och de organisationer som arbetar med dem, ska kunna komma till tals på ett
relevant, högkvalitativt och icke stigmatiserande sätt. En grundläggande utmaning är att
organisera och genomföra studien på ett förtroendeingivande sätt, så att människor vill
delta och dela med sig av sin kunskap och erfarenheten kring känsliga frågor. Detta
kräver såväl en särskild etisk medvetenhet, noggranna överväganden och en välutvecklad
forskningsansats (Hummelvoll, Andvig & Lyberg, 2010; Kalman & Lövgren, 2012).
Delmål för delstudie 1 är därmed att utveckla en modell för participatorisk forskning.
Tanken är att forskarna tillsammans med de olika parterna, ska samplanera och
reflektera kring forskningens uppläggning, genomförande och resultat. Arbetsformen ska i
hög grad vara interaktiv för att kunna besvara frågeställningar som:
•

Hur kan en fördjupad kunskap nås när olika former för participatorisk forskning
används tillsammans med idéburna organisationer?

•

Hur kan kvalitativa- och kvantitativa metoder kombineras för att ge insikter om
den selektiva ANDT-preventionens möjligheter och begränsningar?

Delstudie 2: Idéburna organisationers selektiva ANDT-prevention
Genom nära samverkan med olika idéburna organisationer under tio års tid har kunskap
utvecklats när det gäller deras ANDT-förebyggande arbete (Eriksson m.fl., 2010).
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Delmålet för delstudie 2 är att genomföra en organisatorisk analys av idéburna
organisationer som bedriver en unik selektiv ANDT-prevention. Forskningsfrågor som
avses besvaras är bland annat:
•

Vilken inriktning och uppbyggnad har organisationer som bedriver selektiv
ANDT-prevention?

•

Vilken betydelse har organisationens ideologi (värdegrund med mera) för
projektets arbete?

•

Vad är mervärdet av att det är en idéburen organisation som genomför projektet?

Delstudie 3: Att vara projektledare inom selektiv ANDT-prevention
Inom

ramen

för

forskningsgruppens

arbete

ingår

en

longitudinell

studie

av

projektledandets konst inom ANDT-prevention. Genom en systematisk dokumentation
under perioden 2003-2011 har projektledare fått ge sina perspektiv och erfarenheter på
det preventiva arbetet. Denna delstudie avser att studera projektledarna som arbetar med
olika former av selektiv prevention, och delmålet är att förtydliga deras betydelse.
Forskningsfrågorna handlar exempelvis om:
•

Vilka deltar som projektledare inom den selektiva preventionen?

•

Hur ser projektledarrollen ut?

•

Hur är arbetssituationen för projektledaren, vilket stöd och vilken samverkan
finns?

Delstudie 4: Att vara målgrupp inom selektiv prevention: Ideal och realitet
Den selektiva preventionen inriktas på att nå grupper som har högre risker för olika
problem än andra grupper. I denna form av prevention görs mer riktade insatser än i den
universella preventionen. Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har efter bedömning
av ansökningar från en rad idéburna organisationer gett stöd till utvalda organisationer
som i projektform arbetar med olika former av riktade insatser. I denna delstudie görs
analyser av vilka som deltar i eller nås av sådana insatser. Här finns det i alla
projektplaner en beskrivning av vad man vill uppnå. Delmålet är att låta deltagare i
selektiv prevention få komma till tals, samt att belysa den selektiva preventionens ideal
och realitet ur deltagares perspektiv. Forskningsfrågor som avses besvaras är:
•

Vilken grad av deltagande planerades och vad uppnåddes?

•

Vilka erfarenheter finns dokumenterade från deltagarnas sida?
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•

Vad är viktigt enligt deltagarna för framgångsrika insatser?

Syntesstudie:
Det övergripande syftet med fördjupningsstudien är att förbättra kunskapsbasen för det
ANDT-förebyggande arbetet bland särskilda grupper. På basen av de två huvudstudierna
och deras respektive fyra delstudier görs därför en slutlig, samlad analys och bedömning
av idéburna organisationers möjligheter och hinder att bedriva selektiv prevention.
Syntesen bygger på de källor till kunskap som arbetet med delstudierna ger.
Denna syntes kommer att använda metodutvecklingen inom mixed methods (Creswell &
Plano Clark, 2007; Tashakkori & Teddlie, 2010; Plowright, 2011). Målsättningen är att
bidra med kunskap om frågeställningen: Från utsatthet till inkludering - Hur kan
idéburna organisationer bidra? Den vetenskapliga rapporteringen kommer att ske genom
presentationer på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. En artikel
kommer att handla om erfarenheter av forskningsmetodik för studier av känsliga frågor.

6.4 Resultat
Ett viktigt första steg inom de två huvudstudierna är att inledningsvis förankra syftet med
studierna hos organisationerna. Tidsplanerna för de respektive delstudierna och
definitionen av studiernas olika frågeställningar kommer därefter att preciseras
tillsammans med organisationerna. Kontakter med de organisationer som avses ingå i
studien kommer att tas under 2013. Några av de organisationer som funnits med i
planeringen av studien har dock redan visat intresse för ett fördjupat samarbete. Avtal
kommer att tecknas med samtliga parter. Forskargruppen kommer parallellt med detta
fördjupa sig i den projektdokumentation som på olika sätt kommer att ingå i
delstudierna. Arbetet med datainsamlingen inom de två huvudstudierna kommer att
genomföras under 2013. De omfattar en rad aktiviteter som presenteras i tabell 6.4 och
tabell 6.5.
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Tabell 6.4. Exempel på arbetsmoment som kommer att ingå i huvudstudie I.
Huvudstudie I: Selektiv ANDT-prevention bland särskilda sociala grupper
Tolv projekt från 2012 års projektportfölj.
Delstudie 1: Utveckling av participatorisk forskningsansats.
Delmål 1:
Exempel på arbetsmoment
Att utveckla en modell för
• Utveckla en plan för arbetet i samråd med organisationerna.
participatorisk forskning.
• Skriva avtal om respektive parts del i arbetet.
• Precisera frågeställningar.
Delstudie 2: Idéburna organisationers selektiva ANDT- prevention
Delmål 2:
Exempel på arbetsmoment
Att genomföra en
• Innehållsanalys av tidigare insamlad dokumentation.
organisatorisk analys av
• Intervjuer med företrädare för organisationerna, dels en
idéburna organisationer som
styrelsemedlem och dels en projektledare.
bedriver selektiv ANDTprevention.
Delstudie 3: Att vara projektledare inom selektiv ANDT-prevention
Delmål 3:
Exempel på arbetsmoment
Att belysa projektledarens
• Analys av tidigare projektledarenkäter.
betydelse inom selektiv
• Intervjuer med projektledare för varje organisation. Total elva
ANDT- prevention.
intervjuer.
• Intervjuerna transkriberas och analyseras med kvalitativ
metod.
Delstudie 4: Att vara målgrupp inom selektiv prevention: Ideal och realitet
Delmål 4:
Exempel på arbetsmoment
Att låta deltagare i selektiv
• Intervjuer med två deltagare per projekt.
prevention få komma till tals,
• Informanterna rekryteras av projektledarna via en kort enkät
samt belysa den selektiva
med information om forskningen och frågor om ålder, kön,
preventionens ideal och
social bakgrund, språkkunskap, hur länge de varit med i
realitet ur deltagares
verksamheten och motiv att delta i verksamheten. Frågan om
perspektiv.
personen vill intervjuas ställs också.
• Barn i verksamheten tillfrågas om samma frågor av medlem i
organisationen.
• Forskarteamet genomför individuella intervjuer, eventuellt med
tolkstöd eller intervjuare med lämplig språkkunskap.
• Intervjuerna spelas in, vid behov översätts, transkriberas och
analyseras med kvalitativ metod.
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Tabell 6.5. Exempel på arbetsmoment som kommer att ingå i huvudstudie II.
Huvudstudie II: Selektiv ANDT prevention bland etniska grupper
28 projekt från 2003-2012 års projektportföljer
Delstudie 1: Utveckling av participatorisk forskningsansats
Delmål 1:
Exempel på arbetsmoment
Att utveckla en modell för
• I samråd med de organisationer som har medel 2012 kommer
participatorisk forskning.
projektplanen diskuteras och frågeställningarna kommer att
finslipas.
• En tidsplan för de olika delstudierna ska fastställas.
• Registerstudie av projektdokumentation.
• Intervjuer med tidigare eller nuvarande projektledare.
Delstudie 2: Idéburna organisationers selektiva ANDT- prevention
Delmål 2:
Exempel på arbetsmoment
Att genomföra en organisatorisk • Telefonintervjuer planeras med ledare inom organisationerna
analys av idéburna
och de tidigare projektledarna. De tilltänkta personerna
organisationer som bedriver
kommer att få ett informationsbrev och SMS med information
selektiv ANDT- prevention.
och förfrågan att delta i uppföljningen.

Delstudie 3: Att vara projektledare inom selektiv ANDT-prevention
Delmål 3:
Exempel på arbetsmoment
Att belysa projektledarens
• Avsikten är här att försöka genomföra en telefonintervju med
betydelse inom selektiv ANDTtidigare projektledare inom projekt som arbetat med selektiv
prevention.
prevention bland etniska grupper.
Delstudie 4: Att vara målgrupp inom selektiv prevention: ideal och realitet
Delmål 4:
Exempel på arbetsmoment
Att låta deltagare i selektiv
• Inom huvudstudie II genomförs en analys av planerad och
prevention få komma till tals,
genomförd verksamhet på basen av den dokumentation som
samt belysa den selektiva
lämnat
till
forskarteamet
i
Örebro
och
till
preventionens ideal och realitet
Socialstyrelsen/Statens folkhälsoinstitut.
ur deltagares perspektiv.
• Inga intervjuer med deltagare planeras.

6.5 Avslutande reflektioner
I forskarteamets forskning finns det en utmaning i att skapa kontakt och få tillgång till de
olika forskningsmöjligheterna (Feldman, Bell & Berger, 2003; Kalman & Lövgren, 2012;
Sjöström, 2012). I denna studie försöker vi genom den participatoriska ansatsen
överbrygga en del av utmaningarna genom att till exempel diskutera frågeställningarna i
de olika delstudierna med företrädare för organisationerna och projekten. Kontakten med
de

medverkande

organisationerna

och

kontinuerliga

samtal

och

träffar

med

projektledarna som lett de olika projekten, bidrar till en mycket viktig bas för arbetet. En
annan slags utmaning är att få kontakt med målgruppen i de fall intervjuer ska
genomföras. Det kommer vara möjligt först efter samråd med de olika organisationerna.
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Allt arbete har planerats utifrån en princip om att värna såväl kunskap
(Vetenskapsrådet, 2011) som individen (Kalman & Lövgren, 2012). Detta innebär att
såväl informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven kommer att
beaktas. I delstudie 4 tillkommer flera etiska utmaningar som har med gruppernas
utsatthet att göra. Några av verksamheter som ämnas ingå i delstudien riktar sig till barn.
Att forska med barn innebär att olika etiska frågor måste tydliggöras. Det gäller till
exempel frågor om tillgång, maktförhållanden och samtycke (Lewis, 2004). Om barnet i
projekten är under 15 år krävs informerat passivt samtycke från förälder när det gäller
barns deltagande i forskningen. För att kunna ge sitt samtycke är det viktigt att unga
människor får mycket detaljerad information, särskilt om rätten att ångra sitt deltagande
(Alderson, 2004; France, 2004). Viktigt är att barn och ungdomar skyddas i forskningen,
vilket innebär att risk för ohälsa eller skada medvetet måste minimeras. Det innebär att vi
behöver ha en strategi för hur barnet eller ungdomen ska få stöd om problem uppstår
(France, 2004; SFS 2003:460). En annan viktig aspekt är att inte bara fråga barn och
ungdomar om deras synpunkter, utan också se till att deras synpunkter verkligen räknas
in i ett resultat (Minkler & Pies, 2005). Forskning bör göras med barn istället för bara på
eller om barn (Fraser, 2004).
Genom att flera olika organisationer ingår eller har tidigare ingått i satsningen kan
denna

fördjupningsstudie

genomföras

kring

selektiv

ANDT-prevention.

I

det

förebyggande arbetet är det viktigt att arbeta med en befolkningsstrategi men också
viktigt att nå personer med höga risker att drabbas av problem och svårigheter. Genom
att på likartat sätt följa upp sådana verksamheter riktade till högriskgrupper kan unik
kunskap tas fram. I detta arbete kommer vi att lägga ner stor omsorg för att forska med
relevanta frågeställningar och god kvalitet, vilket framgått i detta kapitel.
Inom denna fördjupningsstudie planeras också en analys av alla de olika projekt som
bedrivits med olika etniska grupper under hela satsningen från starten 2013-4 och till
idag. Detta innebär att projekt kommer att följas upp med avseende på vad som finns
kvar i de olika organisationernas verksamhete idag från det som utvecklades under
projekttiden. Ambitionen med statens satsning är ju att bidra till ökad mobilisering för ett
verksamt ANDT-förebyggande arbete.
Att synliggöra problem och möjligheter är viktigt också när det gäller svåra frågor och
stora utmaningar. Genom samarbete med organisationer och de engagerade människorna
i dessa olika verksamheter hoppas vi kunna göra ett bidrag om kraft och vilja att nå fram.
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7. Projektledandets konst
Projektledararstudien bygger på att projektledare delat med sig av sina erfarenheter av att
vara projektledare inom ramen för regeringens stöd till idéburna organisationers ANDTförebyggande arbete. Det samlade materialet till studien har på olika sätt samlats in sedan
FoU-satsningens början till och med år 2011. Det handlar om hundratals enkäter men
också om flera intervjuer med projektledare och handledare. Projektledarträffarna som
arrangerats av forskargruppen två gånger per år har också varit en viktig del för studiens
utveckling. Projektledarenkäten har utvecklats med tiden men frågorna har alltid haft ett
fokus på erfarenheter av, och förutsättningar för att vara projektledare i en idéburen
organisation. Detta i syfte för att kunna belysa villkoren för projektledarna inom
satsningen och för att bidra till ett lärande om projektledandets konst.

7.1 Organisation och projekt
Projektportföljen har sedan 2003 omfattat totalt 375 projektanslag, innefattande 190
unika projekt, som genomförts av ett 60-tal idéburna organisationer. En stor del av
projekten som beviljats medel under perioden 2003-2012 har initierats och drivits av
organisationer som huvudsakligen arbetar med alkohol- och drogförebyggande arbete.
Många andra slags organisationer har också fått stöd för utvecklingsarbete. Dessa kan
delas in efter kategorier som studieförbund, kristen-, idrott- och kultur-, samt etniska
organisationer. Eftersom organisationerna många gånger kan placeras in under flera olika
kategorier är denna indelning inte helt oproblematisk. Det finns en stor variation mellan
organisationerna i hur de är förankrade i samhället, vilken historia och ideologi de har,
samt hur stora de är sett till medlemsantal. Deras förutsättningar att bedriva ANDTförebyggande arbete i projektform ser därmed olika ut.
En stor andel av projekten har riktat sig till barn och ungdom. Skolan har i dessa
projekt varit en viktig arena för att nå målgruppen. Skolpersonal har i vissa fall även
utgjort en målgrupp. En del projekt har endast riktat sig till unga tjejer och haft som mål
att stärka deras självkänsla och självförtroende. Inom de etniska organisationerna har
verksamheterna ofta varit riktade till medlemmarna. Den typen av målgrupp har både
innefattat barn och unga samt vuxna. Idrottsföreningarnas projekt har ofta handlat om
att utarbeta och implementera alkohol- och drogpolicys. Unga i arbetslivet har också
förekommit som målgrupp med fokus på att påverka unga vuxnas alkoholkonsumtion.
Till skillnad från de projekt som tydligt avgränsats till en specifik målgrupp har det även
funnits projekt som riktats till allmänheten.
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7.2 Studiens fokus
Det övergripande syftet med studien är att belysa villkoren för projektledarna inom
satsningen, bidra till lärandet om projektledandets konst samt att belysa mervärdet av att
förebyggande arbete bedrivs av idéburna organisationer. Det är inte möjligt att studera
projektledarens situation och projektledning generellt om man som forskare undersöker
ett projekt. För detta krävs att en grupp projektledare och projekt ingår i studien för att
den skall kunna ge mer generell kunskap. När vi fick möjlighet att samarbeta med
verksamma inom en rad organisationer och projekt såg vi en unik möjlighet att kunna
göra studier av projektledningens konst. Det var också så att vi på nära håll såg ett
särskilt behov av kunskap för att kunna förebygga att projektledare brände ut sig – att
brinna för en fråga, ha stora ambitioner och förväntningar, men samtidigt begränsade
resurser och mycket utmanande uppdrag är en situation med stora glädjeämnen och stora
risker. Vad främjar ett hälsosamt projektledarskap? När vi började med studien saknades
litteratur om projektledning inom idéburna organisationer, vilket också pekade på den
kunskapslucka som fanns. Under senaste året har en bok publicerats som ger en mycket
likartad bild av det som våra resultat inom studien hittills handlat om (Nygren, 2010).
Avsikten med detta kapitel är att förmedla de berättelser om projektledning som kommer
fram vid en kvalitativ innehållsanalys av de öppna svaren i våra enkäter till projektledare
inom satsningen. I kapitlet gör vi ingen jämförelse med det vetenskapliga och
professionella litteraturen om projektledning. Det kommer vi istället göra i vetenskapliga
artiklar på basen av våra resultat inom fördjupningsstudien.

7.3 Metod och material
Enkätmaterialet
Projektledarenkäterna som besvarats år 2003, 2005, 2007, 2009 och 2011 innehåller sju
olika frågeområden som täcker in rollen som projektledare, frågor kring projektet,
erfarenheter kring projektet, samverkan, arbetssituation, behov av stöd, samt frågor om
projektledaren. Varje gång som enkäten besvarats har projektledaren fått uppge sitt
namn, organisation och projekt han/hon företräder. För att lättare kunna orientera sig i
materialet, kunna gå tillbaka till personnivå samt kunna presentera resultat anonymt, har
varje individ fått ett unikt kodnummer som endast är känt av forskarna. Kodningen har
även möjliggjort en uppföljning över tid då vissa har besvarat enkäten vid fler än ett
tillfälle. Efter att varje projektledare fått ett kodnummer konstaterades att materialet
består av svar från totalt 111 personer som besvarat minst en enkät under tidsperioden
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2003 till och med 2011. En person har besvarat enkäten alla fem gånger den delats ut.
Denna person har tillhört samma organisation men har varit projektledare för flera olika
projekt under den tidsperiod som täcker datainsamlingen. Två personer har besvarat
enkäten fyra gånger och sex personer har besvarat den tre gånger. Även några av dessa
personer har tillhört samma organisation över tid men de har lett olika projekt.
Majoriteten av projektledare har besvarat enkäten vid två tillfällen (40 personer) eller en
gång (62 personer). Detta innebär att totalt 174 enkäter har besvarats se tabell 7.1.
Tabell 7.1. Antalet besvarade projektledarenkäterna under tidsperioden 2003-2011.
Datainsamling genomförd
2003
2005
2007
2009
2011

Antal enkäter som besvarats
41
44
26
26
37
Totalt 174 besvarade enkäter

Varje år enkäten besvarats har det funnits ett antal öppna frågor. Med en öppen fråga
menas att frågan inte kan besvaras med ett ja eller nej eller att det finns några givna
svarsalternativ att välja mellan. Projektledarna har därmed fått större frihet att uttrycka
sin personliga åsikt i vissa frågor. Ett första steg i att analysera de öppna svaren var att
kartlägga vilka frågor som förekommit från år till år samt att värdera vilka frågor som
var mest intressanta att fördjupa sig i förhållande till fördjupningsstudiens syfte. I tabell
7.2. redovisas de frågor som ingår i årets kvalitativa innehållsanalys.
Tabell 7.2. De frågor som ingår i årets kvalitativa innehållsanalys
Enkätens öppna frågor som bedömts intressanta för en
kvalitativ innehållsanalys.
Vad är det viktigaste du lärt dig av att vara projektledare i
en idéburen organisation?
Vad har du kunnat tillföra för kunskap till projektet?
Vad för kunskap/stöd behöver du/har du behövt som
projektledare?
Vad är mervärdet med att ANDT-förebyggande arbete
utförs av en idéburen organisation?
Vilka hinder kan uppstå då ANDT-förebyggande arbete
utförs av en idéburen organisation?
Vad tycker du är särskilt viktigt för att nå framgång i
förebyggande arbete?
Vad är det bästa du gjort under din tid som projektledare?
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Vilket år frågan förekommer i
projektledarenkäten.
2003 2005 2007 2009 2011
X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys handlar om tolkning av olika slags texter och används inom
många olika forskningsområden, speciellt inom beteende-, human-, och vårdvetenskap
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Den metodologiska ansatsen kan vara antingen
deduktiv eller induktiv. För denna fördjupningsstudie har enkätmaterialet bearbetats
förutsättningslöst utan några förutbestämda hypoteser utifrån en induktiv ansats.
Bearbetningen av projektledarnas svar på de öppna frågorna inleddes med att varje
enkätsvar blev ordagrant omskapad till en meningsbärande enhet. I vissa fall bestod
meningsenheten av en eller flera sammanhängande meningar. Ibland handlade det om
enstaka ord eller begrepp som formulerats som ett svar. Ofullständiga meningar på grund
av att svarsutrymmet var begränsat i enkäten inkluderades i den meningsbärande enheten,
men utelämnades i samband med kondenseringen. En reducering av innehållet skedde
alltså först i steg nummer två i bearbetningsprocessen. Risken med för breda
meningsenheter är att de kan innehålla flera olika slags innebörder och delar av innehållet
kan förloras om detta inte uppmärksammas i kommande steg i analysen. För snäva
enheter innebär däremot en risk för fragmentisering av det reella innehållet (Granskär &
Höglund-Nilsen, 2008). De första meningsbärande enheterna förkortades men inte så
pass mycket att det centrala innehållet gick förlorat. En kondenserad meningsenhet kan
ses som en sammanfattning av den meningsbärande enheten. En slags beskrivning av den
upplevda erfarenheten (Olsson & Sörensen, 2001).
Genom kondenseringen renodlades innehållet för nästa steg vilket var kodning. För
varje meningsenhet valdes begrepp som gav dimensioner och som kunde ge händelser och
upplevelser en slags etikett. Forskaren frågade sig själv frågor som vad uttrycker det här,
och vad innebär detta? Detta i syfte att kunna urskilja vilka begrepp som kunde
representera varje företeelses innebörd. Till skillnad från selektiv kodning fokuserades inte
kodningen mot en viss huvudvariabel. En viktig avsikt med koderna är att de stödjer
forskaren att reflektera över sitt material på nya sätt (Granskär & Höglund-Nilsen,
2008). Att sedan skapa kategorier och underkategorier tillhör den manifesta, tolkningsfria
delen av innehållsanalysen. Viktigt är att inget material kan passa in under två kategorier.
I samband med kategoriseringen fick en annan forskarkollega ta del av kategorierna för
att kunna bidra till en diskussion kring hur processen fungerat. Tveksamheter i tolkningen
och indelningen i kategorier diskuterades särskilt. Syftet med ett konsensusförfarande är
att uppnå en samstämmighet kring att materialet hanterats på ett motiverat sätt och att
inte något väsentligt förbisetts.
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7.4 Resultat
Tidigare analyser
I forskargruppens tidigare publikationer har resultat utifrån olika slags analyser av
befintligt projektledarmaterial presenterats. I samband med 2009 års rapportering
rapporteras att könsfördelningen bland projektledarna är relativt jämnt fördelat över tid
(år 2003-2007), men att kvinnor och män beskriver sina arbetsuppgifter olika. Signifikant
fler kvinnor svarade att deras arbetsuppgifter passade in under rollen som administratör
och bollplank. Större andel män såg att sina arbetsuppgifter kunde relateras till en roll
som lärare. De mest förekommande orden som projektledarna ville beskriva sitt arbete
med, sammanslaget över tid och oavsett kön, var igångsättare, informatör och
samordnare (Eriksson m.fl., 2010). Även vid 2011 års rapportering gavs en bild av
projektledarna, deras roller och arbetssituation. Analysen av 2011 års besvarade enkäter
sammanfattades med att det var fler kvinnor än män som var projektledare vid den
tidpunkten, samt att två tredjedelar av projektledarna var 41 år eller äldre. Enligt
uppskattning var 58 procent medlemmar i organisationen innan de började arbeta i
projektet. Många projektledare uppgavs, trots sin anställning i organisationen, även vara
ideellt engagerade vid sidan av sitt arbete. Totalt 61 procent av projektledarna angav att
de hade en högskole- eller universitetsutbildning. Den samlade bedömningen var att
projektledarna tycks trivas mycket bra med sitt arbete. Detta trots att de ofta måste söka
nya bidrag för projektets fortlevnad och att deras anställningsform kan vara relativt
osäker. Många av projektledarna menade att de har ett viktigt och utvecklande arbete.
Ytterligare en slutsats som presenterades 2011 var att det finns en hög kompetens och god
kunskap inom organisationerna, både i projekten och hos projektledarna (Eriksson m.fl.,
2012a).
Nya analyser av enkäternas öppna frågor
Målsättningen med 2012 års analysarbete inom projektledarstudien har primärt varit att
analysera de öppna frågorna/svaren för samtliga år enkäterna besvarats (2003-2011). Det
har även funnits en ambition att söka nya forskningsfrågor för framtida studier. I det
följande belyses vad som kommer fram genom den kvalitativa innehållsanalysen.
Vad är det viktigaste du har lärt dig av att vara projektledare i en frivilligorganisation?
Projektledarna har svarat mycket samstämmigt på frågan om det viktigaste de lärt sig av
att vara projektledare i en idéburen organisation. Samma slags teman återkommer från år
till år och det finns endast en liten variation i svaren. Det går dock att urskilja två särskilt
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tydliga teman vid en överblick av svaren från 2005-2011. Dessa berörs nedan tillsammans
med ytterligare några aspekter som anses intressanta för respektive år.
Projektledarskapets praktiska innebörder
Det ena temat tycks handla om lärdomar kring projektledarskapets praktiska innebörder
som kan innebära planering, förankring, skapa struktur, samverka och nätverka.
Projektledarnas svar beskriver beslut och uppgifter som de ser har betydelse för
projektledarskapet, till exempel att säkra upp olika former av resurser eller sätta tydliga
mål och strukturer. De upprepar år till år vikten av att just tänka långsiktligt, sätta upp
tydliga

verksamhetsmål,

informera,

förankra,

få

mandat

inom

och

utanför

organisationen, knyta kontakter, samverka, kompetensutveckla osv. Deras röster ger en
god bild av projektledarskapets olika praktiska innebörder som dock inte verkar
förändras anmärkningsvärt över tid.
Att vara en god ledare
Det andra temat tycks handla mer om innebörden av att vara en god ledare.
Projektledarnas svar beskriver förmågor som de kommit till insikt om och värderar högt.
De framhåller vikten av att vara tydlig, flexibel, ödmjuk, tålmodig samt att ha ett öppet
förhållningssätt. De beskriver en ledarstil som innebär att leda med fast hand men på ett
ödmjukt och inlyssnande sätt. En god ledare kan vara bestämd och säker i den mening
han/hon skapar struktur och leder arbetet framåt. Samtidigt som kontexten, den idéburna
sektorn, kräver att ledaren bör vara en god demokrat och pålitlig ingångsättare. Flera av
projektledarna framhåller att som projektledare ska man helst vara en god inspiratör och
entreprenör. Citatet nedan belyser just detta.
I detta projekt som jag är med och leder är det väldigt viktigt att vara ödmjuk
gentemot nätverket. För vi är just ett nätverk där alla har möjlighet att påverka
arbetet och dess riktning. Det är viktigt att inte vara en projektledare som tar en roll
som någon sorts chef som pekar med hela handen, utan kunna leda arbetet framåt
genomsyrat av en Vi-känsla.

Personliga lärdomar och insikter
Projektledarna som besvarat projektledarenkäten år 2005 sätter även ord på en personlig
lärdom som varit viktig för deras projektledarskap. Deras insikter handlar om att ha
tilltro till sin egen kompetens, att bli medveten om sina egna fördomar, och om att
ständigt lära sig nytt. Två år senare handlar svaren mer om att visa sig trovärdig, att både
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hålla sig uppdaterad om forskning och vad organisationen har för värderingar samt mål.
Ett citat som skildrar detta är följande.
För att visa trovärdighet i det man gör så måste man följa aktuell forskning, samtidigt
som man måste vara på det klara med vad organisationen har för åsikter och mål.

I projektledarnas svar från år 2009 framträder istället något som tycks handla om en
personlig insikt i vilka utmaningar den idéburna organisationen kan tvingas bemöta.
Projektledarna svar vittnar om att de fått lärdom om en ”någon-annans-ansvarinställning” och att det kan finnas en misstänksamhet bland myndigheter. Ett citat som
skildrar detta är följande.
Våra insatser underskattas ofta eller bortses av myndigheter. Vi får inte delta i
planeringen och genomförandet av strategier, och vår kunskap och erfarenheter tas
inte tillvara.

Svaren från 2011 handlar om personliga incitament till att arbeta som projektledare i
en idéburen organisation. Några av projektledarna lyfter fram deras personliga behållning
av att arbeta i ett projekt där frågorna och innehållet överensstämmer med
organisationens visioner. Vikten av att få arbeta med idéer som man tror och brinner för,
och inte med produkter, framgår tydligt. En projektledare uttrycker att det är enormt
givande på ett personligt plan.
Sammanfattning av projektledarnas lärdomar tillföljd av projektledarskapet
•

Insikter och erfarenheter av projektledarskapets praktiska innebörder.

•

Förståelse för innebörden av att vara en god ledare.

•

Vikten av trovärdighet, att hålla sig uppdaterad om forskning och vad
organisationen har för värderingar och mål i specifika frågor.

•

Nått en personlig utveckling.

Vad har du kunnat tillföra för kunskap till projektet?
På frågan om vad projektledarna har kunnat tillföra för kunskap till projektet ges svar
som ligger nära varandra oavsett när i tid svaren getts. Projektledare som besvarat
enkäten år 2011 svarar mycket lika projektledarna som fått enkäten år 2005. Frågan har
funnits med i projektledarenkäten tre gånger (2005, 2007 2011) och vid en översyn av
materialet i sin helhet framgår det att projektledarna beskriver olika sakkunskaper och
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erfarenheter som de anser sig ha tillfört. Samtidigt som de även beskriver sitt engagemang
och hur de bidragit till nya initiativ och perspektiv. Projektledarnas tidigare erfarenheter
av att driva projekt tycks påverka deras förmåga att kunna tillföra något. Kunskap för att
bygga upp och utveckla projekt kan tydligt relateras till deras tidigare erfarenhet av
projektarbete. Att ha en projektledarskapsutbildning i ryggen tycks också ha en viss
betydelse. Vissa av första-gångs-projektledarna som svarat på frågan, svarar just att
projektledarutbildningen behövs för att kunna utföra arbete på bästa sätt.
Sakkunskaper relaterade till förebyggande arbete och projektledarskapet
Det går att urskilja två olika slags sakkunskaper som tycks vara särskilt viktiga för
projektledarna i de idéburna organisationerna. Sakkunskaper specifika för det
förebyggande arbete som projektet innebär och kunskaper som är typiska för
projektledarskapet. Sakkunskaperna för förebyggande arbete beskrivs i termer som fack-,
ämnes-, program- och metodkunskaper samt kunskap om forskningsresultat, kommunal
alkoholpolitik, riktat folkhälsoarbete, föräldraskap eller om skolan. I vissa fall handlar
det om mycket specifik ämneskunskap relaterad till ett visst område som angränsar till det
aktuella projektet. Kunskaper som är typiska för projektledarskapet tycks däremot handla
om deras kommunikativa och praktiska kunskaper. De kan röra sig om kunskaper om
demokratiska processer, kunna bygga fungerande nätverk, rekrytera och utbilda
volontärer, knyta ihop olika kulturella eller sociala världar, eller att kunna hantera
grupper med olika åsikter. Dessa praktiska kunskaper tycks inte förändras i sin karaktär
över tid. Projektledarna år 2011 tycks behöva samma slags färdigheter som 2005 års
projektledare.
Erfarenheter relaterade till förebyggande arbete och projektledarskapet
På samma sätt som sakkunskaperna kan relateras till antingen förebyggande arbete eller
projektledarskapet, kan också projektledarnas erfarenheter delas in. All slags erfarenhet
av förebyggande-, drogpreventivt arbete, beteendeförändring eller uppsökandeverksamhet
faller in under den ena kategorin, medan erfarenheter av att skriva rapporter, hantera
administration, samarbeta, samordna, skapa strategier och verksamhetsplaner handlar om
deras erfarenhet av projektledning. Vissa projektledare beskriver hur de bidragit med en
god struktur och fungerande arbetsmodeller genom sitt sätt att strukturera och planera
arbetet. Andra nämner sin målgruppskännedom som något de tillfört. Vana av att möta
och arbeta med den specifika målgruppen räknas in här. Innehållsmässigt är svaren
angående deras erfarenheter samstämmiga över tid.
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Engagemang och entusiasm
I projektledarnas svar går det även att urskilja en typ av personlig investering i projekten
som inte handlar om kunskap och erfarenhet, utan om entusiasm och engagemang för
ämnet, området eller människorna de möter. Flera av projektledarna har svarat att de
bidragit med sin vilja att driva på projektarbetet eller specifika frågor. De beskriver även
hur de tillfört nya idéer, initiativ och perspektiv. Därtill nya kontakter, metoder och
arbetssätt. Nyfikenhet, optimism, en förmåga att blint se lösningar samt en inget-äromöjligt-inställning beskrivs också i materialet. Ett citat som belyser detta är följande:
Struktur och ordning, god uppföljning och planering men också inställningen att inget
är omöjligt om man bara kämpar och brinner för projektet.

Ett citat som visar att projektledarnas svar kan handla såväl om att tillföra praktiska
projektledarkunskaper, som att bidra med sina personliga egenskaper. Att kunna känna
tillförsikt tycks också vara något projektledarna värdesätter hos dem själva. Att de har en
tro på människors egen förmåga att kunna förändra sin och andras livssituation. Ett
annat exempel på tilltro och optimism hittas i svar som handlar om att tro på att
mobilisering av många människor är en viktig nyckel till framgång i förebyggande arbete.
Sammanfattning av vad projektledarna anser sig tillfört projektet
•

Sakkunskaper och erfarenheter relaterade till förebyggande arbete.

•

Sakkunskaper och erfarenheter relaterade till projektledarskapet.

•

Bidragit till nya idéer, initiativ och perspektiv.

•

Skapat nya kontakter, metoder och arbetssätt etcetera.

•

Tillfört engagemang, drivkraft, entusiasm samt nyfikenhet och optimism.

Vad för kunskap/ stöd behöver du/har du behövt som projektledare?
På frågan om stöd i projektledarskapet går det att urskilja två olika teman utifrån hur
projektledarna har svarat år 2005, 2007 och 2011. Det tycks handla om ett stöd som ges
från organisationen projektledaren representerar och ett stöd de behöver och får utifrån
av andra parter. Svaren är mycket samstämmiga vid en jämförelse år för år. Det går inte
att urskilja något riktigt särskiljande för något av åren. Behovet av kunskap och stöd
tycks varit ungefär det samma sett över tid.
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Stöd från organisationen
Stödet från organisationen tycks handla om en nära kontakt med såväl styrelse,
medarbetare och medlemmar. Styrelsen eller styrgruppen får gärna ge en viss grad av
frihet och bör inte styra på detaljnivå. Idealet tycks vara om projektledaren får vara
självgående men att han/hon får feedback, mandat, stöd och förtroende på vägen av sin
styrelse. En god kontakt och kommunikation tycks bidra till att det fungerar. Att kunna
tala med sin närmaste chef, eventuella kollegor eller projektgrupp anses också viktigt.
Likaså att dessa är bra på att lyssna och bolla idéer med. De får gärna bidra med kunskap
och erfarenheter samt visa engagemang och bidra med egna initiativ. Att som
projektledare ha tillräckliga kunskaper om den egna organisationen tycks vara centralt.
Någon önskar även en viss lojalitet från sin organisation. Det är viktigt att det finns en
tilltro till att projektledaren klarar av sin roll och sitt arbete.
Projektledarna har överlag preciserat sina behov väldigt tydligt. De vill bland annat ha
hjälp med att kunna hantera ekonomi och redovisningar, skriva projektplaner, prioritera,
avgränsa, utvärdera metoder och resultat och utveckla nya idéer. De vill också kunna få
råd i svåra situationer som ledare. Gemensamt för alla år är att projektledarna även
nämner tid som en betydande faktor. De behöver tid för konkret arbete i projektet och tid
för att utveckla sin kompetens, samt att andra ställer upp med tid. Samtidigt beskrivs ett
problem som handlar om att begränsa sin tid för projektarbetet. Vissa har svarat att de
behöver stöd för att kunna reglera sin egen arbetstid. En projektledare menar att denne
behöver en chef som håller koll på tidrapporteringen och ställer frågor om
arbetsbelastningen för att inte riskera sin hälsa. Stöttning för både administrativa delar
och för själva ledarskapet tycks alltså vara viktigt att få från organisationen.
Stöd och fortbildning av andra parter
Ett annat perspektiv av projektledarnas behov av stöd handlar om support från olika
samarbetspartners. Stödet från bidragsgivare och från forskargruppen vid Örebro
universitet bedöms vara bra eller mindre bra. Projektledarna tycks grunda sin uppfattning
på hur de upplevt parternas engagemang och visade intresse. Ett annat slags stöd som
nämns kommer från samverkansgrupper, nätverk, myndigheter, kommuner eller andra
organisationer och projektledare. Vad stödet från dessa består av har inte så många
preciserat men några har uppgett att det handlar om att knyta kontakter, byta
information, ta del av andras kunskaper och kompetens och få möjlighet att diskutera
idéer och lokala förutsättningar.
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Från parter utifrån vill vissa av projektledarna även få sin kompetensutveckling
tillgodosedd, både när det gäller sakkunskaper för det förebyggande arbetet och
kunskaper för ett gott projektledarskap. Det kan till exempel handla om fortbildning
inom ett visst ämne, att lära sig hitta forskningsresultat eller kunna utvärdera sitt arbete.
För dessa ändamål nämns sakkunniga vid universitet som en källa till kunskap. Ett annat
exempel är att kontakta politiker och tjänstemän inom den offentliga sektorn för att få en
bild av vad som är på gång när det gäller förebyggande och preventivt arbete. I andra fall
är det ökad kunskap om andra organisationer som önskas vilket förutsätter kontakter
med dessa. Andra exempel på när man söker sig utanför organisationen är vid olika slags
utbildningar eller vid mentorskap. Det verkar dock som att ett så kallat mentorskap kan
falla mellan de två sfärerna då det kan handla om ett stöd som ges både inom och utanför
organisationen. Några av projektledarna har beskrivit att mentorskapet handlar om en
strukturerad form av coachning. Att mentorn lyssnar, ger råd samt feedback för att
han/hon ska kunna utvecklas i egenskap som ledare. Förutom ledarskapet kan även
projektledaren vilja diskutera organisationens eller arbetets struktur, eller målgruppens
behov och situation. Att få nya infallsvinklar eller ny inspiration till sitt projekt kan också
vara viktigt att få hjälp med enligt projektledarna.
Olika behov av stöd beroende på tidigare erfarenheter
Av projektledarnas svar går det att utläsa att tidigare erfarenheter i hög grad styr behovet
av stöd och handledning. De specifika handlednings- och projektledarträffar som
genomförts av bidragsgivaren och forskargruppen tycks vara mer viktigt initialt och då
projektledaren är ny i sin roll. Det finns därför projektledare som uppger att de fått det
stöd och handledning de behövt, och de som önskat mer tid för handledning. En grupp
önskar mer erfarenhetsutbyte med andra projektledare. Att få kunna jämföra sig med
andra projekt och organisationer och mer projektspecifika dialoger i samband med
träffarna. Någon önskar även tätare och mer personlig kontakt med en erfaren
handledare som kan ge konkreta tips och feedback. Handledning i större grupper tycks
inte alltid vara att föredra. Handledaren får inte heller vara för långt bort geografiskt eller
svår att få tag i menar en projektledare. Samtidigt finns det projektledare som uppgett att
de klarar sig med den handledning och de diskussioner som de erbjudits att delta i.
Sammanfattning av vad för kunskap/ stöd projektledare behövt/behöver
•

En god kontakt och kommunikation med styrelsen, medarbetare och medlemmar.

•

Ha tillräckliga kunskaper om den egna organisationen.
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•

Hjälp med ekonomi, projektplaner, utvärdera och utveckla nya idéer etcetera.

•

Råd i svåra situationer som ledare.

•

Tid för konkret arbete i projektet och för att utveckla sin kompetens.

•

Få byta information, ta del av andras kunskaper och kompetens i nätverk eller
genom myndigheter och så vidare.

•

Möjlighet att diskutera idéer och lokala förutsättningar med samarbetsparter,
andra organisationer och projektledare.

•

Tidigare erfarenheter styr i hög grad behovet av stöd och handledning.

Vad är mervärdet med att ANDT-förebyggande arbete utförs av en idéburen
organisation?
Projektledarna har besvarat frågan om mervärden med att ANDT-förebyggande arbete
utförs av en idéburen organisation något mer utförligt jämfört med övriga öppna frågor i
enkäten. Innehållsmässigt finns det inte någon större variation i svaren från år till år. Det
finns dock ett tema som inte återkommer alla år enkäten besvarats, och det handlar om
mervärden som ett resultat av samverkan.
Mervärden som kommer av samverkan
Projektledarna som besvarat enkäten 2005 nämner inget om idéburna organisationers
behov av att samverka med andra parter. Övriga år har däremot projektledarna svarat att
ett gemensamt arbete ger den största framgången. De beskriver hur de med samlad
kompetens kan nå fler mål.
Ingen kan, orkar göra allt, men tillsammans kan man göra mer.

De poängterar också vikten av ett fungerande samspel och ett delat ansvar mellan
myndigheter och idéburna sektorn. För detta bör parterna förstå sin egen roll och
samtidigt respektera andras roller och ansvarsområden. Projektledarna beskriver att de
samverkar i syfte att vara ett komplement till vad andra parter gör. En projektledare
menar att det är ofta först i eller efter en samverkansprocess som parterna kan förstå
värdet och se de olika kompetenserna hos varandra.
Kraften i att dela idéer och visioner
Att den idéburna sektorn står för ett alternativ är centralt i projektledarnas svar som
handlar om mervärden. De beskriver hur organisationerna står för något utifrån
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människors intresse och upplevda behov. Ibland fångar organisationen upp något som
beskrivs ha fallit mellan stolarna och som ingen myndighet lägger sina resurser på. Den
idéburna sektorn beskrivs som den tredje sektorn som varken har till uppgift att utöva
tillsyn eller skapa ekonomisk vinst. Det finns varken lagar, myndighetsutövning eller
vinstintressen som styr och driver organisationens verksamheter. Arbetet drivs istället
utifrån en idé och vision, samt bygger på frivillighet. I många fall tycks det finnas ett
tydligt ideologiskt rättesnöre som organisationen utgår ifrån. Arbetet får sin kraft genom
människor som delar idé och engagemang. Den gemensamma strävan mot ett visst mål
har ett stort värde i sig. Flera projektledare beskriver hur deras arbete har mer inslag av
vilja, hjärta och engagemang jämfört med myndigheternas arbete. Några projektledare
använder begreppet eldsjälar i det här sammanhanget. Det är personer som beskrivs ha ett
brinnande personligt intresse och en stark vilja att förverkliga den idéburna
organisationens idéer. De beskriver hur en sakfråga kan tas på stort allvar, men att
organisationen alltid driver sitt arbete utifrån en princip om att hjälpa utan att döma eller
utöva makt. Individen ska alltid få behålla sin integritet. Organisationens människosyn
och ideologi påverkar därför hur deras arbete utformas. Flera projekt beskrivs handla om
att få individer eller grupper att själva påverka sin situation. Projektledarnas svar vittnar
om en önskan att med sitt eget engagemang, väcka andras engagemang. De vill försöka
bilda en gemenskap kring en särskild fråga, ett intresse eller liknande. En projektledare
uttrycker att detta är möjligt genom att organisationen står för en partipolitisk och
religiös obundenhet. Det väsentliga med organisationen är att den ska vara öppen för alla
som vill engagera sig.
Förtrogenhet, förtroende och en närhet till målgruppen
Förutom ideologi som en slags grund för den idéburna organisationens arbete tycks det
finnas ytterligare ett antal aspekter som projektledarna framhåller som viktiga för att
organisationerna ska fylla en funktion i det förebyggande arbetet. Dessa delar handlar om
förtrogenhet, förtroende och en närhet till målgruppen. Med förtrogenhet menas en viss
förkunskap, förförståelse och inblick inom ett visst område, i en viss fråga, för en
målgrupp etcetera. De kan handla om att organisationen har upparbetat ett visst
kontaktnät, know-how och specialkompetens för att arbeta förebyggande i ett visst syfte.
Utifrån projektledarnas svar tycks det i många fall handla om en viss kulturkompetens.
Att ha goda kunskaper om särskilda sociala koder eller ha erfarenhet av en viss
samhällsgrupps livssituation. Att kunna förstå målgruppens specifika behov och situation
är en förutsättning för att nå ut menar flera av projektledarna. Likaså viktigt för att vinna
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målgruppens förtroende. Utan tillit och trovärdighet är det svårt att nå fram. En
projektledare har uttryckt följande:
Vi har nya kontakter till nya målgrupper. Jag har svårt att se hur myndigheter skulle
arbeta förebyggande med den [mål] gruppen.

Flera av projektledarna tycks bedöma de idéburna organisationernas chanser att bygga
upp förtroende som större jämfört med myndigheternas möjligheter. De menar att det
handlar om närheten till målgruppen och den mer personliga kontakten, som i sin tur kan
bidra till en annan slags tillit. Själva mötet med individen eller gruppen beskrivs ske på
mer neutrala, och ibland tryggare mötesplatser, än vad en myndighet eller kommunal
verksamhet kan erbjuda. En av projektledarna betonar hur de som organisation agerar
utifrån ett tydligare brukarperspektiv samt med större empati för den enskilda individen.
Flera av projektledarna tycks även tro att det kan vara lättare att vända sig till en
organisation än till en myndighet vid problem. En förklaring till detta kan vara individens
tidigare erfarenheter av myndighetsutövning och en befäst oro eller misstänksamhet. Det
kan också vara så att organisationen finns i målgruppens närhet, vilket underlättar
kontakten, eller så känner sig målgruppen mer förstådd på grund av att eldsjälarna delar
med sig av sina egna personliga erfarenheter. I vissa fall tycks just närheten mellan aktör
och individ, både fysiskt och psykiskt, vara av stor betydelse för möjligheten att kunna
arbeta förebyggande med specifika målgrupper.
Styrkor jämfört med offentlig verksamhet
Det är tydligt att projektledarna vill jämföra deras arbete med offentlig verksamhet när de
ska svara på frågan om mervärden. De aspekter som projektledarnas svar handlar om är
mindre byråkrati, större friutrymme, mer kostnadseffektivt, mer lättillgängligt och större
förtroende. Oavsett vilket år enkäten har besvarats menar projektledarna att deras arbete
innebär mindre byråkrati. Det anses vara en fördel att slippa krångliga byråkratiska turer
mellan myndigheter med olika uppdrag. Förutsättningen att reagera mer direkt på
verkligheten bedöms större med mindre krav på ärendehantering och politiska processer.
De kortare, snabbare och mindre formella beslutsvägarna och förankringsprocesserna
bidrar till en frihet att gå från idé till handling. Med myndighetsutövning och politisk
förankring tycks det komma en tröghet och möjligheterna att ”tänka utanför boxen”
begränsas enligt projektledarna. Något som i förlängningen kan vara ett hinder för
utveckling. Utifrån projektledarnas svar är flexibiliteten genom de friare ramarna och
arbetsformerna mycket betydelsefull. Flera projektledare lyfter fram vikten av att kunna
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förändra och utveckla sin verksamhet efter behov. Att få finna kreativa och alternativa
lösningar tycks vara ett mervärde i sig. En projektledare uttrycker sin bild av fördelarna
med de idéburna organisationerna enligt följande.
Friare arbete. Lättare att nå målgrupper om man inte ses som en myndighetsperson.
Målgruppen har lättare att identifiera sig och våga dryfta problemställningar. I
utåtriktat informationsarbete och uppsökande arbete tror jag också att man snabbare
når resultat i alla fall om man ser till människors behov och kan erbjuda alternativ,
verksamheter etc. I vårt projektarbete ser vi att föräldrar känner ett mycket starkt
förtroende för vårt drogpreventiva arbete. Troligtvis är det lättare att bygga upp
förtroendefulla relationer om man inte ses som samhällets förlängda arm. Personligen
tycker jag ibland att det är frustrerande att det tar så lång tid innan t.ex. socialtjänst
och polis kommer överens om gemensam strategi, och verkningsfulla metoder för att
möta problemen hos unga.

Citatet belyser inte bara skillnader i friutrymme utan även tillgänglighets- och
förtroendeaspekter. Projektledarnas svar säger att en idéburen organisation ofta når
människor i sammanhang de själva väljer att delta i. Jämfört med myndigheter blir
klienten i regel alltid anvisad en plats och tid för ett möte. Själva kontexten, och formerna
för möten, framhålls som något avgörande för att nå fram till människor. Några av
projektledarna menar att det är viktigt att finnas till hands utanför kontorstid och även på
helger. Språket och respekten för andra kulturer beskrivs också som något centralt. För
att nå ut med ett förebyggande projekt är matchningen och anpassningen till målgruppen
viktig för att nå resultat. Med närheten till målgruppen antas en annan slags tillit skapas
mellan förebyggare och klient som är nödvändig vid ett eventuellt samarbete. En
projektledare menar också att deras verksamhet ger fler ringar på vattnet jämfört med
myndigheternas initiativ. Ett förebyggande projekt som förankras i en bred verksamhet
kan ha stor betydelse för såväl individen som dennes närmaste. Ett citat som belyser detta
är följande.
Ger ringar på vattnet på ett helt annat sätt än när arbetet utförs av
myndighetspersoner. Som till exempel har en frivilligorganisation ofta aktiviteter
utöver det förebyggande arbetet och då kan kompisar och familj engagera sig och bli
medlemmar. Alla kan mötas på ett annat sätt än vad man gör på ett kontor under
kontorstid.
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Ytterligare skillnader projektledarna beskriver handlar om ekonomi. De menar att
kostnadseffektivitet, att kunna göra mycket för lite pengar, kännetecknar de idéburnas
och inte de statliga verksamheterna.
Sammanfattning av projektledarnas syn på mervärden med idéburna organisationers
ANDT förebyggande arbete
•

Bygger på människors intresse och upplevda behov, inte på myndighetsutövning
eller vinstintresse.

•

Mindre byråkrati och större handlingsutrymme.

•

Arbetet får sin kraft genom människor som delar idé och engagemang.

•

De idéburna organisationerna finns oftare i målgruppens närhet.

•

Det finns ofta en unik förförståelse, kulturkomptens och så vidare.

•

Mer kostnadseffektivt, förmåga att göra mycket för små resurser.

Vilka hinder kan uppstå då ANDT-förebyggande arbete utförs av idéburen organisation?
Innehållsmässigt innehåller svaren på frågan om hinder inte någon direkt variation sett
över tid. Det som projektledarna beskriver frekvent 2005-2011 handlar om olika slags
begränsningar för deras arbete. Dessa redovisas nedan.
Begränsningar i form av ekonomi, tid och kontinuitet
Ekonomiska begränsningar beskrivs som ett hinder alla fyra år frågan funnits med i
enkäten. Den idéburna organisationen är ofta beroende av extern finansiering. En
osäkerhet kring finanseringen, om det kommer att beviljas nya medel och i så fall hur
mycket, kan många av projektledarna intyga om. Det blir svårt att planera
basverksamheten långsiktligt när medel beviljas årsvis. Att projektmedel avslås eller
upphör i förtid kan få konsekvenser som exempelvis inställda aktiviteter eller uppsägning
av personal. Några av projektledarna menar att det är mycket tidskrävande att skriva nya
ansökningar och avrapportera för beviljade medel. Tiden tycks därmed också sätta vissa
oönskade gränser. Väntan på besked om stöd kan bli lång. Ibland så lång att det blir
avbrott i verksamheten och lite tid över att genomföra ett projekt. Trögheten när det
gäller beslutprocesser kring ekonomi och personella resurser tycks också många av
projektledarna ha upplevt.
Bristande kontinuitet är ytterligare en aspekt som projektledarna kan se hör ihop med
begränsningar av ekonomi och tid. Vissa projektledare menar att det är både resurs och
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tidskrävande att bygga nätverk och broar mellan olika organisationer och myndigheter
för att få verksamheterna att fungera över tid. För att få en regelbundenhet i verksamheter
krävs såväl löpande finansiering, väldisponerad tid, stabilt mandat och engagemang.
Eldsjälar som bränner ut sig, tappar ork eller väljer andra aktiviter kan också påverka
organisationens arbete på sikt. Som exempel kan brist på pengar ta död på ambitioner,
motivation och framtidstro menar en projektledare. Flera av projektledarna uttrycker en
slags sårbarhet med de idéburnas arbete. Det tycks vara en konst att skapa en hållbarhet
när det handlar om ett frivilligt engagemang och deltagande. En projektledare
understryker att eldsjälar kan gå sin väg. Ibland kan denna eldsjäl vara en nyckelperson
för organisationen och avhoppet kan ibland resultera i ett avbrott i verksamheten.
Bristande kvalité
Kvalitén på idéburna organisationers förebyggande arbete är något som 2009 och 2011
års projektledare kommit in på i sina svar. En projektledare menar att det är svårt att
kvalitetsäkra en organisation som utgår från folkrörelsens princip om att alla ska få vara
med. Det är möjligt att utvärdera metoder och processer som förekommer i arbetet men
svårare att värdera människors personliga erfarenheter, insatser och engagemang. Utifrån
projektledarnas svar tycks okunskap, bristande insikter om förebyggande arbete och
oförmåga att samverka med andra parter påverka kvalitén. Om viljan och engagemanget
är större än kunskapen kan de idéburna göra mer skada än nytta menar en projektledare
som utrycker sig enligt följande:
… och sen måste det ändå sägas att allt idéburet arbete har inte högsta kvalitet. I de
fall viljan och eldsjäleriet är större än kunskapen kan idéburen verksamhet göra mer
skada än nytta.

Vissa organisationer får medel för att uppfinna hjulet på nytt menar en annan kritisk
röst.
Begränsningar till följd av den egna organisationen
Projektledarna som besvarade enkäten år 2005 har tagit upp flera olika aspekter som just
rör brister i den egna organisationen. Det handlar om bristande stöd från styrelsen, dålig
arbetsledning och dåligt ledarskap, bristande handledning för projektledare, processledare
eller

genomförare.

Bristande

utbildning,

sakkunskaper

och

kompetens

inom

organisationen är ytterligare exempel som beskrivs negativt för att kunna arbeta med
förebyggande arbete på ett godtagbart sätt. Att inte kunna skapa en struktur för sitt
arbete, fungerande administration eller dokumentation bedöms också som negativt för
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helhetsintycket av organisationen, och framförallt för dess verksamheter som kan
uppfattas som amatörmässiga. Vad som ytterligare beskrivs påverka organisationens
trovärdighet är dess förmåga att se sin egen roll och kunna samspela med andra utifrån
denna. En medveten organisation vet hur de ska kommunicera och bygga upp ett
förtroende hos exempelvis andra organisationer och offentliga aktörer. En projektledare
utrycker vikten av förtroende enligt följande:
Förtroendet kan bli stort hinder. Det finns ganska många anti narkotika och alkohol
organisationer som kämpar mot missbruk av narkotika och alkohol, och som har mer
eller mindre förtroende beroende av deras resurser, kunskap och erfarenhet.

Bristande tillit, fördomar och en skepticism tycks i vissa fall utgöra hinder för de
idéburna. En projektledare menar att det går åt för mycket tid till att skapa tillfällen till
möten, till att förklara och knäcka fördomar i offentlig verksamhet. De kan dock även
möta fördomar hos andra organisationer och hos målgrupperna. Individer med en viss
uppfattning om organisationen kan välja att inte samarbeta, lyssna eller delta. Två
exempel på hur projektledarna har uttryck hinder i form av bristande förtroende:
Att man inte är trovärdig, eller att nu kommer man med pekpinnarna igen. Tänker på
nykterhetsorganisationer och kyrkan.
Legitimiteten, att inte ses som certifierad eller tillräckligt kunnig på området.

Flera

projektledare

jämför

de

idéburna

organisationernas

status

med

olika

myndigheters auktoritet och upplever en skillnad. Förtroendet hos politiska beslutsfattare
är större för myndigheter menar en projektledare. På frågan vad som är mervärdet med
att ANDT-förebyggande arbete utförs av en idéburen organisation, svarar däremot flera
av projektledarna att de idéburna har större chanser att bygga upp förtroende hos
målgrupperna jämfört med myndigheter. Detta beskrivs handla om närheten till
målgruppen och den mer personliga kontakten som i sin tur kan bidra till en annan slags
tillit. Intressant är att skillnaderna i förtroende kan tolkas på olika sätt beroende på vems
tillit det rör sig om, myndigheters eller målgruppens förtroende.
Begränsade möjligheter att påverka
Alla år frågan om hinder besvarats har förmågan att nå ut och påverka berörts.
Projektledarna uttrycker att de kan se begränsningar i de idéburna organisationernas sätt
att nå fram med sitt arbete. Någon menar att det handlar om ha medel för att synas och
höras. Begränsade ekonomiska resurser kan innebära otillräckliga kanaler för att nå ut till
91

allmänheten. En annan tycker att det handlar om att skapa fungerande kontaktytor
gentemot offentliga verksamheter. Samtidigt finns det projektledare som svarar att det är
en kombination av goda strategier, rätt mediakompetens och ett stort stöd från ideella
som gör att organisationen når ut. Som exempel kan en organisation vara mycket
etablerad på en ort och vara okänd på en annan, beroende på skillnader i ideellt
engagemang och hur organisationen marknadsför sig. En projektledare menar att
vetskapen om organisationen påverkar hur mycket eller hur lite ansvar och
uppmärksamhet organisationen får av andra aktörer. Något som ytterligare tycks spela
roll är om det finns en samarbetskultur sedan tidigare. En upparbetad kultur av
samarbete kan göra det lättare för alla slags organisationer, oavsett storlek och status, att
bli accepterad som samarbetspart. En projektledare uttrycker detta nedan.
Har inte funnits någon kultur i kommunen att samarbeta med frivilligorganisationer.

En annan projektledare tar upp aspekten att organisationen inte alltid når de som
behöver hjälpen mest. Hon menar att deras aktiviter alltid bygger på ett frivilligt
deltagande. Vill inte individen delta så har de inte samma befogenheter eller verktyg som
en myndighet kan ha. Flera av projektledarna uppger att organisationen når en relativt
begränsad målgrupp men att de också riktar sig till specifika grupper och inte till
allmänheten. En projektledare menar att han är begränsad till sin närmaste omgivning,
och i viss mån av sitt språk och sin bakgrund, men att han samtidigt kan se mervärdet
med sin egen bakgrund och identitet i arbetet med målgruppen.
Risker med att idéburna organisationer arbetar förebyggande inom ANDT
Av projektledarnas svar från respektive år går det att urskilja ett tema som handlar om
upplevda risker med att idéburna organisationer arbetar förebyggande. Vad som
tydligaste kommer fram av svaren handlar om ansvarsförskjutning. Att staten,
myndigheter och kommuner ska dra ned på sitt engagemang, sluta ta sitt ansvar och
förlita sig på att de idéburna ska göra jobbet, och dessutom göra det gratis, upplevs som
något negativt. Om en idéburen organisation får ett uppdrag bara för att det är ett
billigare alternativ blir det problem. En projektledare menar att kommunerna inte tar sitt
ansvar alla gånger om det finns en idéburen organisation att lägga över arbetet på. Om
det endast är idéburna organisationer som måste axla hela ansvaret för det förebyggande
arbetet uppstår så klart hinder menar en annan. Det behövs såväl statliga som idéburna
initiativ och krafter som arbetar tillsammans med frågorna. En tredje menar att om deras
arbete blir något istället för annat ANDT-arbete så blir det inte bra.
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Om de idéburna organisationernas arbete blir istället för - exempelvis att man tar in
en föreläsare från en idéburen organisation i skolan, istället för att bedriva ett eget
ANDT-arbete på skolan. Då blir det inte bra.

Några av projektledarna som besvarat enkäten år 2009 har sett ytterligare en risk med
att ideella engagerar sig i förebyggande arbete. De tar upp hur svårt det kan vara att både
agera professionellt och samtidigt stå för ett personligt engagemang. De ideella kan ibland
ha svårt att uppfatta gränserna för sitt arbete. En projektledare menar att den friare
hållningen förutsätter att organisationen informerar om hur de ska agera i olika
situationer och att det behövs klara regler. De som exempelvis arbetar med barn i
särskilda utsatta situationer måste vara tydliga gentemot föräldrar och barnen om
organisationens förhållningssätt och vart gränserna går för deras engagemang. Några av
projektledarna har upplevt svårigheter när de tvingats ta ställning, vilket kan ha påverkat
relationen mellan brukarna och henne/honom till det negativa.
Sammanfattning av projektledarna syn på hinder då idéburna organisationer utför
ANDT-förebyggande arbete
•

Begränsningar i form av ekonomi, tid och kontinuitet.

•

Otillräcklig kvalité.

•

Otillfredsställande stöd från styrelsen.

•

Svagt chefskap/ledarskap.

•

Brist på utbildning och kompetens inom organisationen.

•

Problem med tillit och fördomar.

•

Begränsade möjligheter att påverka.

•

Risker med att idéburna arbetar förebyggande.

Särskilt viktigt för att nå framgång i förebyggande arbete
Frågan om vad projektledarna anser vara särskilt viktigt för att nå framgång i
förebyggande arbete har endast besvarats år 2003 och 2011. Det går dock att urskilja
både likheter och skillnader i hur frågan besvarats de två tillfällena.
Framgång genom gemensamma drivkrafter
Ett tydligt tema som framträder handlar om att generera och ta tillvara gemensamma
drivkrafter. Projektledarna beskriver att det krävs ett starkt engagemang från hela
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samhället för att det ska finnas ideella resurser och ett idéburet förebyggande arbete. En
utmaning är att nå de som inte tycker att de berörs. Att nå breda grupper och inte bara de
som redan är övertygade. Dessutom få människor att ta ställning och skapa en
uppslutning och en delaktighet kring olika frågor. Det gäller att på olika sätt få ut ett
tydligt budskap som mottagarna tar till sig och börjar reflektera kring menar en
projektledare. En annan menar att det krävs en bred uppslutning av såväl allmänheten,
politiker och media för att motverka ett växande samhällsproblem. Politiskt stöd för de
idéburna organisationerna är det flera av projektledarna som framhäver som viktigt.
Ekonomisk stöttning från statlig sektor och samverkan mellan idéburna och andra parter
ses som något grundläggande.
En uppfattning som tydligt framträder är den att det förebyggande arbetet bör byggas
på en gemensam grundsyn och gemensamma drivkrafter. Optimalt är att vara många
organisationer, myndigheter etcetera som jobbar åt samma håll, vilket kräver respekt för
olikheter och förmåga att växla perspektiv för att kunna fånga helheten. En projektledare
besvarar frågan om att nå framgång i förebyggande arbete genom gemensamma krafter
enligt följande.
Att få så många som möjligt, föräldrar, skola, föreningsliv, politiker, polis att kämpa
för samma saker t.ex. höja debutåldern, minska totalkonsumtionen, minska
tillgängligheten.

Flera av projektledarna betonar vikten av att kunna ena människor kring en gemensam
policy genom att visa respekt och förståelse för varandras olikheter. Det gäller att riva
pyramiderna, motarbeta revirtänkande, sluta konkurrera om vems förebyggande arbete
som ska dominera och istället se varandras styrkor. Samverkan beskriver projektledarna
handla om att kommunicera, skapa relationer, nätverka och ett kontinuerligt lärande av
varandra. En projektledare menar att en god idé och strategi är meningslös utan
samordning, samlade kunskaper och ett gott ledarskap. Olika parter måste kunna
samordna sitt arbete och komplettera varandra utifrån målgruppens eller individens
bästa. Flera av projektledarna framhåller att alla parter måste vara lösningsfokuserade, se
möjligheter istället för hinder och respektera varandras ansvarsbegränsningar.
Framgång genom att utveckla organisationen
Projektledarna ger en rad olika exempel på vad organisationerna bör prioritera och
utveckla för att bli mer framgångsrika i sitt ANDT-förebyggande arbete. En optimism,
övertygelse och tilltro till att kunna förändra och påverka måste finnas förankrad. Det är
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svårt att övertyga andra om man inte själv tror på möjligheterna att förändra något
menar en projektledare. Viljan att vara delaktig och övertygelsen om att kunna påverka
framställs som något grundläggande. En tydlig ideologi tycks också vara viktigt sett
utifrån hur projektledarna har svarat. Det ska tydligt framgå vad organisationens
värderingar är och vilka mål som finns med de olika verksamheterna som erbjuds.
Andra framträdande aspekter i projektledarnas svar handlar om tydlig planering,
strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt arbete. Flera av projektledarna svarar att
långsiktighet, uthållighet och kontinuitet är nyckeln till framgång. Med strategiskt arbete
menar projektledarna ett arbete som grundas på forskning och beprövad erfarenhet.
Oavsett om det handlar om tidiga, universella eller kombinerade insatser krävs det
forsknings- och målgruppsförankrad kunskap inom organisationen. Viktigt är också att
organisationen utvecklar en stark kompetens kring frågan eller det område som deras
förebyggande arbetet handlar om. Kompetensen anses komma med att de kontinuerligt
forskningsförankrar, kvalitetssäkrar, utvärderar och dokumenterar sin verksamhet.
Likaså måste organisationen utveckla sina sakkunskaper om förebyggande arbete.
Några av projektledarna poängterar att rätt kompetens framför allt är viktigt i mötet
med målgruppen eller individen. Vid varje möte måste de kunna såväl informera, peka på
faror, lyssna som uppmuntra till reflektion. En projektledare ser att framgången för en
förebyggande insats ligger i att kunna lyfta fram och stärka de förmågor individen eller
gruppen har. Ett sätt kan vara att med hjälp av olika morötter eller alternativ skapa insikt
och motivation till att exempelvis bryta ett destruktivt beteende. En annan menar att det
handlar om att knäcka målgruppens koder för att kunna nå dem. Såväl förkunskaper om
målgruppen, lyhördhet, som förmåga att anpassa språket anses vara viktiga verktyg. Flera
av projektledare kommer in på betydelsen av att möta individen där hon/han är. Att
acceptera, inte döma eller skrämma. De ideellas roll är att vägleda och motivera andra till
självständiga beslut.
Sammanfattning av vad projektledarna ser som framgångsfaktorer i förebyggande arbete
•

Engagemang, vilja att delta, påverka, förändra och utvecklas.

•

Att generera och ta till vara gemensamma drivkrafter.

•

Samverkan, respekt för olikheter och olika ansvarsområden.

•

Kunna se möjligheter istället för hinder.

•

Strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt arbete samt uthållighet.
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•

Forsknings- och målgruppsförankrad kunskap.

•

Kontinuerligt forskningsförankra, kvalitetssäkra, utvärdera och dokumentera
verksamheter.

•

Lyhördhet, kunna lyfta fram och stärka de förmågor individen eller gruppen har.

7.5 Sammanfattning av resultatdel med reflektioner
Resultatet belyser villkor för projektledarna inom satsningen och bidrar till ett lärande om
projektledandets konst inom idéburna organisationer. Det unika med materialet är att det
fokuserar förutsättningar för ANDT-förebyggande arbete i idéburna organisationers regi
och i samspel med exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, universitet och
myndigheter. Tänkvärt är om kunskapen om projektledarskapet kan stärkas ytterligare i
syfte att understödja den satsning som regeringen gör på särskilda utvecklingsprojekt
inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Alla de projekt som beviljas
medel har genomgått en granskning där genomförbarhet, relevans och organisationernas
kompetens bedömts. Statens folkhälsoinstitut har utifrån detta satsat på att ge utbildning
och stöd till de projektledare som involverats i och med projekten. Nyckeln till ett
framgångsrikt utvecklingsarbete anses vara professionella aktörer enligt bidragsgivarna.
Analysen av projektledarenkäterna ger en bild av olika sidor av projektledandets konst
såsom den gestaltats inom satsningen.
Projektledarnas syn på deras behov, betydelse och lärdomar
Behovet av kunskap och stöd tycks varit ungefär det samma sett över tid. Tidigare
erfarenheter tycks dock i hög grad styra behovet av stöd och handledning. Projektledarna
vill bland annat ha hjälp med att utvärdera sitt arbete och utveckla nya idéer. De behöver
knyta kontakter, byta information, ta del av andras kunskaper och kompetens.
Gemensamt för alla år (2005, 2007, 2011) är att projektledarna även nämner tid som en
betydande faktor. De behöver tid för konkret arbete i projektet och tid för att utveckla sin
kompetens, samt att andra ställer upp med tid. Samtidigt beskrivs ett problem som
handlar om att begränsa sin tid för projektarbetet, för att inte riskera sin hälsa. Flera av
projektledarna vill därför ha en chef eller styrelse som hjälper till med att avgränsa
arbetet, och som ger råd i svåra situationer.
På frågan vad de anser sig ha tillfört projektet svarar projektledarna sakkunskaper
och erfarenheter relaterade till förebyggande arbete och projektledarskapet. De anser sig
ha skapat nya kontakter, metoder och arbetssätt etcetera samt tillfört engagemang,
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drivkraft, entusiasm samt nyfikenhet och optimism. Deras röster ger en god bild av
projektledarskapets olika praktiska innebörder som inte verkar förändras över. De
behöver framförallt kunna planera, strukturera, administrera, informera, inspirera,
motivera, förankra, samordna och leda i sin roll som projektledare. De beskriver en
ledarstil som innebär att leda med fast hand men på ett ödmjukt och inlyssnande sätt. En
god ledare kan vara bestämd och säker i den mening han/hon skapar struktur och leder
arbetet framåt. Kontexten kräver att ledaren bör vara en god demokrat och pålitlig
ingångsättare. Projektledarnas tidigare erfarenheter av att driva projekt tycks påtagligt
påverka deras förmåga att kunna tillföra något.
Deras

lärdomar

av

projektet

innefattar

just

insikter

och

erfarenheter

av

projektledarskapets praktiska innebörder, förståelse för innebörden av att vara en god
ledare och en personlig utveckling.
Mervärden, hinder och framgångsfaktorer
Flera av projektledarna beskriver hur de med samlad kompetens kan nå fler mål i ANDTförebyggande arbete. Projektledarna beskriver att de samverkar i syfte att vara ett
komplement till vad andra parter gör. Ibland fångar organisationen upp något som
beskrivs ha fallit mellan stolarna. I många fall finns ett tydligt ideologiskt rättesnöre som
organisationen utgår ifrån. Arbetet får sin kraft genom människor som delar idé och
engagemang. Andra mervärden de kan se handlar om den idéburna organisationens unika
förkunskaper, förförståelse för en målgrupp eller sakfråga. De kan handla om att
organisationen har upparbetat ett visst kontaktnät, know-how och specialkompetens för
att arbeta förebyggande i ett visst syfte. Att förstå målgruppens specifika behov och
situation är en förutsättning för att nå ut menar flera av projektledarna. Likaså viktigt för
att vinna målgruppens förtroende. Utan tillit och trovärdighet är det svårt att nå fram.
Flera av projektledarna tycks bedöma de idéburna organisationernas chanser att bygga
upp förtroende hos målgrupperna som större jämfört med myndigheternas möjligheter.
De menar att det handlar om närheten och den mer personliga kontakten, som i sin tur
kan bidra till en annan slags tillit. En idéburen organisation når ofta människor i
sammanhang de själva väljer att delta i. Jämfört med myndigheter blir klienten i regel
alltid anvisad en plats och tid för ett möte. Själva kontexten, och formerna för möten
framhålls som något avgörande för att lyckas nå ut till vissa grupper. Andra fördelar
projektledarna kan se jämfört med offentlig verksamhet är mindre byråkrati, större
friutrymme och mer kostnadseffektiva insatser.
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De hinder som projektledarnas beskriver frekvent från 2005-2011 handlar om
begränsningar i form av ekonomi, tid, kontinuitet, otillräcklig kvalité, svagt stöd från
styrelsen och problem i ledarskapet. Den idéburna organisationen är ofta beroende av
extern finansiering. En osäkerhet kring om det kommer att beviljas nya medel och i så fall
hur mycket kan många av projektledarna intyga om. Det blir svårt att planera
basverksamheten långsiktligt när medel beviljas årsvis. Några av projektledarna menar att
det är mycket tidskrävande att skriva nya ansökningar och avrapportera för beviljade
medel. För att få en regelbundenhet i verksamheter krävs såväl löpande finansiering,
väldisponerad tid, stabilt mandat och engagemang. Eldsjälar som bränner ut sig, tappar
ork eller väljer andra aktiviter kan påverka organisationens arbete på sikt. Som exempel
kan brist på pengar ta död på ambitioner, motivation och framtidstro menar en
projektledare. Brist på utbildning och kompetens inom organisationen, samt problem med
tillit och fördomar hos offentliga verksamheter framförs också som hinder. Flera
projektledare jämför de idéburna organisationernas status med olika myndigheters
auktoritet och upplever en skillnad. Förtroendet hos politiska beslutsfattare är större för
myndigheter menar en projektledare. Flera uppger att organisationen når en relativt
begränsad målgrupp men att de också riktar sig till specifika grupper och inte till breda
allmänheten.
När det gäller framgångsfaktorer så tycks det handla om att generera och ta till vara
gemensamma drivkrafter. Människors engagemang, vilja att delta, påverka och förändra
beskriver projektledarnas som centralt för ett framgångsrikt förebyggande arbete. Därtill
samverka, att visa respekt för olikheter samt se möjligheter istället för hinder. Flera av
projektledarna menar att långsiktighet, uthållighet och kontinuitet är nyckeln till
framgång. Ett strategiskt arbete bör grundas på forskning och beprövad erfarenhet.
Oavsett om det handlar om tidiga, universella eller kombinerade insatser krävs det
forsknings- och målgruppsförankrad kunskap inom organisationen. Viktigt är också att
organisationen fortsätter utveckla en stark kompetens kring frågan eller det område som
deras förebyggande arbetet handlar om. För att sammanfatta projektledarnas syn på
mervärden, hinder, framgångsfaktorer och deras behov av stöd i projektledarskapet
presenteras figur 7.1.
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Figur 7.1. Projektledarnas syn på mervärden, hinder, framgångsfaktorer samt behov av stöd i
projektledarskapet.

Fortsatt arbete inom studien
Under det kommande året planeras en samlad analys av de kvalitativa och kvantitativa
delarna av undersökningen. Den resursmobilisering och det mervärde som satsningen på
idéburna organisationer i det ANDT-förebyggande arbetet kommer att presenteras i en
särskild vetenskaplig artikel. Frågan om ytterligare en datainsamling skall ske har ännu
inte diskuterats med Statens folkhälsoinstitut. Vid den kommande träffen för
projektledarna inom satsningen planerad till 11-12 juni kommer fokus att vara på
projektledandets konst – både lärande exempel, framgångsfaktorer och hinder kommer
att diskuteras. Den bild som denna analys gett kommer att vara en av utgångspunkterna
för detta samtal.
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Del III. Följa och sprida kunskap
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8. Kunskapsförmedling under 2012
En viktig del i forskarteamets arbete är att följa och sammanställa kunskap om det
ANDT-förebyggande arbetet. Detta görs dels genom våra egna studier och dels genom att
följa utvecklingen inom området. Forskarteamet bevakar publiceringar av relevanta
studier och deltar i nationella och internationella konferenser.
I detta kapitel redovisas kunskapsförmedlande insatser som möjliggjorts av medlen från
Statens folkhälsoinstitut. Forskarteamet arrangerar vartannat år konferensen Rektion
kring prevention. Under 2012 arrangerades konferensen för fjärde gången (Figur 8.1).
FHI

gav

ett

särskilt

ekonomiskt

bidrag

för

årets

konferens.

Den

andra

doktorsavhandlingen inom programmet granskades offentligt i slutet av september 2012.
Under året publicerades ett antal vetenskapliga artiklar och olika former av presentationer
gjordes vid nationella och internationella konferenser. Forskarteamet medverkade också i
undervisning både vid Örebro universitet och vid andra lärosäten. Uppdragsutbildningen
Förebyggandets konst genomfördes med forskningsledaren som kursansvarig och Sofia
Green som kurskoordinator. Vidare presenterades forskningsarbetet inom en rad olika
utbildningar.

Figur 8.1. Första sidan på inbjudan till konferensen Reflektion kring prevention.

102

8.1. Konferensen Reflektion kring prevention 2012
Konferensen Reflektion kring prevention 2012 med fokus på ANDT- förebyggande arbete
arrangerades för fjärde gången vid Örebro universitet den 13-14 juni 2012. Forskarteamet
arrangerade konferensen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Konferensen riktade
sig till de som arbetar professionellt eller ideellt med aktuella frågor. Under konferensen
gavs möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och samtidigt få inspiration och
vidareutveckla sitt kunnande. Konferensens fokus låg på ett reflekterade möte och den
utvecklande dialogen deltagarna emellan. Medverkade gjorde forskare, politiskt ansvariga
och sakkunniga inom såväl idéburen som offentlig sektor. Konferensen utgick från två
perspektiv på preventionsarbete:
•

Kunskapsbasen och det vetenskapliga underlaget för verksamheten

•

Strävan att nå en jämlikhet i hälsa

Dessa perspektiv diskuterades utifrån insatser riktade till barn och ungdomar och
föräldrar och familj.
Detta år gjordes en inbjudan till att medverka vid konferensen. Möjlighet gavs att
skicka in en sammanfattning på vad man skulle vilja presentera utifrån de perspektiv som
beskrivits ovan. Totalt inkom tolv bidrag med önskemål om att presentera i form av
workshop eller posterpresentation.
Parallellt med konferensen genomfördes kursstarten på utbildningen Förebyggandets
konst - hur förebygger vi psykisk ohälsa i förskolan och skolan? Kursen är en
distansutbildning om 7,5 högskolepoäng som genomförs vid Örebro universitet i
samarbete med Socialstyrelsen. Kursen avslutades i november 2012. Utbildningen ger en
orientering om vilka teorier och metoder som kan användas för att förebygga psykisk
ohälsa bland barn och ungdomar. Den vänder sig till professioner som i sitt arbete möter
barn och unga i förskole- och skolåldern och som verkar inom idéburna, privata,
kommunens eller landstingets verksamheter. De 65 kursdeltagarna deltog i konferensens
program med undantag för vissa programpunkter.
Konferensen och utbildningen öppnades första dagen med att Robert Brummer, Örebro
universitet, Marie Risbeck, Statens folkhälsoinstitut och Maria Renström, ämnesråd och
gruppledare Socialdepartementet, hälsade alla välkomna. Konferensen innehöll därefter
föreläsningar om Social rättvisa – en utmaning i det förebyggande arbetet - Charli
Eriksson, Föräldraskap – då och nu - Håkan Stattin och Barn och ungdomars utveckling
och psykisk hälsa – Anders Broberg.
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På eftermiddagen gavs tillfälle för diskussioner och reflektioner genom två
seminariepass med flera parallella seminarier. Tabell 8.1 och 8.2 visar seminariernas
inriktning och medverkande.
Tabell 8.1. Seminariepass 1 under konferensen Reflektion kring prevention 2012.
1A

Nya arenor för Hälsa på
förebyggande folkhögskola
Anneli SimuGunnarsson & Emma
Ekblom, IOGTNTO Västra
Götaland

Moskén som aréna för
hälsoförebyggande
Matz Larsson,
Universitetssjukhuset,
Örebro

Tjejzonen/Unga tjejer
Lotta Zetterkvist,
Tjejzonen

P105
1B
Samverkan

Moderator: Ewa Jonsson, Statens folkhälsoinstitut
Fokus barn och unga i Sundbyberg- Projekt oberoende- Samverkansen samlad kraft
projekt mellan UNF, RNS & NSG
Karin Hägglund & Anne-Charlotte Niklas Odén, Projekt oberoende
Blomqvist, Sundbybergsstad

P139
1E & Kursdeltagare

Moderator: Peter Wilhelmsson, Statens folkhälsoinstitut
Barn och ungdomars psykiska hälsa
Anders Broberg, Göteborgs universitet

HSP2

Moderator: Sofia Green, Örebro universitet

Tabell 8.2. Seminariepass 2 under konferensen Reflektion kring prevention 2012.
Utmaningen för framgångsrikt
Att halvera barnfattigdomen i
2A
Jämlikhet i
drog- preventionsarbete är
Örebro
hälsa
Lena Beime & Eva Järliden, Örebro
genderspecifik!
kommun
Leena Haraké, KSAN
P138
2C
Ungdomar
12-20 år

Moderator: Charli Eriksson, Örebro universitet
Verdandi
Tenstas framtid
Stig Nilsson, Verdandi
Maria Langefors & Roland Blank,
Stockholmskretsen
Hela människan Spånga /Tensta

P137
2D
Dopning

Moderator: Åke Setréus, ECAD
S.A.N.N.- Samverkan, Antidoping, Dopning en översikt
Nätverk, Norrbotten
Fred Nyberg, Uppsala universitet &
ANDT-rådet
Johan Öhman, Norrbottens
Idrottsförbund
Moderator: Kajsa Mickelsson, Statens folkhälsoinstitut
Föräldraprogram
Håkan Stattin, Örebro universitet

P139
2E & Kursdeltagare
HSP2

Moderator: Sofia Green, Örebro universitet
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Den första dagen avslutades med att Maria Renström, Socialdepartementet,
presenterade den nationella strategin för ANDT-arbetet och Merike Hansson,
Socialstyrelsen presenterade utvecklingsarbetet som ska stödja barn och unga till föräldrar
med missbruk eller andra svårigheter. Satsningen sker i samarbete med Socialstyrelsen,
Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting. Under 2011 - 2014 har
satsningen som utgår från regeringens långsiktiga mål i strategin för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken, fått anslag på totalt 200 miljoner kronor från regeringen.
Dagen avslutades med en gemensam middag på Örebro slott som gav ytterligare möjlighet
till reflektion och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan.
Den andra dagen inleddes med en forumteater och reflektion kring kultur - Häftigt
uppvaknande. Därefter låg fokus på Kunskapsbasen – evidensbasering av det
förebyggande arbetet. Karin Guldbrandsson, utredare vid Statens folkhälsoinstitut gav en
introduktion i ämnet. I det efterföljande samtalet i ämnet medverkade flera medlemmar i
regeringens ANDT-råd, Håkan Leifman, CAN, Anna Carlstedt, IOGT-NTO, Karin
Guldbrandsson, Statens folkhälsoinstitut, Charli Eriksson, Örebro universitet med flera.
För att auditoriet skulle känna sig delaktiga hölls ett reflektionscafé i mitten av passet där
det fanns möjlighet att diskutera och förbereda frågor till medlemmarna i ANDT-rådet.
Passet innan lunch innehöll parallella seminarier med tid för reflektion enligt tabell 8.3.
Tabell 8.3. Seminariepass 3 under konferensen Reflektion kring prevention 2012.
3A
3B

P200
3C

P139
3F

P114
3G
P105

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

Gunborg Brännström,
Sveriges kommuner
och landsting

Samverkan mellan
storstäder
Anders Eriksson,
Socialförvaltningen
Stockholm

Ungdomar 12-18
Lisa Coudek,
Värmdö kommun

Moderator: Ewa Jonsson, Statens folkhälsoinstitut
Primärprevention i praktikenUtvärdering av kontraktsmetoden
grundad på forskning och sunt
Josefine Börjesson, Örebro universitet
förnuft
Slim Lidén, SMART

Samverkan kring
hedersvåld,
missbruk &
kriminalitet

Moderator: Åke Setréus, ECAD
Hedersvåld, missbruk och
kriminalitet
Newroz Zeynep Ötunc, Tänk om,
Malmö

Mobbning &
Maktlekar

Moderator: Ingela Fredriksson, Örebro universitet
Maktlekar & Sanning, konka eller bonka
Sanna Mohr & SannieWedberg, ALMAeuropa

Samverkan kring Hedersvåld
Helen Elmqvist, Hässleholm kommun

Moderator: Madelene Larsson, Örebro universitet
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Efter lunch, den andra dagen, fortsatte konferensen med Reflektionspromenad utomhus
där deltagarna fick ytterligare möjligheter att diskutera och reflektera med andra
konferensdeltagare om frågor som berör området. Konferensen avslutades med en
föreläsning av Terje Ogden om Förebyggandets mål och möjligheter och att Ragnwi
Marcelid presenterade Utmaningar i det förebyggande arbetet.
Konferensen genomfördes i stort som planerat, ett antal av de planerade seminarierna
fick ställas in på grund av att för få valt dessa. 32 personer medverkade till konferensens
program och 130 personer från ideella sektorn, kommun, landsting och statliga
myndigheter deltog. Utvärderingen av konferensen (som dock bara besvarades av en
tredjedel av deltagarna) visade att nästan hälften av dessa tyckte konferensen var mycket
bra. Föreläsningarna var mycket uppskattade, dock menades att det var tråkigt att vissa
parallella

seminarier

blev

inställda.

Nytt

för

detta

års

konferens

var

reflektionspromenader, denna reflektionsform uppskattades av vissa, men tyvärr deltog
färre än väntat på dem. Lokalen sågs som bra för ändamålet och onsdag och torsdag som
veckodagar för konferens passande.

8.2. Doktorsavhandlingen
Den 28 september 2012 försvarade Susanna Geidne avhandlingen The NonGovernmental Organization as a Health promoting Setting: Examples from Alcohol
Prevention Projects conducted in the Context of National Support to NGOs (Figur 8.2).
Opponent var Bente Wold Department of Health Promotion and Development,
Universitetet i Bergen, Norge.
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Figur 8.2. Omslaget på Susanna Geidnes doktorsavhandling

Avhandlingen är den andra som skrivs inom ramen för detta forskningsprogram, den
första Parents’ Possibility to Prevent Underage Drinking – Studies of Parents, a Parental
Support Program, and Adolescents in the Context of a National Program to Support
NGOs försvarades av Camilla Pettersson 2010.
Susannas avhandling, vars titel på svenska kan översättas till Frivilligorganisationen
som hälsofrämjande arena: Exempel från alkoholförebyggande projekt utförda av
frivilligorganisationer med nationellt stöd tar sitt avstamp i arenatänkandet som
introducerades i och med WHO:s Ottawa Charter 1986. Olika arenor såsom skolan,
staden och sjukhus har under åren betraktats som Health Promoting Settings
(hälsofrämjande arenor). Arenatänkande går kortfattat ut på att flytta fokus från
specifika hälsoproblem till att se olika miljöer som stödjande miljöer för att människor
ska få möjlighet att leva ett hälsosamt liv i sin vardag. Under de senaste åren har
forskning tillkommit om hälsofrämjande idrottsföreningar, främst i Finland och
Australien. Dock saknas forskning om frivilligorganisationer som hälsofrämjande arena
samt även om alkoholförebyggande arbete som drivs av frivilligorganisationer.
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Denna avhandling skrivs i ett sammanhang av nationellt stöd till frivilligorganisationer
i Sverige. I avhandlingen ges exempel på alkoholförebyggande projekt som är designade,
implementerade och drivna av frivilligorganisationer med stöd från Folkhälsoinstitutet
(tidigare Socialstyrelsen) och från Socialdepartementet (via Alkoholkommittén). Några av
dessa frivilligorganisationer har alkohol- och drogfrågor som huvudfokus medan andra
har en annan huvudaktivitet, exempelvis idrott. Båda dessa typer av frivilligorganisationer
är viktiga för hur man kan se frivilligorganisationer som en hälsofrämjande arena.
Avhandlingens fem studier bidrar på olika sätt med kunskap till detta forskningsområde. I
studie I presenteras forskningsfältet, det vill säga statligt stöd till frivilligorganisationer för
alkohol- och drogförebyggande verksamheter i en speciell satsning. I studie II och III
beskrivs en organisation med huvudfokus på alkoholförebyggande arbete. Verksamheten
engagerar ungdomar i aktiviteter för att påverka sitt samhälle och minska tillgängligheten
på alkohol. I studie IV och V beskrivs idrottsföreningen som hälsofrämjande arena samt
hur dessa kan arbeta specifikt med alkoholpolicyer.
Sammanfattningsvis visar denna avhandling att frivilligorganisationer har potential att
vara en hälsofrämjande arena, dock måste vissa faktorer beaktas för att detta ska kunna
uppnås, både från myndigheters och från frivilligorganisationernas sida. Myndigheter
behöver med råd från frivilligorganisationerna ha ett system för nationellt stöd som
fungerar för hela mångfalden av organisationer. Frivilligorganisationerna behöver å andra
sidan vara öppna för att samarbeta med andra organisationer, med statliga verksamheter
och med företag, samt vara öppna för att delta i forskning. Frivilligorganisationer behöver
bli bättre på att bibehålla sin kunskap inom organisationen, exempelvis genom
strukturerad dokumentation. Det kan gälla om man ska behålla eller sluta med en
intervention beroende på utvärderingsresultatet. Om man vill förändra en existerande
verksamhet är det viktigt att få in ett nytt tankesätt i de vardagliga aktiviteterna och att
det är de egna medlemmarna som måste vara delaktiga i att förändra sin egen miljö.
Avhandlingen diskuterar några idéer om ett system för nationellt stöd som har stöd i
litteraturen samt i de i avhandlingen ingående studierna. Stöd till frivilligorganisationer
för denna typ av arbete bör inte enbart vara finansiellt stöd. Stöd som efterfrågas av
organisationerna men som också skulle stärka deras arbete är kompetensutveckling, stöd i
att skriva ansökningar, att utvärdera och i ett senare skede sprida goda exempel utanför
den inre kretsen. Att den organisatoriska basen är viktig både för ett projekts drift,
fortlevnad och spridning vittnar mycket forskning om. En idé som diskuteras i
avhandlingen är möjligheten att ge en del av stödet som organisationsstöd och en del som
projektstöd.

Nära

kopplat

till

detta

resonemang
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är

att

stödet

(åtminstone

organisationsstödet) behöver vara mer långsiktigt än ett år som är det vanligaste idag.
Den idéburna sektorn, men även andra sektorer består av en heterogen grupp aktörer med
olika behov och kompetenser, stödet behöver därför i högre utsträckning vara anpassat
till de som ansöker om det. Partnerskap mellan olika sektorer, men även med
forskningsvärlden bör uppmuntras. Uppföljning av projektet bör vara inbyggd i stödet av
flera olika anledningar. Där en anledning är att ge staten insyn i vad deras pengar
används till men även för att ge frivilligorganisationer, med många gånger liten budget,
chansen att sprida sina många gånger goda idéer och på sätt få större valuta för det
statliga stödet.

8.3. Vetenskapliga artiklar
Under 2012 har forskarteamet publicerat en rad artiklar.
•

I en artikel görs en översikt av idrottsföreningen som arena för hälsofrämjande
(Figur 8.3). Det är en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som
granskas med avseende på idrottsföreningens möjligheter, som accepterats för
publicering i Scandinavian Journal of Public Health.

•

Implementeringen av alkoholpolicyer inom fotbollsklubbar redovisas i en artikel
(Figur 8.4), som accepterats för publicering i tidskriften Health Education.

•

En

artikel

presenterar

erfarenheterna

från

en

förstärkt

kontroll

av

tobakslagstiftningens lokala tillämpning när provköp som kontrollmetod
förbjudits (Figur 8.5). Artikeln har publicerats i Substance Abuse Treatment,
Prevention and Policy.
•

Vem som deltar i lokala förebyggande insatser undersöks i en studie (Figur 8.6).

Till detta kommer två korta artiklar som presenterar svenska erfarenheter i europeiska
tidskrifter.
•

Eriksson C. (2012). Promoting health among children – an investment. Public
Service Review: European Union, issue 23, 202-203.

•

Eriksson C. (2012). Handshake for Health. Pan European Networks:
Government. issue 1 January 2012: 136-137.
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Figur 8.3. Artikeln om idrottsföreningen som arena förhälsofrämjande.
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Figur 8.4. Publicering av studien av implementering av alkoholpolicyer i fotbollsklubbar.
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Figur 8.5. Studien av tobakskontroller efter att provköp som uppföljningsmetod förbjudits.
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Figur 8.6. Resultat från studien av deltagande i lokalt förebyggande arbete.

8.4. Presentationer vid konferenser
Under 2012 har forskarteamet presenterat resultat på en rad olika nationella och
internationella konferenser. I detta avsnitt ges en sammanfattning av dessa presentationer.
Under konferensen Reflektion kring prevention gjordes en rad presentationer däribland
ett föredrag om Social rättvisa – en utmaning för det förebyggande arbete. Föredraget tog
upp begreppet social rättvisa, strävan efter jämlikhet i hälsa och behovet av kunskap.
Valet av metoder i hälsofrämjande och förebyggande arbete kan enligt vetenskapliga
studier ha betydelse för jämlikhet i hälsa. Det är en viktig ambition att skapa likvärdiga
förutsättningar för hälsa.
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Forskarteamet hade flera presentationer under Folkhälsostämman som arrangerade av
Statens folkhälsoinstitut 23-25 april 2012. Det handlade om följande tema:
•

Skolan som arena för ANDT-prevention – longitudinella interventionsstudier av
kontraktsmetoden och Triaden (Figur 8.9).

•

Rekommendationer för implementering av alkoholpolicyer i idrottsföreningar
(Figur 8.10).

•

Betydelsen av att samverka, utvärdera och förena forskning med praktik - Resultat
från ett myndighetsgemensamt arbete i syfte att begränsa ungdomars tillgång till
illegal alkohol (Figur 8.11).

Vid konferensen, som arrangerades av Svensk Förening för Beteendevetenskaplig
Idrottsforskning (SVEBI) i Umeå, presenterades resultat från studien av utvecklingen av
alkoholpolicy inom Svenska Fotbollsförbundet (Figur 8.12).
Under 2012 hölls några föredrag vid internationella konferenser:
•

Eriksson C. Community work and public health. International Conference:
Democracy, Inclusion, Youth – IFS Global Connections for local social justice, 2226 maj 2012, Stockholm.

•

Eriksson C. Discussant to Parenting programs as a population based approach:
theoretical and methodological challenges. Parental support – what is the current
knowledge and what are the continuing research issues? Statens folkhälsoinstitut,
31 maj 2012, Stockholm.

•

Eriksson C. What works in prevention? We Free – Addicted to Life. European
Cities Against Drugs. San Petrignano Community, Italy, 5 oktober 2012.

•

Eriksson C. Social olikhet och social rättvisa: En utmaning för det förebyggande
arbetet. Helsodirektoratet, KoRus-samling 23-25 oktober 2012, Bergen, Norge.

•

Bayram-Özdemir, S., Larsson, M., & Eriksson, C. The effect of parent-adolescent
relationship

quality

on

adolescents’

alcohol

use:

Understanding

the

processes. European Association for Research on Adolescence, August 2012,
Spetses, Greece
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Figur 8.7. Presentation av Skolan som arena vid Folkhälsostämman.
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Figur 8.8. Presentation vid Folkhälsostämman av resultat från Mål utan alkohol.
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Figur 8.9. Poster vid Folkhälsostämman i Stockholm våren 2012.
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Figur 8.10. Presentationen vid SVEBI:s konferens i Umeå
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8.5. Förebyggandets konst och annan undervisning
En viktig del i arbetet är att bidra till att kunskap omsätt i handling. Under 2012 har
forskarteamet aktivt medverkat i en rad sådana aktiviteter. Det handlar om den nationella
uppdragsutbildningen Förebyggandets konst och medverkan i grundutbildningen i
folkhälsovetenskap och masterutbildningen i preventionsvetenskap vid Örebro universitet
samt medverkan i utbildningar på andra orter. Allt detta har inte skett med medel från
Statens folkhälsoinstitut, men det ger ett mervärde att forskningsarbetet tas till vara inom
den pedagogiska verksamheten inom folkhälsovetenskap.
En viktig del i arbetet med att bidra med kunskap är forskningsledarens medverkan i
Regeringens råd för ANDT-frågor där han invalts som forskare.
Förebyggandets konst
Höstterminen 2012 genomfördes distansutbildningen ”Förebyggandets konst hur
förebygger vi psykisk ohälsa i förskolan och skolan?” omfattade 7,5 högskolepoäng. I
samarbete med Socialstyrelsen gav forskarteamet denna utbildning för femte gången.
Kursen är ett led i regeringens strategi för att förstärka det förebyggande arbetet kring
barn och ungdomars psykiska hälsa. Kursen ska ge en orientering om vilka väl
underbyggda teorier och metoder som kan användas för att förebygga psykisk ohälsa
bland barn och ungdomar. Målgruppen är yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn
och unga i förskole- och skolåldern, och som verkar inom idéburna, privata, kommunens
eller landstingets verksamheter. Förskolans och skolans läroplan ligger till grund för
kursen. Frågor om hur man förenar kunskapsmål med sociala mål, hur förskolan/skolan
kan få med föräldrar i ett konstruktivt samarbete och fungera som ett stöd i
föräldraskapet, diskuteras och bearbetas under utbildningen. Examinationen sker genom
två skriftliga inlämningsuppgifter i grupp och en individuell uppgift.
Totalt 67 personer anmälde sig till kursstarten i juni och 39 fullföljde utbildningen.
De som deltog

titulerade sig som socionom, socialsekreterare,

fältsekreterare,

föräldrarådgivare,

rektor,

skolsköterska,

förskollärare,

idrottslärare,

skolkurator,

Specialpedagog, IT-pedagog, samordnare för det drogförebyggande arbetet och
boendestödjare. Vid kursutvärderingen framfördes följande synpunkter på utbildningen.
Vad som är bra med utbildningen:
•

Spännande och inspirerande föreläsningar.
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•

Det är ett tillfälle att delta som arbetsgrupp och få chans att fördjupa sig
tillsammans.

•

Kursen ger nya insikter om hur det fungerar i kommunen avseende det
förebyggande arbetet.

•

Chans till uppdatering inom området. Bli varse om nya forskningsresultat.

•

Bra litteratur, sådan man kan tipsa andra om.

•

Kursen ger kunskaper som är viktiga för en forskningsbaserad praktik.

•

Gruppuppgifterna bidrar till vårt fortsatta arbete.

•

Ett tillfälle att få en helhet av förebyggande arbete för barn och unga. Vi vet
mycket om vårt eget områden men behöver förståelse för andras perspektiv,
förutsättningar etcetera.

Vad som är mindre bra med utbildningen:
•

För ont om tid mellan info och att uppgift ska vara klar.

•

Långa dagar för kursträffarna.

•

Mest fokus på skola. Socialtjänstperspektivet saknas i föreläsningar och
litteraturen.

Förslag inför framtiden:
•

Cheferna bör involveras i högre utsträckning. Bjudas med på slutseminarium.
Inbjudan kan med fördel riktas även till dem. Kanske kunde ett chefsspår finnas i
samband med kursträffarna?

•

Det bör finnas en tydlig struktur och tidplan för kursen redan vid inbjudan. De
som är intresserade måste tidigt kunna se och ta ställning till om kursupplägget
fungerar i relation till det egna arbetet.

•

Bredda innehållet så att det passar både skola och socialtjänst.

Genomgående har de som gått utbildningen varit mycket nöjda. Till hösten 2013 ger
Örebro universitet i samarbete med Statens folkhälsoinstitut en ny 7,5 poängs
distansutbildning med fokus hälsofrämjande och förebyggande familje- och föräldrastöd.
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Annan undervisning
Masterprogrammet i preventionsvetenskap bedrivs i samarbete mellan ämnena psykologi
och folkhälsovetenskap. Denna tvååriga utbildning på avancerad nivå ges på engelska och
med distansmetodik.

Programmet har en inriktning mot intervention, förebyggande

arbete och promotion. Frågorna som behandlas är vilka väl underbyggda principer, idéer
och metoder som vi kan använda för att förebygga psykosocial problematik bland barn,
ungdomar, och unga vuxna, och hur man kan premiera en positiv utveckling. De arenor
som täcks i programmet är individen, familjen, skolan och närsamhället. Under
utbildningen ska studenten förvärva de verktyg som krävs för att bedriva forskning om
människors utveckling och preventivt arbete under handledning och att arbeta
självständigt i en kunskapsbaserad verksamhet. Dessa verktyg handlar om alltifrån
metateoretiska modeller, beteendevetenskapliga teorier, vetenskapliga designer och
analysmetoder till hur man konkret skriver vetenskapliga rapporter för publicering.
Kursen har en orientering mot förebyggande arbete och är inriktad på hur man minskar
risken för att barn och ungdomar utvecklar psykosociala problem, både externa
problembeteenden som exempelvis kriminalitet, droger, våld, och interna problem, som
till

exempel

depression,

ätstörningar,

självskadebeteenden,

och

misslyckandeförväntningar. Kursen tar också upp föräldraskapet och hur man preventivt
och promotivt ska stärka föräldrarnas roll i barns och ungdomars utveckling.
Masterprogrammet skapar grunderna för att förstå och kunna bedriva forskning i
psykologi alternativt folkhälsovetenskap, samt ger förutsättningar för utövande av
praktiskt förebyggande psykosocialt arbete. Programmet sätter fokus på (i) metateoretiska
överväganden, (ii) centrala psykologiska, medicinska, psykiatriska, sociala, och
kriminologiska modeller för att förstå människors utveckling över tid, (iii) de
mätmetoder, designer och analytiska metoder som används i sådan forskning (iv)
implementering av förebyggande program, samt (v) vetenskapliga utvärderingar av
förebyggande program. Detta masterprogram är sannolikt det mest avancerade som finns
på svenska universitet idag när det gäller frågan om att förebygga psykosociala problem
bland barn och ungdomar.
Forskarteamet har medverkat i utbildningen och därigenom bidragit med förmedling av
kunskaper från den egna forskningen. Några masterstudenter har handletts av
medlemmar i forskarteamet. Tre uppsatser har genomförts inom ANDT-området varav en
har lett fram till en publikation i en vetenskaplig tidskrift (Schölin & Eriksson, 2012).
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Hälsoutvecklarprogrammet

är

en

treårig

grundutbildning

med

bas

i

folkhälsovetenskap. Teamet har här regelbundet medverkat med föreläsningar,
grupphandledning, seminarier, workshops samt handledning av examensarbeten.
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Del IV. Rapportera till FHI
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9. Synliggöra idéburna organisationers ANDT-prevention
Under 2012 har forskarteamet skrivit fyra rapporter till Statens folkhälsoinstitut. Den
första arbetsrapporten handlar om alla de projekt som idéburna organisationer bedrivit
2011 med stöd från Statens folkhälsoinstitut. Den andra rapporten beskriver de
forskningsinsatser som forskarteamet vid Örebro universitet arbetade med under år 2011.
Den tredje rapporten redovisar effektstudien av programmet Föräldrar tillsammans, som
bedrivits av IOGT-NTO. Den fjärde rapporten är en delrapport över arbetet med ANDTprevention som genomförts under våren 2012.
Att dessa rapporter kommer till stånd beror på alla de projektledare som inom de olika
organisationerna medverkat i rapporteringen och delat med sig av sina erfarenheter. Ett
stort tack till alla som bidragit till rapporterna.

9.1. Verksamhetsrapport 2011 Med kraft och vilja
Syfte
Inom ramen för regeringens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksfrågor

(ANDT)

har

Statens

Folkhälsoinstitut utlyst

medel

till

idéburna

organisationer för ANDT-förebyggande arbete. Denna rapport bygger på inlämnade
ansökningar, delrapporter och verksamhetsrapporter från idéburna organisationer som
beviljats anslag inom ramen för utlysningen under 2011.
Syftet med verksamhetsdokumentationen är att ge en samlad bild av den verksamhet
som genomförs av idéburna organisationer inom ANDT-området och därmed kunna
tjäna som underlag till Statens Folkhälsoinstituts för den redovisning som staten kräver av
bidragsmottagare. Dokumentationen syftar också till att ge en fördjupad kunskap om
ANDT-förebyggande arbete inom idéburna organisationer.
Projektportfölj
Under 2011 innefattar Statens folkhälsoinstituts projektportfölj 80 projekt som drivs av
idéburna organisationer. Denna rapport innefattar 62 stycken av dessa projekt vilka har
ingått i forskarteamet vid Örebro universitets uppdrag att dokumentera och följa. Under
2011 omfattade forskarteamets uppdrag verksamheter inom 47 organisationer med 62
olika projekt inom Statens folkhälsoinstituts totala projektportfölj.
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Metod
Mallar

för

ansökningar

och

verksamhetsrapporter

är

utformade

av

Statens

folkhälsoinstitut på webbaserade formulär. Dessa skickas in direkt till Statens
folkhälsoinstitut och följer deras riktlinjer och innehåll som gäller för alla sökande, det
vill säga inte bara idéburna organisationer utan även kommuner, landsting/länsstyrelser,
universitet/högskolor och privata företag/stiftelser. Deras rapporteringsmall har större
fokus på regeringens övergripande politiska mål för respektive område inom ANDTstrategin och frågorna relateras till dessa i större utsträckning än till respektive projekts
målformulering och uppsatta resultatmål.
Tidigare verksamhetsrapporter har byggt på en rapportmall som utformats inom
Örebro universitets FoU-arbete där organisationerna lämnat in alla verksamhetsrapporter
direkt till forskarteamet. Dessa har haft en annan utformning och större omfattning. Årets
verksamhetsrapport har därför ett delvis annat innehåll än tidigare år.
Mallen för delrapporten är utformad av forskarteamet vid Örebro universitet. Denna
skickades ut av forskarteamet till alla projektledare som i sin tur rapporterade tillbaka
direkt till forskarteamet. Delrapporten fokuserar på eventuella förändringar som kan ha
skett från den ursprungliga projektplanen enligt ansökan.
Projekten redovisas i rapporten efter organisation i bokstavsordning. Varje projekt
inleds med fakta om organisationen som genomför verksamheten. Därefter redovisas
projektet under följande huvudrubriker: Ansökta och beviljade medel, Bakgrund,
Projektets mål och inriktning – ansökan, Förändringar av projektplanen enligt delrapport,
Genomförande och resultat enligt slutrapport samt För mer information om projektet
kontakta. Underrubrikerna kan variera något för att på bästa sätt återge projektens egna
beskrivningar. I slutet av rapporten redogör forskarteamet för några sammanfattande
erfarenheter. Där ges också en lite utförligare sammanfattande bild av organisationernas
delrapporter. Under rubriken Ansökta och beviljade medel framgår de 13 projekt som i år
har fått ett slutanslag av Statens folkhälsoinstitut.
Forskarteamet står som gemensam författare av rapporten och har på olika sätt och i
olika omfattning bidragit till den. Ingela Fredriksson har haft ett särskilt ansvar för årets
verksamhetsrapport.
Rapporten som helhet finns publicerad som: Eriksson, C m.fl. Verksamhetsrapport
2011 Med kraft och vilja ANDT- förebyggande arbete inom Statens Folkhälsoinstituts

125

stöd till idéburna organisationer. Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro
universitet, 2012: 1

9.2. Med kraft och vilja 2011
Syfte
Rapporten syftar till att ge en bild av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som
genomförts

av

forskarteamet

vid

Örebro

universitet

som

knutits

till

Statens

folkhälsoinstituts projektportfölj (tidigare Socialstyrelsens). Inom ramen för regeringens
program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT) har Statens
folkhälsoinstitut utlyst medel till idéburna organisationer för ANDT-förebyggande arbete.
Projektportföljen består av projekt som beviljats medel inom denna satsning. Fokus ligger
på 2011 års utlysning samt på analys och rapportering från fördjupningsstudier som haft
medel under tidigare perioder.
Del 1 redovisar satsningens uppbyggnad och inriktning. Satsningen började 2002
genom att Socialstyrelsen fick medel från Socialdepartementet att fördela till
frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Trettiotvå organisationer
med totalt 39 projekt delade på 25 miljoner under åren 2003-2004. Sedan dess har
årligen nya medel utlysts. Forskarteamet har sedan 2003 arbetat med att utvärdera och
dokumentera idéburna organisationers ANDT-förebyggande projekt som beviljats medel
av Socialstyrelsen. Forskarteamet fick förtroende att fortsätta sitt arbete inom satsningen
under 2011 på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.
År 2011 har Statens Folkhälsoinstituts fördelat 25 miljoner till 80 olika projekt som
drivs av idéburna organisationer. Forskarteamets uppdrag omfattade verksamheter inom
47 organisationer med 62 olika projekt inom Statens folkhälsoinstituts totala
projektportfölj. Av dessa 62 projekt har 40 projekt funnits med i satsningen sedan
tidigare, allt från ett till sju år tillbaka. Av projekten har 13 stycken fått ett slutanslag från
Statens Folkhälsoinstitut. Majoriteten av projekten riktar sig till målgruppen barn och
ungdom. I projektportföljen ingår även projekt riktade till invandrare, barn i riskzon,
unga tjejer och föräldrar. En sammanställning och beskrivning av verksamheterna finns i
en särskild verksamhetsrapport som publiceras separat till denna rapport,
Verksamhetsrapport 2011: Med kraft och vilja - ANDT-förebyggande arbete inom
Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer (Eriksson m.fl., 2012b).
Under året som gått har ett fungerande, värdefullt och givande samarbete fortsatt
mellan forskarteamet vid Örebro universitet och de olika organisationerna inom
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satsningen. Detta samarbete bygger på gemensamma projektledarträffar, olika former av
projektmöten samt utveckling av utvärdering och studier tillsammans med enskilda
organisationer. Nytt för året har varit introducerandet av lärplattformen Blackboard för
att

vidareutveckla

kommunikation

och

erfarenhetsutbyte.

Under

året

har

två

projektledarträffar genomförts med olika teman. Projektledarträffarna har varit viktiga
mötesplatser för diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. De ger deltagarna
möjlighet att reflektera kring sin verksamhet utifrån träffarnas olika teman vilket i
längden skapar möjligheter för vidareutveckling av verksamheten.
Under åren har ett antal olika fördjupningsstudier planerats och genomförts inom
ramen för Socialstyrelsens/Statens folkhälsoinstituts projektportfölj. Beredningsgruppen
har prioriterat angelägna projekt för detta och forskarteamet har sökt utforma dessa inom
ramen för de tillgängliga medel som avsatts. I detta har planeringen varit långsiktig trots
att budget endast kan avsättas för ett år i taget.
Det övergripande syftet med fördjupningsstudierna är att med de tillgängliga resurserna
som utgångspunkt ge en fördjupad kunskap kring ett mindre antal projekt som genomförs
av frivilligorganisationer. Avsikten är att genomföra vissa forskningsinsatser kring dessa
projekts planering, genomförande och effekter på kort och lång sikt.
Del 2 i rapporten redovisar verksamheten under 2011. Resultat från fyra
fördjupningsstudier som forskarteamet arbetat med under flera år presenteras. Från två
utvärderingar av föräldrastödsprogram, som båda genomförts av IOGT-NTO, Stark och
klar och Föräldrar Tillsammans, redovisas effektstudier. Vetenskaplig rapportering har
under

året

skett

från

projektet

Mål

utan

alkohol

(samarbete

med

Svenska

Fotbollsförbundet, IOGT-NTO och före detta Alkoholkommittén) och MAIA-projektet
(Myndighetsövergripande insatser mot illegal alkohol, länsstyrelsen i Örebro med stöd
från Statens folkhälsoinstitut).
Det finns mycket som visar på behovet av kunskapsutveckling när det gäller insatser
riktade till barn och ungdom. Barn och ungdomar behöver få kunskap om alkohol och
droger för att utveckla positiva kunskaper, attityder och beteende som minskar skadorna
av alkohol och droger för individ och samhälle. Inom den pågående satsningen finns en
rad projekt som har möjlighet att ge kunskap om olika metoder för detta arbete.
Under året har tre nya fördjupningsstudier påbörjats med fokus på insatser riktade
direkt till barn och ungdomar. Effektstudier av skolan som arena för ANDTförebyggande insatser bygger på studier av verksamheterna skolprogrammet Triaden och
kontraktsmetoden. Effektstudier görs även av fritiden som arena och dessa bygger på
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verksamheterna inom Verdandi Stockholmskretsen och Fritidsforum. Fördjupningsstudier
av program med genusperspektiv har påbörjats. Dessa bygger på verksamheter inom
Tjejzonen och KSAN.
I

forskningsprogrammet

ingår

fem

övergripande

forskningsfrågor:

att

vara

projektledare, vikten av kompetensstöd, verksamhetsdokumentation som metod,
mervärdet av att vara ideell organisation och den praktiknära forskningen om
förebyggande metoder. I årets rapport redovisas särskilda insatser inom några av dessa
frågor.
Att vara projektledare: Organisationerna inom Statens folkhälsoinstituts satsning är en
mycket heterogen grupp med avseende på deras storlek, förankring i samhället, ideologi
och historia. Detta är faktorer som i hög grad påverkar hur projekten drivs, men även
villkoren för projektledarna. Intressant är att få veta mer om just projektledarskapets
förutsättningar i en idéburen organisation, att få veta vilka projektledarna är beträffande
exempelvis ålder och kön samt veta mer om deras förflutna samt nuvarande roll i
organisationen. Detta redovisas i ett kapitel i rapporten utgående från 2011 års
projektledarenkät. Projektledarenkäten har genomförts fyra gånger tidigare, 2003, 2005,
2007 och 2009. Syftet med enkätstudien är att belysa villkoren för projektledarna inom
denna satsning och att bidra till lärandet om projektledandets konst samt att belysa
mervärdet av att förebyggande arbete bedrivs av idéburna organisationer.
Kompetensstöd: Inom ramen för forskarteamets verksamhet har en nationell konferens
arrangerats vartannat år vid Örebro universitet, Reflektion kring prevention 2006, 2008
och 2010. Medverkande har varit forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl
ideell som offentlig sektor som gett sin syn på preventionsarbete och samverkan. Fokus
har varit på ett reflekterande möte och den utvecklande dialogen deltagarna emellan.
Planering och innehåll för konferensen Reflektion kring prevention 2012 redovisas i
denna rapport.
Del 3 diskuterar några utvecklings- och forskningsfrågor. FoU-programmet har genom
den goda samverkan med olika parter lyckats utveckla, genomföra och rapportera en lång
rad fördjupningsstudier, vilka skapat unika möjligheter att belysa förebyggande arbete om
barn, ungdomar och föräldrars situation. Arbetet behöver dock vidareutvecklas så att den
praktiska verksamheten blir målinriktad och hållbar samtidigt som kunskapsutveckling
integreras i arbetet på ett adekvat sätt. Detta är en gemensam utmaning för det
hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet. En utmaning är att i bruset av
förändringar i samhället kunna identifiera och fastställa värdet av olika insatser, vilket är
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angeläget för att kunna utveckla kunskapsbasen för det förebyggande och främjande
arbetet.
Rapporten som helhet finns publicerad: Eriksson, C m fl. Med kraft och vilja 2011
ANDT-förebyggande arbete inom Statens Folkhälsoinstituts stöd till idéburna
organisationer. Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet, 2012: 2

9.3. Föräldrar tillsammans
Bakgrund
Föräldrar

Tillsammans

är

ett

föräldrastödsprogram

som

framarbetats

av

nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet liknar Örebro Preventions Program
(ÖPP). Programmet syftar till att stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar genom att
påverka föräldrarnas attityder och beteenden kring alkohol och ungdomar. Föräldrarna
pratar om gemensamma förhållningssätt kring deras barn och alkohol och skriver en
gemensam överenskommelse för vad som ska gälla för deras barn. Detta ska i sin tur
minska alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomar.
Syfte
Syftet med utvärderingen har varit att försöka identifiera effekter av programmet.
Forskningsprogrammet har i en longitudinell studie följt utvecklingen hos tonåringar och
deras föräldrar. Detta har skett med avseende på familjeliv, kommunikation och
levnadsvanor

med

särskild

inriktning

på

alkohol

som

en

utvärdering

av

föräldrastödsprogrammet.
IOGT-NTO hade önskemål om att undersöka om programmet ger samma effekt om
det genomförs med start för föräldrar i skolår 7 som i skolår 8. Därför har programmet
testats i studien med start såväl i skolår 7 som i skolår 8.
Metod
Studien genomfördes 2007-2010. Totalt deltog 13 skolor i Halland, Jönköping,
Kronoberg,

Norrbotten,

Skåne,

Södermanland

och

Uppsala.

Studien

har

en

klusterrandomiserad design vilket innebär att deltagande skolor har slumpats på
gruppnivå till att tillhöra antingen interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Det innebar att
sju skolor kom att tillhöra interventionsgruppen och sex skolor kontrollgruppen.
Interventionsskolorna erbjöds programmet Föräldrar Tillsammans för föräldrar i skolår 7
och 8 med start våren 2008. Baslinjemätningen bland ungdomar och föräldrar
genomfördes våren 2008 i både interventions- och kontrollskolorna. Uppföljande
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mätningar under de två följande åren gjordes tills ungdomarna slutade skolår 9.
Föräldrarna besvarade enkäten ytterligare en gång då deras barn gick i skolår 9. Eleverna
besvarade sina enkäter i skolan medan föräldrarna fick sina enkäter hemskickade med
post. Totalt ingick 1684 elever och 1312 föräldrar.
Resultat
Programmet har effekt på ungdomarnas alkoholkonsumtion om det introduceras i skolår
8 (grupp 2) men inte om det startar i skolår 7 (grupp 1). Färre ungdomar i
interventionsgruppen i skolår 9 (grupp 2) definieras som alkoholkonsumenter i jämförelse
med ungdomarna i kontrollgruppen, flickorna i grupp 2 berusar sig i mindre utsträckning
än kontrollgruppens flickor och färre ungdomar i grupp 2 i jämförelse med
kontrollgruppens ungdomar rapporterar att deras kamrater dricker alkohol. I grupp 2
minskade också andelen föräldrar i kontrollgruppen vid T1 som ansåg att gemensamma
värderingar med andra föräldrar har en förebyggande effekt på alkoholbruk bland
ungdomar. Denna minskning kunde inte urskiljas i interventionsgruppen eller i grupp 1.
Slutsatser
Sammanfattningsvis ger studien ett positivt resultat om interventionen startar i skolår 8.
Däremot går det inte att se några resultat om programmet introduceras bland föräldrarna
i skolår 7. Detta innebär att timingen av programmet har betydelse för att få de effekter
som resultatet visar. Detta ger ny kunskap om vikten av under vilka skolår program
genomförs.
Rapporten som helhet finns publicerad i Larsson, Pettersson & Eriksson. Föräldrar
tillsammans – en longitudinell interventionsstudie av stöd till tonårsfamiljer 2007-2010.
Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet, 2012: 3

9.4. Projektens delrapporter våren 2012
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 i projektetplanen så som den beskrivs i ansökan. I
delrapporterna redovisas genomförd verksamhet under första delen av 2012.
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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 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 lämna delrapporten i Word-format.
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
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
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
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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.
En mer utförlig presentation av resultaten ges i bilaga 1 till Verksamhetsrapport 2012
Med kraft och vilja ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till
idéburna organisationer.
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10. Reflektioner och fortsatt arbete
För kunskapsutveckling är det centralt att tänka och arbeta systematiskt. I vårt arbete har
vi hela tiden haft stora osäkerhetsmoment inför framtiden, men vi har valt att tänka
långsiktigt – hur kan vi bidra till att kunskapsbasen för det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet ökas? För att utvärdering och forskning inte bara skall vara en
punktinsats kopplat till ett enskilt projekt krävs en medveten planering och basresurser.
Vår strategi har varit att bygga upp en verksamhet som möjliggör studier av processer och
även vissa kort- och långsiktiga effekter. I ett idealläge skapas en organisatorisk bas för
forskningen helt integrerad redan från början av verksamhetens planering.
Kunskapsutveckling integrerad i satsningen
Forskarteamet har nu haft möjlighet att under flera år bedriva forskning för idéburna
organisationers ANDT-förebyggande arbete. Det var ett innovativt grepp att engagera en
forskargrupp i arbetet när det hela startade. Numera sker utlysningar av medel för
utvecklingsinsatser där olika lokala organ kan söka medel men där samarbete med
akademiska miljöer krävs. Utvecklingen av praktikbaserade kunskaper behövs för att
utveckla en kunskapsbaserad praktik, vilket ställer krav på både praktiken och de
akademiska miljöerna.
Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att inom ramen för den nationella
ANDT-strategin fördela medel till alkohol- och drogförebyggande arbete som bland annat
bedrivs av idéburna organisationer. Inom denna satsning drivs vårt forskningsprogram
med syfte att öka kunskapsbasen för det ANDT-förebyggande arbetet. FoU-satsningen
innehåller insatser för att främja en god dokumentation av verksamheterna och en
systematisk uppföljning av det förebyggande arbetets förutsättningar, genomförande och
resultat. En förutsättning för denna praktiknära forskning är ett respektfullt partnerskap
mellan myndigheter, praktiker och forskare. I vårt arbete har vi ambitionen att bedriva en
relevant, etiskt medveten, högkvalitativ forskning med inriktning på att bidra till
kunskapsutveckling när det gäller det ANDT-förebyggande arbetet. Detta gör vi genom
att låta olika delar av forskningen granskas av den regionala forskningsetiska nämnden.
Våra produkter blir kvalitetsgranskade i samband med publicering på konferenser och i
tidskrifter.
Genom att forskningen är knuten till folkhälsovetenskap vid Örebro universitet har det
varit naturligt att medarbetare får möjlighet att utveckla sin kompetens att forska inom
satsningen. Det har också gett medarbetare möjlighet att vara forskarstuderande och två
134

av de tre som fått denna möjlighet har nu framgångsrikt försvarat sina avhandlingar vid
disputationer för doktorsexamen. Vår forskningsmiljö har under åren varit en bra
arbetsplats. En särskilt glädjande utmaning har det varit att totalt sju barn fötts av
medarbetare i gruppen. Detta har bidragit till att flera medarbetare periodvis har varit
helt eller delvis föräldralediga. Genom vårt sätt att arbeta som ett team har det gått bra
att arbeta långsiktigt och målinriktat. Som framgått av denna rapport avslutas en del
studier medan flera löper över flera år.
Samverkan ger möjligheter
På flera olika sätt är denna rapport ett tecken på mervärdet med samverkan. Det är
många idéburna organisationer som lagt ner samlad kraft på att utveckla det ANDTförebyggande arbetet. Detta ger ett mervärde och ökad mobilisering för det ANDTförebyggande arbetet. Genom regeringens uppdrag att ge ekonomiskt stöd till ANDTförebyggande arbete samverkar nationella myndigheter som Statens folkhälsoinstitut,
Socialstyrelsen och Ungdomsstyrelsen. Det nationella rådet för ANDT-frågor samverkar
på det nationella planet. Vårt forskarteam samverkar med organisationerna på flera olika
sätt. Med några organisationer har vi en mångårig samverkan kring studier av processer
och effekter. Forskarteamet samarbetar också med andra forskare.
Samtidigt är det en lärdom att samverkan inte är en självklarhet. Den behöver utvecklas
och vårdas för att den skall ge god frukt helt och fullt. Vi lär oss av vår erfarenhet, men
genom att ta del av andras erfarenheter kan vi undgå många problem och svårigheter.
Utmaningar i kunskapsutvecklingen
Det finns en rad utmaningar i det förebyggande arbetet som vi ofta reflekterar över. Det
finns en motsättning mellan de krav som forskare eller utvärderare har och de som
projektmakarna och genomförarna har. Hur skall en balans uppnås mellan kravet på
forskningskvalitet och relevans i det praktiska arbetet? Metodiken för effektstudier är
under stark utveckling (Sundell, 2012). Internationella forskare har identifierat några
praktiska dilemman i utvärdering av hälsofrämjande arbete (Potvin & McQueen, 2010).
En första utmaning gäller definition av utvärderingsobjektet. Här finns det tydliga
långsiktiga mål i ANDT-preventivt arbete men vilka är de kortsiktiga målen?
En andra utmaning gäller hur man uppnår en god balans mellan relevans och
noggrannhet i valet av utvärderingsmetoder. Här finns det önskemål om att ha hög
kvalitet på studien så att de värderas högt vid sammanställning av bevisvärdet.
Internationellt har fältexperimentet fått förnyad aktualitet (Shadish & Cook, 2009). Idén
135

är att kunna göra studier i vardagliga situationer på ett systematiskt sätt, vilket skulle ge
en god såväl intern som extern giltighet, det vill säga kunna ge säkra data och samtidigt
vara möjliga att generalisera.
En tredje utmaning är hur man sammanställer evalueringsresultat till meningsfulla
indikatorer. Här kommer frågan om att använda teorier som vägledning i detta arbete. I
det hälsofrämjande och förebyggande området har det påtalats att området skulle kunna
vidareutvecklas genom att programteorin förbättras (McQueen m.fl., 2007). Det sker
inom det teoretiska fältet en stark utveckling inom området, vilket inte minst syns i
ökningen av relevant vetenskaplig litteratur (Davies & Macdowall, 2006; McQueen m.fl.,
2007; Nutbeam & Harris, 2007).
En fjärde utmaning ligger i att producera relevant kunskap för praktiker och
beslutsfattare. Detta möter vi inom vårt program genom organisationernas delaktighet i
planering av frågeställningar för fördjupningsstudierna. Samtidigt har forskarteamet det
professionella ansvaret att utforma studierna så att de svarar på dessa frågor. Här sätter
dock ekonomin och andra praktiska omständigheter ofta gränser för vad som är möjligt
att genomföra. Inom vår forskning bedöms alla insatser utifrån forskningsetiska regler
och andra kvalitetsaspekter, som sammanfattas i begreppet god forskningssed. Denna
utmaning kan vara svår om finansiären av forskningen främst ser till den vetenskapliga
nyttan av insatserna när beslut skall tas om medelstilldelning och inte ser till samhällets
behov av kunskap (Green & Mercier, 2001). I vårt program har vi mött stor förståelse
från anslagsgivarna Statens folkhälsoinstitut och tidigare Socialstyrelsen.
Kunskapsutvecklingen fortsätter
Forskningsprogrammet har även framöver en uppläggning med följande delsyften: I. Att
utveckla och tillämpa en forskningsstrategi för studier av idéburna organisationers
ANDT-förebyggande arbete – samverkan och vetenskaplig ledning av forskningen, II. Att
göra vetenskaplig uppföljning av ett urval projekt och övriga projekt ges anvisningar, råd
och stöd för dokumentation av verksamheten, III. Att följa och sprida aktuell kunskap,
IV. Att årligen presentera rapporter till Statens folkhälsoinstitut.
Detta innebär att årets fördjupningsstudier fortsätter. Arbetet med arenorna skolan och
fritiden fortsätter med nya datainsamlingar. Samtidigt kommer, efter de planerade
analyserna, delresultat att presenteras såväl till organisationerna som vetenskapligt.
Studien om genusinriktad ANDT-prevention har likaledes en planerad fortsättning, vilket
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också kommer att ligga till grund för den kommande tredje avhandlingen inom
programmet.
En spännande uppgift under det kommande året är genomförande av studien Kraft och
vilja att nå fram – en studie av ANDT-prevention bland några etniska och sociala
grupper. Den kompletterar de tidigare fördjupningsstudierna inom programmet och kan
ge unik kunskap som bidrar till att täcka en kunskapslucka.
Forskarteamet har ansvaret för att genomföra en nationell konferens vartannat år
(2006, 2008, 2010, 2012). Den har haft som överordnat tema Reflektion kring
prevention, där de idéburna organisationernas arbete har varit i fokus. Den femte
konferensen Reflektion kring prevention planeras till våren 2014.
Reflektion är ett viktigt led i att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Därför har
reflektion varit ett stående inslag i de projektledarträffar som arrangerats inom
satsningen. Projektledarna har önskat mer tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Genom
underlagen till dokumentation och rapportering har projekten fått stöd för reflektion
kring det egna arbetet. Detta år har Statens folkhälsoinstituts rapporteringsmodell
används, men denna kan vidareutvecklas genom att tydliggöra och komplettera det som
idag samlas in för att ge ytterligare kunskap.
En eftertanke
En stilla eftertanke är att verksamheten inom den ideella sektorn är mycket omfattande.
Vi har i vårt arbete blivit mycket inspirerade av det fantastiska arbete som framkommer i
många av projekten som stöds av Statens folkhälsoinstitut. Vårt uppdrag fortsätter och vi
ser med glädje fram emot att arbeta inom detta viktiga område med stor kraft och vilja.
Dock skulle utan några större problem ett helt forskningsinstitut kunna vara fullt
sysselsatt med detta intressanta område.
Ett stort tack till alla inom de idéburna organisationer som på olika sätt medverkat till
att denna satsning på alkohol- och drogförebyggande arbete och forskning har kunnat
genomföras. Utan den insatsen hade vårt arbete varit helt omöjligt.
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