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Förord 

Inom ramen för regeringens satsning på alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobaksförebyggande insatser har Folkhälsomyndigheten gett stöd till ett flertal 

organisationer inom den idéburna sektorn. 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 ett tvåfaldigt syfte. Dels vill forskarteamet bidra till en samlad 

reflektion kring idéburna organisationers roll och dels ge en lägesrapport kring arbetet 

med FoU inom satsningen som bedrivs av forskarteamet vid Örebro universitet med stöd 

från Folkhälsomyndigheten.   

Del I ger reflektioner kring de idéburna organisationernas roll. Den behandlar frågor 

om de idéburna organisationernas roll med utgångspunkt i den nationella ANDT-

strategin (kapitel 1), värdering av ANDT-förebyggande arbete (kapitel 2), värdering av de 

idéburna organisationernas arbete (kapitel 3), framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete 

(kapitel 4) och mervärde och unika möjligheter med idéburna organisationer (kapitel 5). 

Detta görs inför arbetet med en samlad analys av insatserna inom den nationella strategin 

och regeringens årliga handlingsplaner. Vi vill stimulera till en diskussion kring de 

idéburna organisationernas viktiga roll i Sverige.   

Del II behandlar forskarteamets arbetsätt och 2013 års projektportfölj. Inledningsvis 

sammanfattas FoU-arbetets etik, metodik och praktik (kapitel 6). Folkhälsomyndighetens 

projektportfölj beskrivs kortfattat i kapitel 7 medan en mer utförlig redovisning ges i 

rapporten Projektportföljen 2014 - Med kraft och vilja. ANDT-förebyggande arbete inom 

Folkhälsomyndighetens stöd till idéburna organisationer (Fredriksson, Geidne, Green, 

Hulldin, Larsson, Pettersson & Eriksson, 2014). Vidare belyses arbetet med konferensen 

Reflektion kring prevention (kapitel 8). 

Del III ger en presentation av de olika fördjupningsstudierna som pågår inom 

satsningen: Projektledarstudien (kapitel 9), Skolan som arena (kapitel 10), Fritiden som 

arena (kapitel 11), Genusinriktad ANDT-prevention (kapitel 12), Kraft och vilja att nå 

fram (kapitel 13) samt Protecting you – Protecting me (kapitel 14). Rapporten ger också 

tips på litteratur för den som vill fördjupa sin kunskap i området.  

Under 2013 har forskarteamet bestått av forskarassistent Camilla Pettersson (fil.dr), 

postdoktor Susanna Geidne (fil.dr), Madelene Larsson (doktorand), projektsekreterarna 

Ingela Fredriksson, Sofia Green och Johanna Hulldin 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. 

Under året har Fabricia Gianotta (PhD) och Thérese Skoog (fil.dr), forskare från 

psykologiämnet medverkat inom delar av programmet.  

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 ANDT-förebyggande. 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 2013 med Frida Ryholt, Pia Högberg, 

Ulla-Britt Gabrielsson och Christina Schörling vid Statens folkhälsoinstitut samt Åke 

Setréus vid European Cities against Drugs (ECAD, tidigare verksam vid Socialstyrelsen) 

varit av stor betydelse för de insatser som beskrivs i rapporten. Under arbetet 2014 har 

samråd skett med Carolina Nordlander, Stefan Brené, Frida Ryholt och Marie Risbeck. 

Vi tackar också beredningsgruppen för anslaget för allt stöd. Rapporten är 

forskarteamet redovisning till vår anslagsgivare men också skriven med tanke på alla 

intresserade i förebyggande arbete. Läs och låt dig inspireras av årets rapport som vi 

tillägnar alla engagerade projektledare inom denna satsning. 

 

Örebro den 30 april 2014 

Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap och 

medicin, Örebro universitet 

  



 
 

Sammanfattning 

I denna rapport presenterar forskarteamet en samlad reflektion kring idéburna 

organisationers roll och redovisar en lägesrapport kring arbetet med FoU inom 

satsningen.   

I kapitel 1 presenteras den nationella ANDT-strategin och idéburna organisationers 

arbete i relation till den. Insatser för att nå nationella strategins mål krävs av flera 

sektorer i samhället. I de årliga åtgärdsprogrammen inom strategin är ett prioriterat mål 

”Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det 

förebyggande arbetet” (prioriterat mål 3.5). Som Regeringskansliet konstaterar är ett 

naturligt led i fördjupningen av det förebyggande arbetet att samverka med idéburna 

organisationerna inom området. De idéburna organisationerna har viktiga roller i det 

drogpolitiska arbetet och bidrar med insatser som aktivt leder till att klyftan mellan 

dagens situation och målbilderna minskas.  

Kapitel 2 handlar om hur ANDT-förebyggande arbete värderas. Kravet på att 

verksamheter skall vara evidens- eller kunskapsbaserade gäller alltfler områden. I detta 

kapitel diskuteras frågan om kunskapsbasering utifrån olika faser i kunskapsutvecklingen. 

I kapitlet presenteras en standard för kvalitetet på studier av effekt, effektivitet och 

spridbarhet i stor skala för preventionsprogram. Vidare presenteras evidens- och 

kunskapsbaserat arbete och praktiska aspekter att ta hänsyn till.    

I kapitel 3 ges perspektiv på hur idéburna organisationers arbete värderas. Det 

påverkas bland annat av syftet till varför de ges statliga bidrag, hur detta stöd ser ut, 

varför det skall värderas och vad som skall värderas. Andra aspekter att ta hänsyn till är 

vilka värden i den idéburna verksamheten som skall mätas, vilka de ska jämföras med och 

vem som ska värdera eller utvärdera verksamheten. I kapitlet lyfts också frågan ”Ska de 

idéburna verksamheternas insatser värderas utifrån deras resultat eller finns det andra 

mervärden som utifrån de idéburna organisationernas särart kan bidra med något 

ytterligare?”. Ett resonemang förs också kring vad som ska värderas. 

Kapitel 4 handlar om framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete. Det inleds med en 

belysning av metoder och komponenter som genom tidigare forskning visat resultat i det 

ANDT-förebyggande arbetet. Detta görs i relation till ANDT-strategins mål och till de 

idéburna organisationernas arbete. Kapitlet forsätter sedan med ett avsnitt som handlar 

om framgångsrikt organisationsarbete och forskarteamets erfarenheter av de idéburna 

organisationernas arbete. 



 
 

I kapitel 5 förs ett resonemang kring de idéburna organisationernas unika möjligheter 

som kan ge mervärden i det ANDT-förebyggande arbetet.  Kapitlet bygger dels på 

forskarteamets samlade erfarenheter (2003-2013) och dels på röster från projektledarna 

inom satsningen. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring bidragsgivning till idéburna 

organisationers ANDT-förebyggande arbete.   

I kapitel 6 presenteras forskningsprogrammets etik, metodik och praktik. 

Forskningsprogrammet syftar till att öka kunskapsbasen för det ANDT-förebyggande 

arbetet genom att samverka med idéburna organisationer, som erhållit medel från 

Folkhälsomyndigheten, i studier av det förebyggande arbetets förutsättningar, 

genomförande och resultat. Forskningen fyller ett behov av mer kunskap om det 

förebyggande arbete som ingår i regeringens ANDT-strategi. Forskningsprogrammet 

omfattar en rad komponenter som redovisas, som utvecklats för att skapa goda 

förutsättningar för en praktiknära preventionsforskning och ett förtroendefullt samarbete 

mellan idéburna organisationer och forskarteamet vid Örebro universitet.  

I kapitel 7 ges en överblick av de projekt som ingår i Folkhälsomyndighetens 

projektportfölj år 2013 och kapitel 8 innehåller en presentation av konferensen Reflektion 

kring prevention. 

Kapitel 9-14 ger en presentation av forskarteamets aktuella fördjupningsstudier. 

Projektledarstudien (kapitel 9) som påbörjades år 2003 i och med att FoU-satsningen 

inleddes, bygger på att ett hundratal projektledare delat med sig av sina erfarenheter av 

att vara projektledare i en idéburen organisation. Det övergripande syftet med studien är 

att belysa vilka projektledarna är inom satsningen, bidra till ett lärande om 

projektledandets konst samt belysa mervärdet av att förebyggande arbete bedrivs av 

idéburna organisationer. Studien Skolan som arena för ANDT-förebyggande arbete 

(kapitel 10) påbörjades 2011 med huvudinriktningen att utvärdera två drogförebyggande 

program som genomförs i skolan – kontraktsmetoden och Triaden. Organisationerna som 

genomför interventionerna är SMART och Team 49. Studien avser att studera om de 

skolbaserade preventionsprogrammen har någon effekt på barn och ungdomars drogbruk. 

Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete (kapitel 11) är en studie om 

ungdomars hälsa och fritidsverksamhet. Syftet med studien är att öka kunskapen om 

betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter. Studien vill se vilken betydelse idéburna 

organisationers insatser under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria 

uppväxt. Två organisationer som bedriver fritidsverksamhet deltar i studien; Fritidsforum 

och Verdandi Tensta/Rinkeby. Studien Genusinriktad ANDT-prevention har som 



 
 

övergripande syfte att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet bland unga tjejer. I en longitudinell studie följs utvecklingen hos unga tjejer 12-25 

år med särskild inriktning på psykisk hälsa. Studien avser att försöka identifiera vad 

genusanpassade verksamheter betyder för dessa unga tjejer. I studien ingår två 

organisationer; Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

(KSAN) och Tjejzonen. 

I kapitel 13 presenteras studien Kraft och vilja att nå fram. Studien inriktas på ANDT-

förebyggande arbete inom projekt inriktade mot olika etniska och sociala målgrupper, 

innefattande både barn och vuxna, som kan anses befinna sig i riskzon på olika sätt. 

Förhoppningen är att kunna visa på värdet av att idéburna organisationer bedriver 

insatser för olika etniska och socialt utsatta grupper. Centralt för studien är att kartlägga 

vilka som deltar i de idéburna organisationernas verksamheter, och vad deltagandet 

betyder för de som deltar.  

I kapitel 14 presenteras Protecting You – Protecting Me, en studie av förmedling av 

kunskap om hälsa under skolår 1-5. Forskningsprojektet avser att i en kontrollerad 

efterundersökning se på betydelsen av genomförandet av programmet Protecting You – 

Protecting Me (PYPM) som är ett amerikanskt preventionsprogram kring alkohol, droger, 

mediciner och trafik. Den vetenskapliga frågeställningen är om undervisningen bidrar till 

att barnen utvecklar kunskap och medvetenhet om hjärna, hälsa och goda levandsvanor, 

som på sikt kan förebygga alkoholbruk och droganvändning. 
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1. ANDT-strategin och idéburna organisationer 

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 (prop. 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 

ANDT-förebyggande insatser. I detta kapitel skall särskilt de idéburna 

organisationernas roll belysas. Först ges en kort översikt av den nationella strategin. 

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, sid 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. Inom varje område har 

prioriterade mål tagits fram (Figur 1.1). 

 

 

 



5 
 
 

Figur 1.1. Målstrukturen för ANDT-politiken (Regeringskansliet, 2013, sid 10-11) 

I det årliga åtgärdsprogrammet preciseras ytterligare de olika insatser som 

regeringen och de olika myndigheterna gör. Detta har medfört att de samlade 

insatserna synliggörs. Den nationella strategin handlar främst om hur statens olika 

insatser skall bli kraftfulla. Arbetet för att genomföra ANDT-politiken i Sverige är 

sektorsövergripande och innefattar flera myndigheters ansvarsområden. ANDT-

sekretariatet, regeringens samordningsfunktion för ANDT-politiken, ska förstärka 

utvecklingen och samordningen av arbetet inom Regeringskansliet, vilket ska leda till 

en tydligare och mer samordnad och effektiv myndighetsstyrning. Sekretariatet har till 

uppgift att verka för spridning och genomförandet av den samlade ANDT-strategin. 

ANDT-sekretariatet har också till uppgift att sammanställa regeringens årliga 

åtgärdsprogram för ANDT-politiken. 

Insatser för att nå strategins mål krävs av flera sektorer i samhället – det offentliga, 

det privata, de idéburna organisationerna – men även av individerna 

(Regeringskansliet, 2013). Olika parters roll ses i ett nationellt, regionalt och lokalt 

sammanhang (Figur 1.2). Inom Regeringskansliet har Socialdepartementet ansvar för 

samordningen av ANDT-politiken, vilket genomförs av ANDT-sekretariatet. I detta 

sammanhang ingår idéburna organisationer som viktiga aktörer på såväl lokal, 

regional och nationell nivå.  
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Figur 1.2. Övergripande organisation för att nå de nationella målen (Regeringskansliet, 2013, 
sidan 7). 

En annan viktig del av den nationella samordningsfunktionen är ANDT-rådet, 

regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Rådet bildades 

2008. Det har en central roll för spridningen av mål och inriktning i regeringens 

ANDT-strategi samt som rådgivare till regeringen i ANDT-frågor. Bland annat 

informerar de regeringen om relevanta forsknings- och utredningsresultat för 

genomförandet, uppföljning och utvärdering av strategin. Utöver myndighetschefer 

ingår i det nationella rådet representanter från forskning (däribland professor Charli 

Eriksson) och idéburna organisationer (IOGT, CAN, KSAN och 

Riksidrottsförbundet). 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 frivilligorganisationerna 

inom området.  

Om vi utgår från det övergripande målet och de sju långsiktiga målen bidrar de 

idéburna organisationerna med insatser som aktivt bidrar till att klyftan mellan dagens 

situation och målbilderna minskas. Flera organisationer har centrala delar av sin 

verksamhet inriktad på detta. De idéburna organisationerna har viktiga roller i det 

drogpolitiska arbetet. I samverkan med internationella systerorganisationer bedrivs till 

exempel viktiga insatser för att motverka en liberalisering av alkohol- och 

narkotikapolitiken. Det sociala arbetet och missbruksbehandling bedrivs även i 

idéburna organisationers regi. Dessa arbeten med förebyggande insatser har i flera fall 

varit banbrytande med nya innovativa insatser. Det är bara en del av detta arbete som 
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återfinns i de projektportföljer som erhållit stöd inom ramen för de årliga 

handlingsplanerna och som vi skall berätta om i denna rapport.  

Den nationella strategin följs nu upp med indikatorer för de sju målen, som 

utvecklats av en projektgrupp. En samlad webbplats och portal för indikatorerna har 

etablerats. Detta ger unika möjligheter att följa utvecklingen inom de olika målen.  

Några bra data om de olika insatsernas genomförande och effekter medger inte detta 

system. Därför behövs ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete kring ANDT-

förebyggande metoder, strategier och politik. Insatser som görs av andra än de 

offentligas behöver synliggöras. Detta gäller inte minst de idéburna organisationernas 

insatser. 
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2. Hur värderas ANDT-förebyggande arbete? 

Det har blivit ett alltmer uttalat krav att det förebyggande arbetet skall utvärderas. Det 

är viktigt att kunna visa på positiva effekter av insatser och metoder som inte ger 

önskade resultat skall sluta användas. Detta skapar ett behov av systematiskt 

dokumentation, utvärdering och forskning. Kravet på att verksamheter skall vara 

evidens- eller kunskapsbaserade gäller alltfler områden. Detta medför också att frågan 

om makten över hur det förebyggande arbetet skall göras är viktig. I detta kapitel 

diskuteras frågan om kunskapsbasering utifrån olika faser i kunskapsutvecklingen. 

En central utgångspunkt är att basera arbetet på vetenskap, vilket innebär att 

systematiskt samla kunskap med teorier och metoder som bas. Vi behöver ta del av 

tidigare forskning och teorier för att kunna dra nytta av lärdomar som tidigare gjorts 

inom området. Vi behöver kunskap om metoder för att kunna kvalitetssäkra de 

resultat som uppnås. 

För att kunna utvärdera förebyggande arbete behövs några centrala komponenter: 

(1) ett program med en programteori som (2) genomförs på det planerade sättet och 

som (3) dokumenteras med relevanta och bra metoder som analyseras på ett adekvat 

sätt samt (4) att det rapporteras på ett genomtänkt och kritiskt sätt till intressenter för 

utvärderingen. 

Hur skapas kunskap om förebyggande arbete? 

Det finns olika faser i forskningen om och för det förebyggande arbetet (Figur 2.1). 

Idealt är att man i ett forskningsprogram kan gå från problemdefinition ända fram till 

vidmakthållande av programmet på lång sikt. Det förebyggande arbetet baseras på 

kunskap om problemet och hur det kan lösas (Nutbeam & Baum, 2006, McQueen et 

al., 2007). När en ny lösning tagits fram är det angeläget att det görs en 

effektutvärdering av innovationen (Sundell, 2012). Den sker ofta med särskilda 

resurser och programutvecklarna deltar ofta i studien. Nästa steg är att pröva metoden 

under mer vardagliga betingelser i form av en effektivitetsstudie (McQueen & Jones, 

2006, Potvin & McQueen, 2010). Sedan finns det också anledning att granska om 

metoden lämpar sig för spridning i stor skala. I dessa tre steg behöver process- och 

effektutvärderingar kombineras för att skapa praktikrelevant kunskap. Ett fjärde steg 

är när metoden blivit en del av den löpande verksamheten. Då behöver 

kvalitetskontroll på genomförande och kostandseffektiviteter granskas. Detta innebär 

att när det gäller val av design är det forskningsfrågorna som är styrande. 
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I den internationella preventionsforskningen har det tagits fram standards för 

kvalité på studier av effekt, effektivitet och spridbarhet i stor skala för 

preventionsprogram (Flay et al., 2005).  

 

Figur 2.1. Centrala forskningsfrågor och faser i kunskapsutvecklingen (efter Nutbeam & 
Baum 2006, sid  19). 

Kvalitetsaspekter på effektstudier 

De flesta interventioner utvärderas först av de som utvecklat programmet eller andra 

under optimala villkor, såsom att ha goda resurser och välutbildad och noggrant 

handledd personal som genomför interventionen. Sådana effektstudier har en 

noggrann forskningsdesign, hög kvalitet på genomförandet av programmet och 

forskaren har kontroll på störande faktorer (Flay, 1986). I den modell som Society of 

Prevention Research utvecklat skall två studier av effekter finnas (Flay et al., 2005). 

Dessa studier skall uppfylla en rad kriterier: 

1. De skall finnas en beskrivning av effekt: ”programmet eller policyn X har effekt 

om de producerar utfallet Y för gruppen Z”.   

2. För detta krävs att interventionen är beskriven på ett sådant sätt att den kan 

upprepas. Folkhälso- eller beteendeutfallen måste mätas. För utfall som går 
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tillbaka med tiden skall det finnas åtminstone en uppföljning efter en adekvat 

tidsperiod efter avslutandet av interventionen. Önskvärt, men inte nödvändigt, 

är att möjliga medierande faktorer mäts. Vidare är det önskvärt att 

implementeringen dokumenteras och att möjliga biverkningar mäts. Mätningen 

av utfall måste vara adekvata med valida och reliabla mått.   

3. Designen måste tillåta de starkast möjliga orsakssamband. Därför måste 

åtminstone en kontrollbetingelse ingå utan intervention. Tilldelandet av 

betingelser behöver minimera statistiska felslut vid slutsatsdragandet och öka 

tilltron till studien. För att uppnå detta kan slumpmässig fördelning på grupper 

vara viktigt. För vissa interventioner där randomisering inte är möjligt kan i 

vissa fall tidseriestudier vara övertygande. Vidare kan även välkontrollerade 

studier med vissa andra designer användas. 

4. Resultatens generaliserbarhet kräver att rapporten specificerar studiegruppen 

och hur den rekryterades. Vidare är det önskvärt att i subgruppsanalys visa 

effekter avseende genus, etnicitet och risknivåer. 

5. Precisionen i utfallsmåtten måste säkras. Detta sker genom adekvat statistisk 

analys med hänsynstagande bland annat till studiens design, testning av 

skillnader mellan grupper före interventionen (och om nödvändigt kontrollera 

för dessa) och tekniker för att ta hänsyn till möjliga felkällor. Resultaten måste 

rapporteras för alla utfallsmått oavsett om de är positiva, icke-signifikanta eller 

negativa. Det är nödvändigt att visa den praktiska signifikansen i 

folkhälsotermer. Det är önskvärt at kunna rapportera kostnader och 

kostnadseffektivitet. Det krävs i allmänhet minst en långtidsuppföljning av 

resultaten. 

Det krävs samstämmiga resultat från åtminstone två olika högkvalitativa studier 

som möter ovanstående kriterier och som vardera har en adekvat statistisk styrka för 

att interventionen skall bedömas ha effekt.  

Inom ramen för denna satsning har effektstudier genomförts men de har inte varit 

förenade med stora extra ekonomiska resurser, rikligt med forskare, mycket 

omfattande datainsamlingar och betalning till deltagarna. Trots detta faktum har det 

inom satsningen kunnat genomföras stora studier. Detta förklaras av det samarbete 

och den arbetsdelning som utvecklats. Programutveckling och genomförande har de 

idéburna organisationerna stått för. Forskarteamet har ansvarat för 

kunskapsutvecklingen. 
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Kvaliteten hos effektivitetsstudier 

Studier av effektivitet sker när program eller policy genomförs under vardagliga 

betingelser eller i naturliga miljöer (Flay, 1986). Kunskap fås om interventionen har 

effekt. Sådana studier kan också etablera för vilka och under vilka villkor som 

interventioner är effektiva. Programutvecklare kan vara eller inte vara delaktiva i 

effektivitetsstudier. Utmaningen är att göra studier av effektivitet i olika miljöer där 

genomförandet kan påverkas av en mängd faktorer såsom organisationernas och 

forskarnas arbetssätt som måste harmoniera med uppdraget och målet hos den 

organisation eller verksamhet där interventionen genomförs. 

I Society of Prevention Research-modell skall studier av effektivitet uppfylla en rad 

kriterier (Flay et al., 2005): 

1. För att kunna påstå att en studie har effektivitet krävs att de möter kriterierna 

för effektstudier samt följande kriterier: 

2. Det skall finnas manualer och vid behov utbildning och tekniskt stöd 

tillgängligt. Interventionen skall genomföras under betingelser som liknar det 

verkliga livet. Det skall finnas en klar teori för orsakssambanden. Grad av 

exponering för programmet skall mätas i interventions- och 

kontrollbetingelserna. Genomförandet av interventionen dokumenteras. 

Målgruppens acceptans och deltagande mäts. Önskvärt är att moderatorer och 

mediatorer mäts. 

3. Ambitionen är att kunna ange orsakssambanden även om utmaningen är större. 

4. Generaliserbarheten skall bedömas. Detta kräver att metod för urval och dess 

relation till målgruppen beskrivs. Önskvärt är att subgruppsanalyser genomförs 

om undersökningsgruppen är heterogen. Vidare är det önskvärt med analys av 

skillnader i exponering för interventionen, upprepning genomförd av andra 

forskare eller organisationer. 

5. För att bli betraktad som effektiv skall interventionens effekter vara av praktisk 

betydelse. Önskvärt är att data rapporteras över kostnader och 

kostnadseffektivitet. 

Det krävs samstämmiga resultat från åtminstone två olika högkvalitativa studier 

som möter ovanstående kriterier och som vardera har en adekvat statistisk styrka för 

att interventionen skall betraktas som effektiv. 
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De flesta interventioner som genomförs av idéburna organisationer sker i naturliga 

sammanhang utan stora extra resurser. Detta är en fördel när det gäller att resultaten 

lättare kan generaliseras (extern validitet). 

Kvalitetsaspekter på spridning i stor skala 

För att ett program skall vara moget att spridas i stor omfattning måste det 

tillfredsställa alla kriterier för effektivitetsstudier enlig Society of Preventive Research 

(Flay et al., 2005).  

1. Programmet måste vara effektivt och måste stödjas av relevant stödmaterial och 

att det kan implementeras med programtrohet. 

2. Programmet måste ha förmåga att spridas i stor skala inkluderande att material 

och nödvändigt stöd finns såsom manualer, utbildning och tekniskt stöd. 

3. Tydlig information om kostnader måste finnas tillgänglig. 

4. Verktyg för uppföljning och utvärdering finns tillgängliga för de som genomför 

programmet. Önskvärt är att de organisationer som väljer att använda program 

som inte uppfyller alla kriterier genomför en studie av insatsen. 

Ett exempel inom satsningen är KSANs projekt Om små saker…, där forskarteamet 

studerade effekten av interventionen i en kontrollerad studie i Stockholm och en 

uppföljningsstudie på Gotland med positiva resultat. KSAN arbetade därefter med 

spridning av materialet genom en stor grupp barnmorskor. 

Evidens- och kunskapsbaserat arbete 

Kunskapsutvecklingen inom prevention bör enligt vår åsikt sträva efter att utveckla 

vetenskaplig och praktisk kunskap samt praktisk klokhet. Vår forskning bygger på en 

övertygelse om att verksamheten vinner på att olika kunskapstraditioner kombineras. 

Vetenskaplig kunskap, praktisk kunskap och praktisk klokhet är viktiga delar. Detta 

bygger på den pågående vidareutvecklingen av kunskapsfilosofin (Gustafsson, 2000, 

2002, 2004) och där också utvecklingen av praktisk kunskap (Molander, 1996; Higgs 

et al., 2004; Jernström & Säljö, 2004) och praktisk klokhet (Silfverberg, 1999) varit i 

fokus. Denna syn på kunskapens olika former och behovet av kombination ligger i 

linje med strävan att utveckla evidens för praktisk verksamhet inom områden såsom 

socialt arbete (Denvall & Vinnerljung, 2006; Wigzell, 2008), utbildningen 

(Hammersley, 2007; Hattie, 2009; Rathvon, 2009; SKL, 2014) och folkhälsa (Davies 

& McDonald, 1998; Eriksson, 2000; Baum, 2002; McQueen, & Jones, 2006; Killorm 

& Kelly, 2010). Evidensbegreppet är mycket omdiskuterat och en samsyn råder inte 

inom området (se Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011; Martinsen & Eriksson, 
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2009; Eriksson, 2013). I en kritisk diskussion av evidensfrågan inom socialt arbete 

lyfts den praktikbaserade kunskapsutvecklingen fram som ett alternativ (Petersén & 

Olsson, 2014). De betonar att den praktiska klokheten skall vara utgångspunkten 

medan vi ser vikten av att kombinera såväl vetenskaplig och praktisk kunskap samt 

praktisk klokhet. 

Praktiska aspekter på kärnfrågor  

En nyckelfråga är vad som skall vara utfallet i det förebyggande arbetet? Här är den 

nationella strategin tydlig med att ha en rad olika indikatorer, allt från drogrelaterade 

dödsfall till konsumtionsmönster. Det centrala är att tydligt precisera vad som är målet 

och i det förebyggande arbetet ser vi kunskap, attityder och beteende som viktiga 

faktorer som på sikt har betydelse för konsumtion och skador. Utfallet kan förankras i 

teoretiska modeller som kan bidra till att fördjupa de empiriska analyserna. 

Hur ser programteorin ut? Vad baseras arbetet på? Om det är en solid teori kan den 

ge ett gott underlag för programutvecklingen och det förebyggande arbetet. Därför är 

det angeläget att beakta tidigare kunskap och forskning i utvecklingen av nya 

interventioner. Detta kan vara en hjälp vid genomförandet av insatsen och bidra till en 

adekvat uppföljning.  

En annan central fråga är genomförandet av det förebyggande arbetet. Det har en 

enorm betydelse för vilka resultat som nås. Därför behöver vi i allt preventivt arbete 

ha en systematisk dokumentation av vad vi gör, vilka som deltar och vad som uppnås. 

Här har de idéburna organisationerna en fördel genom de kontakter de har med 

medlemmar i sina organisationer. Det är också klart att till exempel etniska 

organisationer spelar viktiga roller i att överbrygga kultur- och språkbarriärer. I 

många organisationer är det viktigt att synliggöra och redovisa genomförda insatser 

både för sina medlemmar och för finansiärer i övrigt. 

Vad kan göras för att skapa de bästa möjligheterna för att kunna visa att 

interventionen har effekt, är effektiv eller mogen för att spridas i stor skala? I detta 

arbete behöver praktiker, beslutsfattare och forskare samarbeta, vilket vi försöker göra 

inom vårt forskningsprogram (Eriksson et al., 2011; Eriksson et al., 2014). Det är 

viktigt att få kunskap om insatsernas effekter och mekanismer bakom dessa och i vilka 

sammanhang dessa insatser kan tillämpas. 
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3. Hur värderas idéburna organisationers arbete? 

Detta kapitel ger olika perspektiv på hur idéburna organisationers arbete kan värderas. 

Hur idéburna organisationers arbete värderas har att göra med syftet till varför de ges 

statliga bidrag, hur detta stöd ser ut, varför det skall värderas och vad som skall 

värderas. Vilka värden i den idéburna verksamheten skall mätas och vilka ska 

verksamheterna jämföras med? Skall de idéburna verksamheternas insatser värderas 

utifrån deras resultat eller finns det andra mervärden som utifrån de idéburna 

organisationernas särart kan bidra med något ytterligare?  

Varför ska idéburna organisationer ges statligt stöd? 

Statliga bidrag till idéburen verksamhet har en lång historia i Sverige. Det civila 

samhället har historiskt sätt haft en fri, pådrivande och röstbärande roll där de kunnat 

ställa krav på samhället (Wijkström, 2012). Nu möts det civila samhället av 

förväntningar/förfrågningar från det offentliga samhället om att driva verksamhet, ta 

på sig uppdrag och vara utförare av välfärd i högre utsträckning. Detta innebär att 

karaktären på det civila samhället har och fortfarande håller på att förändras. Begrepp 

som har börjat användas under senare år är exempelvis socialt entreprenörskap, 

sociala innovationer och sociala bokslut. Dessa begrepp vittnar enligt Wijkström 

(2012) om hur relationerna mellan det civila samhället, det offentliga och det privata 

har förändrats. Historiskt kan man se att idéburna organisationer har haft en viktig 

roll när det gäller att ta fram metoder som sedan har tagits över av offentlig 

verksamhet, t.ex. hemtjänst och förskolor. I SOU (1993:82) beskrevs de ideella 

organisationernas fyra olika roller som avantgarde (pionjärinstatser), komplement 

(extra välfärdsförstärkare), alternativ (skiljer sig lite från offentlig verksamhet), 

ersättning (tar över verksamheter). 

I propositionen En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) betonas det 

civila samhällets roll för demokratin genom sin roll som röstbärare och 

opinionsbildare. Människors deltagande i det civila samhället innebär också 

delaktighet och mening. Det civila samhället nämns även som välfärdssamhällets 

grund. Det civila samhället kan också bidra med en större mångfald, valfrihet och 

kvalitet inom välfärden. Även Lundström & Wijkström (2012) menar att målen för 

det civila samhället nämns som alternativ och mångfald, men även som en idé om att 

sänka kostnaderna för välfärden. I överenskommelsen (Prop. 2008/09:207) mellan 

regeringen, staten och de idéburna organisationerna är grundsynen att idéburna 

organisationer bidrar till att utveckla demokrati och välfärd i samhället. Detta sker 

samtidigt som stat och kommun har ansvaret för välfärdspolitiska åtaganden samt att 
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den idéburna sektorn är en resurs för att utveckla välfärden, inte en potentiell 

besparingsmöjlighet. 

Ett prioriterat mål i ANDT-strategin (Prop. 2010/11:47) är att under 

strategiperioden få ett ökat deltagande av idéburna organisationer i det förebyggande 

arbetet. För att uppnå målen på ANDT-området är det enligt strategin nödvändigt att 

den ideella sektorn deltar och är engagerad i arbetet genom sin kunskap och erfarenhet 

samt att de erbjuder ett brett utbud av stödverksamheter.  

Riksrevisionen har granskat statens stöd till lokalt alkoholförebyggande arbete 

(Riksrevisionen 2010:21) och kommit fram till att bidragsgivningen under åren 2001 

och 2010 karaktäristerats av plottrighet. De menar även att bidragen till ideella 

organisationer inte är inriktade på resultat och effekter. Detta beror bland annat på att 

statsmakternas mål inte har framgått av de riktlinjer som funnits för organisationernas 

ansökningar och inte heller av riktlinjerna för återrapportering. 

Enligt en opinionsundersökning av Sektor3, som är en tankesmedja för det civila 

samhället, menar 71 procent av de svarande att det civila samhällets organisationer är 

viktiga. Det som anges som viktigast är att det civila samhället ökar mångfalden och 

täcker upp andra områden (Sektor 3, 2012). 

Olika former av statligt stöd 

Det statliga stödet till det civila samhället består idag av ett antal olika bidragsformer 

som organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd. En trend under den senaste 

10-årsperioden är att organisationsbidragen har minskat och projektbidragen har ökat 

(Prop. 2009/10:55). Dock menar regeringen i samma proposition att för att det civila 

samhället ska kunna fylla sin demokratiroll krävs att de kan vara självständiga och ha 

eget handlingsutrymme samt att omfattande villkor, eller mycket detaljerade villkor, 

kan leda till en alltför hög grad av statlig styrning av det civila samhällets idéer och 

verksamhet. Det betonas därför att det är av stor vikt att försöka säkerställa att 

statliga bidrag inte otillbörligen påverkar självständigheten och oberoendet för det 

civila samhällets organisationer. Organisationsbidragen har också en särskilt viktig 

betydelse för den roll som organisationer inom det civila samhället har som röstbärare, 

opinionsbildare och granskare av den offentliga maktutövningen, eftersom 

organisationsbidragen styr organisationerna i lägre grad än andra bidragsformer, 

såsom verksamhets- och projektbidrag. 

De idéburna organisationernas verksamhet har olika målsättningar och de mål som 

organisationen har skall värderas när organisationsstöd skall bedömas. När det gäller 

projektstöd måste det bedömas i relation till projektens mål. Om vi till exempel ser på 
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den idéburna sektorns stöd till barn i riskutsatta miljöer kan den, som i kartläggningen 

i Stockholm län, ses som stöd direkt till barnet och stöd till föräldern eller familjen 

samt utbildning och opinionsbildning (Länsstyrelsen 2013). En bedömning av helhet 

förutsätter att granskningen blir mer än bara en granskning av enskilda projekt. 

Danielsson, Zetterberg och Amnå (2009) menar att de olika stödformerna kan ha 

olika syften. Organisationsstöd antas främst syfta till effekter på organisationerna 

medan projektstöd i större utsträckning kan antas ge effekter på samhällsnivå. De 

menar dock att dessa två bidragsformer samverkar i hög grad och att 

organisationsstödet är en förutsättning för ett lyckat projektstöd. 

Varför/för vem skall arbetet värderas?  

Varför idéburen verksamhet skall värderas eller utvärderas har olika orsaker. Den som 

tydligast framkommer är att bidragsgivare och finansiärer kräver det. Regeringen 

menar att det övergripande målet med vad man vill åstadkomma med pengarna måste 

formuleras av riksdag eller regering. Detta för att bidragen skall kunna utvärderas och 

omprövas med avseende på om det fungerar på ett sätt som långsiktigt främjar syftet 

(Prop. 2009/10:55). I slutändan menar Danielsson med kollegor (2009) att kunskap 

skall fås om att skattebetalarnas pengar används på effektivast möjliga sätt. 

Det finns dock andra värden med att verksamhet, oavsett om den är idéburen eller 

offentlig, utvärderas. Många idéburna organisationer har visioner om ett bättre 

samhälle och då ligger det i deras eget intresse att bedriva verksamhet som ger resultat. 

Att dra lärdomar från den verksamhet som man bedriver för att utveckla den eller till 

och med sluta med om den inte visar sig ge de resultat man önskade. I den europeiska 

kvalitétsstandarden för drogförebyggande arbete betonas vikten av att redan i ett tidigt 

stadium besluta om vilken typ av utvärdering som ska genomföras av en insats. Det 

kan handla om en resultatutvärdering för att bedöma om en interventions syften och 

mål uppnåddes, eller om en processutvärdering för att förstå hur de uppnåddes eller 

inte uppnåddes. Det är viktigt att utvärderingsindikationerna sätts i relation till målen 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011).  

Vad skall värderas?   

Vad är det som skall värderas/utvärderas – är det insatsens resultat (interventionens 

effekt) oavsett vem som bedriver den och i vilken kontext och/eller är det vad insatsen 

ger i form av mervärden för att den bedrivs av idéburna organisationer? 

Vad betyder det att en intervention visar sig ha effekt? Att personer ur målgruppen 

deltagit i olika aktiviteter? Att skolelever har ökad kunskap om sin kropp? Att 
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ungdomar fått motståndskraft mot påverkan att använda droger? Att flickors 

självkänsla förbättrats? Att färre ska börja röka? Att idrotten blivit fri från dopning? 

Att skolan blivit hälsofrämjande? Att en restriktiv alkohol- och drogpolitik 

upprätthålls?  

Det kan även handla om hur många som nåddes av interventionen, om 

verksamhetens bemötande förbättrades, om förhållningssätt/policys/lagar ändrades på 

grund av interventionen, om deltagarna var nöjda, om de mådde bättre samt om hur 

projektet har fortsatt. Alla dessa frågor är kopplade till projektets mål, men även till 

utlysningens mål.  

Detta kan även jämföras med RE-AIM (reach, efficacy, adoption, implementation, 

maintenance) som är en modell för att utvärdera komplexa folkhälsointerventioner 

som består av ovanstående fem dimensioner på flera nivåer I många utvärderingar 

fokuseras enbart ett fåtal av dessa dimensioner (Glasgow et al., 1999; Green & 

Glasgow, 2006). Två aspekter handlar om resultat på individnivån. En är vilka det är 

som nås av interventionen (reach)? Det handlar om vilka som deltar och hur 

representativa dessa är för målgruppen. Nådde interventionen de som behövde den 

mest? Här kan olika aktörer ha olika möjlighet att nå olika målgrupper och i detta 

avseende kan idéburna organisationer ge unika bidrag. Den andra aspekten på 

individnivån gäller vilka effekter som uppnås (efficacy). Vad uppnås genom 

interventionen när det gäller planerade utfall? Uppkommer oavsiktliga bieffekter? 

Påverkas livskvaliteten? Var effekterna lika i olika grupper? Två aspekter avser resultat 

på organisations- eller arenanivån. Vilka arenor och organisationer använder 

programmet eller interventionen (adoption)? Nivån på detta deltagande och vad dessa 

representerar är aspekter att beakta vid värderingen. Genomförandet av insatser med 

avseende på programkomponenter och olika genomförare är viktigt att beakta 

(implementation). Den sista aspekten i modellen (maintenance) skall ses på både 

individuellt och organisatoriskt plan. Vilka är de långsiktiga effekterna för 

individerna? Hur vidmakthåller och vidareutvecklar organisationen programmet eller 

insatsen? Vid värdering av de idéburna organisationernas arbete kan denna modell 

vara användbar särskild med avseende på att synliggöra också den organisatoriska 

nivåns betydelse för att utveckla kunskap som sedan leder till fortsatta insatser. 

Folkhälsointerventioner som idéburna organisationer och offentlig verksamhet 

bedriver är ofta komplexa och utförs i kontexter där olika variabler är svåra att 

påverka och att förutse. Då är det viktigt att utveckla ett systematiskt arbetssätt (se 

SKL, 2014) där enkla orsakssamband är en grund som sedan fördjupas genom att 

undersöka verksamma mekanismer. Nästa steg är att söka kunskap om kontexten, det 
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vill säga omgivningen och förutsättningar. Sammanhangen som orsakssamband och 

verksamma mekanismer verkar inom kan också ha betydelse för de resultat som 

uppnås. 

Ovanstående tankar om utvärdering av folkhälsointerventioner går att applicera på 

både offentlig och idéburen verksamhet. Om man nu lägger till begreppet särart så ger 

detta ytterligare en dimension till vad som skall värderas. Hultén och Wijkström 

(2006) menar att särarten är utgångspunkten för de idéburna organisationernas 

eventuella mervärde och att om det saknas en särart, det vill säga om organisationerna 

inte skiljer sig på grundläggande punkter från sina privata eller offentliga 

motsvarigheter så innebär det att det påtalade mervärdet kan levereras inom vilken 

sektor som helst. 

Mervärden på grund av särart är en ytterligare dimension till vad som skall 

värderas, det handlar om vad idéburna organisationer är bättre på än annan 

verksamhet. Det handlar också om vad som är indirekta effekter av att idéburna 

organisationer får medel, det som i det inledande avsnittet i detta kapitel faktiskt var 

orsakerna till att statliga medel ges till idéburna organisationer, nämligen demokrati, 

delaktighet, inflytande, aktivt medborgarskap och socialt kapital. Det finns exempelvis 

studier (Jenkinson et al., 2013, Lundåsen, 2005) som drar slutsatsen att frivilligt 

engagemang kan leda till bättre hälsa. Gavelin, Kassman och Engel (2010) menar dock 

att det finns lite forskning just om idéburna organisationers betydelse för samhället i 

stort, exempelvis främjande av socialt kapital och aktivt medborgarskap.  

Danielsson och kollegor (2009) menar slutligen att det är beställaren av statliga 

bidrag (det vill säga regeringen) som måste specificera på vilket mål tyngdpunkten 

skall ligga, vilket mål som skall utvärderas och på vilken nivå. En risk är dock att en 

ökad efterfrågan på att just värdera/utvärdera de idéburna verksamheterna urholkar 

särarten då de tenderar att börja utforma aktiviteter efter vad som efterfrågas och är 

utvärderingsbart (Gavelin et al., 2010). En adekvat fråga är:  

”Vilken typ av konkreta effekter ska bidragen generera för att staten ska vara nöjd 

med hur de har använts?” (Danielsson et al., 2009, s. 23). 

Hur ska arbetet mätas?    

Att hitta en lösning som kan mäta alla idéburna organisationers insatser utifrån att de 

har så olika mål är omöjligt (Willems, Boenigk & Jegers, 2014; Sawhill & Williamson, 

2001). De har många gånger svårmätbara mål (komplexa eller ”mjuka”) enligt 

Gavelin och kollegor (2010). Målen kan även vara mycket ambitiösa (Sawhill & 

Williamson, 2001). Det kan enligt Danielsson och kollegor (2009) handla om effekter 
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på fyra olika nivåer; individ, organisation, stat och samhälle och det kan även röra sig 

om indirekta/direkta effekter, förväntade/oväntade effekter samt 

kortsiktiga/långsiktiga effekter. 

Det kan konstateras att det inte är någon enkel uppgift att bedöma vilka effekter 

statens bidrag till idéburna organisationer har. Frågor som kan ställas enligt 

Danielsson och kollegor (2009) är om organisationen hade genomfört påverkan utan 

statliga medel? Är det organisationens verksamhet som har lett till förändring eller 

exempelvis det allmänna samhällsklimatet och vad är i så fall det påverkat av? 

Danielsson och kollegor (2009) drar slutsatsen att det finns lite forskning som 

fokuserar på effekterna av statliga bidrag. 

Ett sätt att mäta framgång hos idéburna organisationer är att dela upp det i tre olika 

delar; effekt/nytta – måluppfyllelse/mätbara mål – fakta/medlemmar/ekonomi (Sawhill 

& Williamson, 2001). Praktiker tillsammans med rådgivare skulle kunna sätta upp 

egna mått som svarar på deras egna behov men som samtidigt skulle kunna vara 

tillräckligt allmänna för att jämföras med andra organisationer (Willems, Boenigk & 

Jegers, 2014). Det ligger i idéburna organisationers eget intresse att visa hur deras 

särart kan komplettera exempelvis offentlig verksamhet (Gavelin et al., 2010).) Det 

kan även behövas skräddarsydda mått för att mäta idéburna organisationers 

prestation och det kan vara olika mått för olika stora organisationer och även för 

organisationer i olika faser (Sawhill & Williamson, 2001). 

I en forskningskartläggning kring idéburna organisationers särart och mervärde 

konstateras att det kan vara riskabelt att utvärdera idéburna organisationers arbete 

utifrån samma principer som andra aktörer (Gavelin et al., 2010).  Vill vi att idéburna 

organisationer ska genomföra samma typer av insatser som den offentliga 

verksamheten eller till och med ta över offentliga verksamheter eller är syftet att de ska 

bidra med något unikt som inte kan utföras av någon annan aktör? Eller som en väg 

däremellan att använda beprövade metoder i en ny eller annan målgrupp? Gustavsson 

(2012) anser att det är problematiskt för idéburna organisationer att anamma 

näringslivets mått för produktivitet och effektivitet, särarten är svår att översätta i 

kommersiella termer. Hon menar vidare att en särart är att idéburna organisationers 

verksamhet bygger på en verksamhetsidé. Det finns också en risk med att kontrollen 

av produktivitet kan ta omotiverat mycket tid från kärnverksamheten (Gustavsson, 

2012; Sawhill & Williamson, 2001). 

Målen bör enligt Sawhill & Williamson (2001) vara mätbara (trots att det 

övergripande syftet för organisationen kan vara svårmätt), enkla att förstå och att 

dokumentera. Även regeringen förordar mätbara mål för alla bidrag med undantag för 
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organisationsbidragen, för vilka målen inte i lika hög grad är mätbara (Prop. 

2009/10:55). 

En annan relativt ny metod för att synliggöra hur mycket värde/nytta (socialt, 

ekonomiskt, miljömässigt) som kommer ur varje investerad krona i verksamheten är 

SROI (Social Return on Investment). Värdena presenteras med ett SROI‐värde, som är 

ett monetärt mått (www.sroi.se). En kritik mot denna metod är att den är dyr och 

tidskrävande (Arvidson et al., 2010). 

Danielsson och kollegor (2009) rekommenderar triangulering, det vill säga att 

använda sig av flera källor, och att inte enbart fråga organisationerna själva om deras 

upplevda resultat, vilket har varit det vanligast sättet att värdera de statliga bidragen 

av idéburna organisationernas verksamhet. De rekommenderar även att 

kontrollgrupper används vid utvärdering av idéburna organisationers arbete. Något 

som inte är helt enkelt genomförbart.  

Vilka/vad skall arbetet jämföras med?   

Huvudmålet om mångfald i överenskommelsen (Prop. 2008/09:207) innebär bland 

annat att olikheten är att betrakta som en tillgång i sig hos den mångfald av idéburna 

organisationer som bygger på demokratiska värden. Mångfald medför dock en 

svårighet i att utvärdera då det är svårt att hitta jämförbara organisationer (Gavelin et 

al., 2010).  

Det kan exempelvis vara svårt att genomföra effektutvärderingar då 

jämförelsegrupper inte finns att få tag på inom någon annan verksamhet. Ett av de 

mervärden som ofta lyfts fram när det gäller idéburna organisationer är deras 

möjlighet att nå grupper som offentliga aktörer inte når. Det kan bero på att 

målgruppen består av människor som av någon anledning inte har förtroende för det 

offentliga samhället eller för att den idéburna organisationen riktar sig till grupper som 

samhället inte har insatser till eller som inte passar behoven hos målgruppen. Det finns 

också få studier både nationellt och internationellt där jämförelser mellan idéburna 

organisationers sociala arbete och den offentliga sektorns arbete görs (Gavelin et al., 

2010).  

En utgångspunkt med att ge medel till ett relativt stort antal projekt varje år (cirka 

40/år) inom dessa utvecklingsmedel är att få en mångfald av organisationer som kan 

genomföra ANDT-förebyggande arbete. Genom åren (2003-2013) har variationen av 

organisationer som fått medel varit stor. Allt från stora, gamla, traditionella ANDT-

organisationer såsom IOGT-NTO till små organisationer som bara har ideellt 

engagerade, eller endast ett fåtal anställda, har fått medel.  Det innebär också att alla 

http://www.sroi.se/
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organisationers arbete inte kommer att kunna mätas. Betyder det att eftersom det inte 

går att mäta deras effekt ska de inte få stöd?  

Vem skall värdera arbetet?  

För att värdera arbetet kommer Danielsson och kollegor (2009) med förslag på tre 

vägar att gå: (1) att förordningarna/utlysningarna blir tydligare och att myndigheterna 

ges mer resurser att utvärdera, (2) att förordningarnas karaktär och resurserna hålls 

konstanta och man genom det accepterar mindre uppföljning eller som de själva 

förordar (3) att myndigheterna utvärderar mindre med tanken att visa sitt fulla 

förtroende för idéburna organisationer för att inte riskera att styra dem. Ekonomin 

bör dock följas upp, medan arbetet med att värdera effekterna lämnas till forskningen. 

Det ligger i idéburna organisationers eget intresse att förklara hur de skiljer sig från 

andra verksamhetsformer (Gavelin et al., 2010). Utgångspunkten är den löpande 

dokumentation av verksamheten som är ett led i genomförande av de planerade 

insatserna. Att själv reflektera kring sin verksamhet är ett steg mot ett mer 

professionellt förhållningssätt i arbetet. Detta kan vidareutvecklas till en mer 

systematisk självvärdering. Ofta görs en intern utvärdering som en integrerad del av 

projekten. En begränsning i detta är att det kan vara svårt att vara tillräckligt kritisk 

till den egna verksamheten. Därför kompletteras eller ersätts ofta den interna 

utvärderingen av en extern utvärdering, som genomförs av personer oberoende från 

projektet. Denna kan vara i form av en kollegial granskning där andra utifrån 

kommande personer ger sin bild av verksamheten. Det kan vara särskilda 

utvärderingskompetenta personer som på uppdrag genomför en allsidig utvärdering. 

En central aspekt är att det är en systematisk kunskapsutveckling med teori och metod 

som bas. Med detta synsätt är en kvalitativt bra utvärdering samma som forskning. 

Det finns också en ytterligare ansats, som vi använder, och det är participatorisk 

forskning där praktiker medverkar i forskningsarbetet som forskare har huvudansvaret 

för (Palinkas & Soydan, 2012). Genom samarbete mellan forskare och praktiker kan 

både relevansen och kvaliteteten i arbetet ökas. För att detta skall kunna nås behövs 

ett förtroendefullt partnerskap utvecklas (Eriksson et al., 2011; Eriksson et al., 2014). 
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4. Framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete 

Detta kapitel inleds med en belysning av metoder och komponenter som genom 

tidigare forskning visat resultat i det alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobaksförebyggande arbetet. Detta görs i relation till målen i regeringens strategi för 

alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken, till de idéburna organisationernas 

arbete samt till de fördjupningsstudier som genomförts och som pågår. Kapitlet 

forsätter sedan med ett avsnitt som handlar om framgångsrikt organisationsarbete och 

forskarteamets erfarenheter av de idéburna organisationernas ANDT-förebyggande 

arbete.  

Metoder och komponenter i det ANDT-förebyggande arbetet   

Det finns en omfattande litteratur kring ANDT-förebyggande arbete och forskning 

kring effekter av olika typer av insatser (Babor et al., 2010; Foxcroft & Tsertsvadze 

2011a, Foxcroft & Tsertsvadze, 2011b). Att i denna rapport ge en fullständig 

genomgång av effektiva förebyggande metoder och komponenter är inte möjligt. Detta 

avsnitt utgår istället från den typ av förebyggande arbete som de idéburna 

organisationerna valt att arbete med och som Folkhälsomyndigheten, och före det 

Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, gett medel till. Några av alla dessa 

insatser har följts av forskarteamet och sammanfattande resultat redovisas i detta 

avsnitt.   

Att stödja blivande föräldrar och föräldrar  

Litteraturen kring ANDT-förebyggande arbete visar att stöd till föräldrar kan ge goda 

effekter på ungdomars alkohol- och drogvanor (exempelvis Dusenbury, 2000; Smit, 

Verdurmen, Monshouwer & Smit, 2008). ANDT-strategin betonar också föräldrar 

som en viktig målgrupp för det förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoarbetet. 

Det gäller inte minst strategins andra långsiktiga mål som handlar om att barn ska 

skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Ett 

prioriterat mål är att färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT (prioriterat 

mål 2.1) (Prop. 2010/11:47).  

En av de organisationer som tidigt fick medel inom ramen för regeringens satsning 

på idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete var Kvinnoorganisationernas 

Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN). De beviljades medel för ett 

projekt som riktade sig till blivande föräldrar. Inom projektet togs ett material fram 

som fick namnet Om små saker…, vilket innehöll information till gravida kvinnor om 

vikten av goda levnadsvanor under en betydelsefull period i livet. Projektet uppkom 

som en reaktion på en ökande andel gravida kvinnor som rapporterade att de drack 
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alkohol. Forskarteamet genomförde en randomiserad studie kring effekterna av detta 

informationsmaterial genom ett samarbete med en mödravårdscental som 

distribuerade materialet till de gravida kvinnorna. Studien visade att de kvinnor som 

fått materialet hemskickat innan första besöket på MVC i större utsträckning hade 

förändrat sina alkoholvanor sedan graviditetens upptäckt än kvinnorna som inte fick 

materialet hemskickat innan besöket. De kvinnor som fått materialet hade också i 

större utsträckning förändrat andra levnadsvanor såsom arbetstider, intag av 

läkemedel, rökning och motion (Eriksson, Geidne, Larsson & Pettersson, 2010).  

Föräldrar betonas också i det tredje långsiktiga målet som handlar om att successivt 

minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller 

debuterar tidigt med alkohol eller tobak. Ett prioriterat mål under strategiperioden är 

därför att öka deltagande av föräldrar i det förebyggande arbetet (prioriterat mål 3.5) 

(Prop. 2010/11:47). Inom ramen för regeringens satsning på idéburna organisationers 

ANDT-förebyggande arbete har flera projekt beviljats medel för att arbeta med stöd, 

information och mötesplatser för föräldrar. 

Två projekt som riktar sig till föräldrar med barn i tonåren, Stark och klar och 

Föräldrar Tillsammans, har också varit föremål för varsin fördjupad studie. Båda 

programmen har implementerats av IOGT-NTO och har bjudit in föräldrar att delta i 

programmen genom ett samarbete med skolan. Stark och klar är ett kulturanpassat 

program som är utvecklat i Norge. Programmet bygger på 13 aktiviteter under 

högstadieperioden och är ett universellt program. Föräldrar Tillsammans bygger på 

den forskning som är gjord kring Örebro preventionsprogram (ÖPP), men med vissa 

väsentliga skillnader. Programmet Föräldrar Tillsammans introduceras vanligtvis i 

årskurs 7 med en manualbaserad PowerPoint-föreläsning för föräldrarna. 

Tidsåtgången för föreläsningen vid programstart är en kväll, 1,5 - 2 timmar. 

Informationsdelen är 45 minuter varpå det därefter är samtal i varje klass i 30 minuter, 

då föräldrarna pratar om gemensamma förhållningssätt kring deras barn och alkohol. 

Årligen därefter, årskurs 8 och 9, blir föräldrarna påminda om den överenskommelse 

som skrevs i årskurs 7 och de har också möjlighet att göra tillägg eller förändra 

överenskommelsen på befintliga föräldramöten. I ÖPP är introduktionen av 

programmet endast 20 minuter, men istället för tre ges sex manualbaserade 

PowerPoint-presentationer, det vill säga, en varje termin under högstadiet. Ytterligare 

olikheter mellan ÖPP och Föräldrar Tillsammans är att organisationen IOGT-NTO 

ansvarar för genomförandet av programmet genom att en representant från 

organisationen genomför introduktionsföreläsningen och två uppföljningskvartar. 



24 
 
 

Inom ÖPP genomför en särskilt utbildad ”föräldrapresentatör” programmet (Statens 

folkhälsoinstitut, uå).  

Resultaten från de båda studierna visar att insatser till föräldrar kan påverka 

ungdomarnas alkoholkonsumtion (Pettersson, Özdemir, & Eriksson, 2011; Pettersson, 

Larsson, Bayram-Özdemir, & Eriksson, 2013; Larsson, Pettersson & Eriksson, 2012). 

Trots att implementeringen av Stark och klar var bristfällig och endast delar av 

programmet genomfördes som planerat rapporterade ungdomar till deltagande 

föräldrar en senare alkoholdebut än ungdomar till icke deltagande föräldrar. I årskurs 

9 rapporterade de också i lägre grad att de intensivkonsumerat alkohol (Pettersson, 

Özdemir, & Eriksson, 2011). När det gäller Föräldrar Tillsammans går det att se 

effekter av programmet på ungdomars alkoholkonsumtion om det introduceras i 

skolår 8 (Pettersson, Larsson, Bayram-Özdemir, & Eriksson, 2013). Ett år efter 

programstart är andelen ungdomar i skolår 9 som definieras som alkoholkonsumenter 

signifikant mindre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Vidare rapporterar 

flickor i interventionsgruppen signifikant mindre grad av berusning i skolår 9 jämfört 

med flickor i kontrollgruppen. Andelen ungdomar i interventionsgruppen i skolår 9 

som anger att deras kamrater dricker alkohol är inte lika stor som andelen ungdomar i 

kontrollgruppen.  

Datamaterialet som samlats in inom studien om Föräldrar Tillsammans har 

resulterat i två vetenskapliga manuskript som publiceras under 2014. Den ena 

undersöker föräldra-barnrelationens betydelse för ungdomars alkoholkonsumtion 

(Bayram-Özdemir, Larsson & Eriksson, manuskript) och den andra undersöker hur 

föräldrarnas tro på effekt av alkoholpreventiva insatser påverkas av deras barns 

alkoholkonsumtion (Bayram-Özdemir, Larsson, & Eriksson, manuskript).   

Sammanfattningsvis kan konstateras att de projekt med blivande föräldrar och 

föräldrar som målgrupp och som forskarteamet har genomfört fördjupade studier 

kring har visat positiva effekter.  

Att främja barn och ungdomars hälsa genom ANDT-förebyggande arbete 

När det gäller effektiva insatser för att förebygga ANDT-konsumtion bland ungdomar 

visar forskningen goda resultat för olika typer av multikontextinterventioner, det vill 

säga interventioner som riktar sig till individer inom två eller fler miljöer (se 

exempelvis Ferrer-Wreder et al., 2005; Foxcroft & Tsertsvadze, 2011a; Foxcroft & 

Tsertsvadze, 2011b). Inom litteraturen används också begreppet 

multikomponentsprogram, vilket ofta innebär omfattande förebyggande arbete med en 

rad olika insatser (Kumpfer & Kaftarian, 2000). Två av de mest kända och 
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väldokumenterade förebyggande programmen som innehåller insatser på olika nivåer 

är Project Northland (Perry et al., 2002) och The Icelandic model (Sigfusdottir et al., 

2009). Båda programmen innehåller insatser direkt till ungdomar, men också till deras 

föräldrar. Det finns också studier som visat att en kombination av både en 

föräldrainsats och insatser direkt till ungdomar har effekt på ungdomars 

konsumtionsmönster (Koning et al., 2009).  

Insatser till föräldrar i syfte att förebygga användning av ANDT bland ungdomar 

har också som enskilda insatser gott stöd i litteraturen (för översikter se exempelvis 

Ferrer-Wreder et al., 2005; Dusenbury, 2000; Smit et al., 2008). Det är dock viktigt att 

komma ihåg att ett universellt stöd till föräldrar bygger på frivilligt deltagande och att 

denna typ av interventioner inte attraherar alla. Litteraturen visar bland annat att 

föräldrar med hög utbildningsnivå i större utsträckning väljer att delta i 

föräldrastödjande insatser (Pettersson, Lindén-Boström & Eriksson, 2009; Bauman, 

Ennett, Foshee, Pemberton & Hicks, 2001; Haggerty et al., 2002). Skolan ses därför 

ofta som en viktig arena för att nå alla barn och ungdomar oavsett föräldrarnas 

bakgrund och intresse för att delta i olika typer av förebyggande insatser. Skolan har 

också en lång tradition av att arbeta med alkohol- och drogförebyggande arbete. I 

läroplanen för grundskolan står det att rektorn har ansvar för att undervisningen i 

olika ämnen integrerar ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis riskerna 

med tobak, alkohol och andra droger (Skolverket, 2011). Det är dock otydligt i vilken 

omfattning ANDT-undervisningen ska genomföras och med vilket innehåll 

(Skolverket, 2012).  

Barn och unga är en framträdande målgrupp i ANDT-strategin. Det framkommer 

inte minst genom att det tredje långsiktiga målet handlar om att antalet barn och unga 

som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol 

eller tobak succesivt ska minska. Skolan lyfts också fram som en viktig arena bland 

annat genom det prioriterade mål som handlar om att utveckla arbetet för en 

hälsofrämjande skola (prioriterat mål 3.4). Under strategiperioden bör grund- och 

gymnasieskolor få möjlighet att ta del av utbildningsinsatser för att stödja generell 

skolutveckling och utveckla undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak 

(Prop. 2010/11:47). En bild från forskning kring skolan som arena för ANDT-

förebyggande arbete är att många generella insatser som genomförts har liten eller 

ingen effekt (Babor et al., 2010), men det finns också forskning som visar på en annan 

bild. I en översiktsartikel genomförd i en australiensisk kontext framkommer att 

universella program som genomförs med skolan som arena har effekter på ungdomars 

alkohol- och drogkonsumtion (Teesson, Newton & Barrett, 2012).  I en 
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litteraturgenomgång som genomförts på uppdrag av Skolverket (2013) framkommer 

också att det finns vetenskapliga belägg för att skolans ANDT-förebyggande arbete, 

under vissa villkor, kan vara framgångsrikt och även tillämpbart på flera olika 

hälsoproblem. Viktiga komponenter för ett fungerande arbete är:  

”…att en forskningsbaserad ANDT-undervisning bör knytas till ett teoretiskt 

ramverk kring risk- och skyddsfaktorer, innehålla inslag som syftar till 

beteendeförändring som t.ex. social färdighetsträning, undervisa om samhällets 

normer kring alkohol och narkotika, vara anpassad till målgruppens ålder och 

mognad samt ha inslag av elevaktiva pedagogiska förhållningssätt som skapar 

delaktighet och engagemang hos elever.” (Skolverket, 2013, s. 5). 

Inom ramen för forskarteamets arbete pågår fördjupningsstudier av tre projekt med 

skolan som arena för ANDT-förebyggande arbete; Riksförbundets SMART:s projekt 

Med ungdomar för ungdomar i utsatt region, organisationen Team 49:s projekt 

Triaden samt projektet Protecting You – Protecting Me som är ett amerikanskt 

program som översatts och anpassats efter svenska förhållanden av organisationerna 

Mothers Against Drunk Driving (MADD) och Motormännens Helnykterhetsförbund 

(MHF).  

Forskarteamet har följt organisationerna SMART och Team 49 sedan 2011 inom 

ramen för fördjupningsstudien som kallas Skolan som arena för ANDT-prevention. En 

fördjupningsstudie av Protecting You – Protecting Me har påbörjats under 2014. Vad 

gäller studien av SMART ingår förutom den verksamhet som bedrivs inom projektet 

Med ungdomar för ungdomar i en utsatt region också en verksamhet på en annan ort i 

landet där organisationen har bedrivit arbete under en lång tidsperiod. På den orten är 

arbetet väletablerat och enligt organisationen själv välfungerande. Det övergripande 

målet med SMART:s arbete är att verka primärpreventivt och att skjuta upp och/eller 

förhindra debuter av alkohol och tobak hos barn och ungdomar. Organisationen 

använder sig av kontraktsmetoden som består av ett kontrakt som ungdomarna får 

skriva på efter medgivande av föräldrar/vårdnadshavare. Kontraktet innehåller ofta 

flera punkter såsom att avstå från användande av droger, 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. På vissa orter handlar kontraktet endast om tobak. 

Det skrivs vanligtvis på för ett år i sänder av blivande medlem och dess förälder.  

Resultat från studierna finns framförallt från Riksförbundet SMART:s arbete på 

orten där deras arbete är väletablerat. De visar att ungdomar som aldrig har skrivit på 

något kontrakt i större utsträckning är alkoholkonsumenter, de har i större 

utsträckning rapporterat andra normbrytande beteenden, de har färre regler hemma 
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och sämre relation med sina föräldrar än de ungdomar som har skrivit på kontraktet 

vid minst ett tillfälle. Resultaten visar också att ju längre ungdomarna finns kvar inom 

programmet ju mindre röker de, dricker de och utför andra normbrytande beteenden 

såsom snattning. Resultaten är oberoende av ungdomarnas socioekonomiska 

bakgrund (Geidne, Giannotta, Pettersson & Eriksson, 2014).  

I dagsläget finns det data insamlat för SMART och Triaden men utvärderingen 

planeras att pågå fram till och med 2018. För mer information om innehållet i de tre 

olika projektet och om fördjupningsstudierna se kapitel 10 och kapitel 14. 

En mer outforskad arena för ANDT-förebyggande arbete för barn och ungdomar är 

fritiden som arena. Det finns studier som visar att idrottsföreningar kan ha en 

betydelsefull roll när det gäller att förebygga ANDT bland barn och unga (Kokko et 

al., 2006; King et al., 2010; Geidne et al., 2013). När det gäller fritidgårdsverksamhet 

har tidigare forskning visat att en ostrukturerad verksamhet kan öka riskerna för att 

ungdomarna utvecklar normbrytande beteenden (Mahoney & Stattin, 2000). I ANDT-

strategin nämns fritidssektorn som en viktig aktör i det förebyggande arbetet utifrån 

antagandet att möjligheten att lyckas i det svåra arbetet att förändra beteenden och 

normer ökar om insatserna sker på flera olika områden och av aktörer i samverkan 

(Prop. 2010/11:47) 

En fördjupningsstudie kring fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete har 

bedrivits av forskarteamet sedan 2011 i samarbete med två idéburna organisationer; 

Verdandi Stockholmskretsen och Fritidsforum. Båda organisationerna bedriver 

verksamhet för ungdomar i två liknande förortsområden. Resultat från enkäter med 

deltagande ungdomar visar att de flesta av ungdomarna är födda i Sverige, men har 

minst en förälder född i ett annat land. I princip alla i studien anger att de trivs bra 

med sina liv, med sin skola och med den undersökta fritidsverksamheten. (Geidne, 

Fredriksson & Eriksson, 2012). Majoriteten av ungdomarna angav att det viktigaste 

motivet för att delta i verksamheten var att delta i roliga aktiviteter (Geidne, 

Fredriksson & Eriksson, 2013). Datainsamlingen i studien slutförs under 2014. För 

mer information om organisationerna, projekten och fördjupningsstudien se kapitel 

11. 

Att förebygga psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna 

I ANDT-strategin beskrivs vikten av en trygg och god uppväxt för barn och ungdomar 

(Prop. 2010/11:47). I ett samhälle där den psykiska ohälsan bland unga ökar och där 

skillnaden mellan tjejer och killar blir allt mer tydlig (Perry & Pauletti, 2011; Petersen 

et al., 2010; Lager, 2009) finns ett behov av insatser för att förebygga ohälsa och 
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framförallt stärka tjejer och unga kvinnors hälsa och välbefinnande. I strategin betonas 

också den koppling som finns mellan psykisk ohälsa och en ökad risk för missbruk. 

Ett av de prioriterade målen är därför minskat riskbruk och minskad 

intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och unga vuxna med psykisk ohälsa 

(prioriterat mål 4.2) (Prop. 2010/11:47).  

En av de fördjupningsstudier som pågår handlar om Genusinriktad ANDT-

prevention. Två organisationer ingår i denna studie; KSAN och Tjejzonen. KSAN:s 

projekt BellaNet, som är ett nationellt nätverk för tjejgruppsledare, ingår i studien 

bland annat genom att forskateamet följer ett antal tjejer som deltagit i tjejgrupper 

vars ledare genomgått en utbildning i KSAN:s material Bella och som ingår i nätverket 

BellaNet. Tjejzonen ingår i studien med två projekt. Det ena är projektet Storasyster 

mot droger, ett projekt för att skapa relationer mellan en ung tjej (Lillasyster) och en 

cirka 10 år äldre tjej (Storasyster) genom fysiska möten (offline). Tjejzonens andra 

projekt är Storasyster på nätet som handlar om att unga tjejer kan få stöd av en 

Storasyster som de har kontakt med via internet (online).  

Preliminära resultat finns nu framtagna för Tjejzonens projekt. Lillasystrarna 

rapporterade i en första enkät som skickats till tjejer i de båda Storasyster-projekten 

att anledningen till att de sökt sig till Tjejzonens verksamhet var att de ville ha någon 

att prata med. Många tjejer kände sig också ledsna och ensamma (Pettersson, Larsson 

& Eriksson, 2014) samtidigt som de rapporterade psykosomatiska besvär (Larsson & 

Pettersson, 2014). Intervjuer med Lillasystrar visar bland annat att verksamheten 

spelar en stor roll i de unga tjejernas liv. Lillasystrarna upplevde att de blev stärkta av 

relationen med sin Storasyster. En viktig fördel med programmet var att Storasystrarna 

hade mycket begränsad information om dem vid relationens start vilket innebar att 

Lillasystrarna själva hade makten att bestämma vad de ville dela med sig av. 

Lillasystrarna ansåg också att de blev behandlade med respekt, blev lyssnade på och 

blev tagna på allvar (Pettersson, Larsson, Skoog & Eriksson, 2013). En artikel med 

resultat från både den första enkätundersökningen och intervjuerna kommer inom 

kort att skickas in till en vetenskaplig tidskrift. Vilken effekt de två projekten har på 

tjejernas ANDT-konsumtion återstår att se efter att datainsamlingen är avslutad. 

Däremot kan vi redan nu dra slutsatsen att Tjejzonens verksamhet når en grupp tjejer 

som upplever att offentliga samhällets insatser inte passar eller räcker till för dem 

(Larsson & Pettersson, 2014).  

För mer information om organisationerna, projekten och fördjupningsstudien se 

kapitel 12.  
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En folkhälsobaserad och restriktiv ANDT-politik och insatser för att begränsa 
tillgängligheten 

Vikten av en restriktiv ANDT-politik och insatser för att begränsa tillgängligheten lyfts 

ofta fram i litteraturen som effektivt för att minska konsumtion och skadeverkningar 

av konsumtion (se exempelvis Babor et al., 2010; Room, Babor & Rehm, 2005). 

Regeringen betonar i propositionen En politik för det civila samhället att de idéburna 

organisationerna har en viktig roll när det gäller att vara röstbärare och driva en stark 

opinion (Prop. 2009/10:55). De idéburna organisationernas opinionsbildande arbete 

lyfts också fram i ANDT-strategin, exempelvis under det prioriterade målet att 

utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter 

(prioriterat mål 3.2) och det prioriterade målet om ökad användning av befintliga 

verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska den skadliga 

alkoholkonsumtionen (prioriterat mål 3.3) (Prop. 2010/11:47).  

IOGT-NTO är ett exempel på en organisation som ser det som ett av sina viktigaste 

områden att påverka beslutsfattare på alla nivåer vad gäller alkohol- och 

narkotikapolitiken (IOGT-NTO, 2009). Under de senaste åren har också andra 

organisationer uppstått utifrån ett sådant behov. Ett exempel är Tankesmedjan 

Tobaksfakta vars arbete utgår från den internationella Tobakskonventionen. De 

arbetar mycket med opinionsbildning och politisk påverkan. Deras projekt Mördande 

reklam är ett kunskaps- och informationsförmedlingsprojekt som handlar just om hur 

tobakspolitiken skall skyddas från påverkan från tobaksindustrin. De menar att 

allmänheten, särskilt barn och unga, men även beslutsfattare och folkhälsoarbetare 

kontinuerligt måste informeras om den konflikt som råder mellan folkhälsan och 

tobaksindustrin. Forskarteamet genom Charli Eriksson leder en internationell 

expertgrupp som genomför en kvalitetsutvärdering av Tankesmedjan Tobaksfakta 

under 2014 (se kapitel 6). 

Trots att forskningen tydligt visar att en av de mest effektiva strategierna för ett 

förebyggande ANDT-arbete är att begränsa tillgängligheten av ANDT är det relativt få 

projekt som under strategiperioden beviljats medel för detta. Ett undantag som också 

har varit föremål för en fördjupningsstudie är Ungdomens nykterhetsförbunds 

Folkölsprojekt. Projektet syftade bland att till att testa två olika för genomförande av 

folkölskontroller (provköp). Resultat från fördjupningsstudien visade att mer än 

hälften av provköpen resulterade i att ungdomar (14-17 år gamla) fick köpa folköl 

(Geidne & Eriksson, 2008). Att arbeta med en strukturerad modell gav bättre resultat 

än att göra enstaka provköp (Geidne & Eriksson, 2009). Nu har lagstiftningen 

förändrats så att provköpsmodell för uppföljning av alkohollagen kan genomföras och 
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interventionen betraktas inte som brottsprovokation. Tidigare kunde inte 

kommunerna använda denna metod, vilket den idéburna organisation UNF kunde 

göra. 

Framgångsrikt organisationsarbete 

Att arbeta framgångsrikt med ANDT-förebyggande insatser innebär inte bara att 

arbetet ska vara baserat på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet vad gäller 

metoder och komponenter. Litteraturen visar också vikten av en välfungerande 

organisation för att på ett framgångsrikt sätt kunna implementera de förebyggande 

insatserna såsom planerat (se exempelvis Durlak & DuPre, 2008). I det följande 

avsnittet lyfts därför några aspekter som betonas i litteraturen kring implementering av 

förebyggande arbete. Avsnitten innehåller också forskarteamets samlade erfarenheter 

från arbetet med att utvärdera och dokumentera den satsning som regeringen gjort på 

idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete mellan åren 2003-2013. 

Resultat redovisas från den fördjupningsstudie som genomförts kring projektledarna 

inom satsningen och som beskrivs i kapitel 11.  

Organisationens kapacitet och värdegrund 

I implementeringsforskning återkommer vikten av en välfungerande organisation. Det 

benämns ofta som organisatorisk kapacitet (Durlak & DuPre, 2008; Wandersman et 

al., 2008). Det innefattar både organisationens motivation och förmåga att 

implementera en ny metod eller ett nytt arbetssätt (Wandersman et al., 2008). Faktorer 

som påverkar implementeringsprocessen är bland annat ett gott ledarskap, normer 

kring förändringsarbete och en delad vision (Durlak & DuPre, 2008). I den 

fördjupningsstudie som forskarteamet har gjort med projektledarna inom satsningen 

framkommer att organisatoriska faktorer är mycket viktiga för projektledarna. Ett 

organisatoriskt stöd handlar bland annat om en god styrning och ledning, tydlighet 

och ramar och administrativt stöd. Projektledarna betonar också vikten av ett 

relationsbaserat stöd, exempelvis stöd och hjälp av kollegor (Fredriksson et al., 2014). 

Det är en mångfald av idéburna organisationer som fått medel inom ramen för 

regeringens satsning till idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Bland 

annat skiljer de sig mycket åt när det gäller i vilken grad de valt att synliggöra vilken 

värdegrund, idé eller ideologi som de grundar sig på. IOGT-NTO är en av de 

organisationer som är mycket tydliga med sin vision om ett samhälle, en värld, där 

alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv (IOGT-

NTO, 2014). De är också en av få organisationer som villkorar medlemskap i 
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organisationen, det vill säga att alla medlemmar lovar att leva helnyktert och att 

avhålla sig från narkotika (IOGT-NTO, 2009). 

Som implementeringsforskningen visar är en gemensam vision viktig när en insats, 

ett arbetssätt eller en metod ska implementeras i en organisation (Durlak & DuPre, 

2008). De idéburna organisationer som ingår i denna satsning vill ofta implementera 

ett arbetssätt eller en metod i andra organisationer, till exempel i skolan. Det är då 

rimligt att fundera över hur organisationens värdegrund, idé eller ideologi kommer att 

tas emot i den organisation där insatsen ska implementeras. En erfarenhet från 

forskarteamets arbete med att utvärdera IOGT-NTO:s föräldrastödsprogram Stark 

och klar är att organisationens värdegrund hade betydelse för vissa föräldrars 

deltagande i programmet. Det fanns föräldrar som menade att just denna organisation 

var särskilt lämpad att arbeta med frågan och att de uppfattades ha relevant kunskap 

(Pettersson, 2010). IOGT-NTO har också i sitt arbete med sina båda 

föräldrastödsprogram Stark och klar och Föräldrar Tillsammans varit tydliga med att 

det inte handlar om någon rekrytering av nya medlemmar till organisationen när de 

föreläser i skolorna. När det gäller Föräldrar Tillsammans visade IOGT-NTO sin 

logga endast i slutet av föreläsningen då kontaktuppgifter till konsulenten visas men 

inte i föreläsarmaterialet i övrigt (Larsson, Pettersson & Eriksson, 2012).  

ANDT-förebyggande arbete innebär en inblandning i människors liv vilket innebär 

att det är av stor vikt att ta hänsyn till etiska aspekter under projektets alla faser 

(EMCDDA, 2011). Många av de idéburna organisationerna har genom sitt 

värdegrundsarbete en stor erfarenhet av detta. 

Förutsättningar för långsiktighet i det ANDT-förebyggande arbetet  

I ANDT-förebyggande arbete är det viktigt att säkerhetsställa långsiktigheten och 

hållbarheten i arbetet. Långsiktig finansiering är en viktig förutsättning för ett hållbart 

drogförebyggande arbete (EMCDDA, 2011). I projektledarstudien är 

finansieringsfrågan en återkommande aspekt som projektledarna lyfter fram (Green et 

al., 2014; Fredriksson et al., 2014). Kortsiktiga projektmedel ses som ett hinder i 

arbetet eftersom det skapar svårigheter med kontinuiteten (Green et al., 2014). För att 

maximera möjligheten att genomföra och upprätthålla ett drogförebyggande arbete 

bör organisationen utveckla en strategi för att söka olika typer av statligt och icke-

statligt finansiellt stöd (EMCDDA, 2011). De idéburna organisationerna menar dock 

att det är tidskrävande att ständigt söka nya pengar och återrapportera för medel som 

beviljats (Green et al., 2014).  

http://www.iogt.se/
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Kortsiktiga medel kan också hota mindre organisationers överlevnad (Marmot, 

2010). Forskarteamets erfarenheter är också att de större organisationerna har lättare 

att klara eventuella ”glapp” mellan utlysningar av ekonomiska medel och beslut om 

vilka organisationer som beviljas medel. Det kan bero på att man har möjlighet att 

omfördela interna medel, vilket kan vara svårare för små organisationer. Det har hänt 

att organisationer har tvingats att säga upp personal i väntan på besked om förlängda 

medel. Även om utvecklingen kring fördelningen av dessa medel har gått framåt 

genom att Statens Folkhälsoinstitut, och numer Folkhälsomyndigheten, har varit 

tydliga med att projekten kan planera sina projekt utifrån en treårsplan har det funnits 

svårigheter för projekten att behålla långsiktigheten när medlen ändå beviljas på årlig 

basis.  

Finansiering är endast en av flera viktiga faktorer för att få ett arbete att bli 

långsiktigt. Andra viktiga faktorer är varaktigt engagemang hos anställda och andra 

berörda inom organisationen (EMCDDA, 2011). En resurs som idéburna 

organisationer har i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är tillgången till 

ideellt engagerade människor. Projektledarna i de idéburna organisationerna inom 

satsningen menar att det finns en unik kraft i frivilligt arbete bland annat genom att 

man delar en gemensam ideologi eller vision och att man engagerar sig för en 

gemensam sak (Green et al., 2014). Majoriteten av projektledarna som deltog i 

fördjupningsstudien hade varit medlemmar i organisationen innan de blev 

projektledare för det specifika projektet och nästan hälften av dem arbetade också 

ideellt inom organisationen (Geidne et. al., 2014).  I en modell för 

samhällsmobilisering av ett hälsofrämjande arbete ges exempel på faktorer som kan 

skapa hållbarhet i arbetet. En viktig faktor är att skapa ett positivt organisationsklimat 

vilket ger förutsättningar för samverkan, bibehållande av personal och volontärer. En 

annan faktor är att skapa en rekryteringsplan eftersom omsättning av volontärer och 

personal förekommer i fleråriga projekt. Då gäller det att vara förberedd. Det är också 

viktigt att ge erkännande för allt arbete som utförs av volontärer (Green & Tones, 

2010).   

En av de organisationer som forskarteamet följt över flera år och som har nått stor 

framgång när det gäller att rekrytera och behålla volontärer inom sin verksamhet är 

Tjejzonen. Enligt organisationen beror framgången på deras starka fokus på att 

utbilda, handleda och stödja sina volontärer. När de beskriver sin verksamhet finns 

volontärer och de unga tjejerna i centrum och organisationen ses som ett stöd för båda 

dessa grupper. De ser också vikten av att begränsa antalet volontärer till den kapacitet 

man bedömer sig ha när det gäller att stödja sina volontärer. En annan bidragande 
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faktor som skulle kunna förklara att de anses attraktiva för volontärer är deras tydliga 

ramverk för de som väljer att engagera sig. Inom Tjejzonen får man exempelvis endast 

ha ett åtagande åt gången. Volontärerna kan alltså inte vara engagerade i flera 

uppdrag samtidigt.      

Förståelse för och delaktighet från målgruppen 

I den europeiska kvalitetsstandarden för drogförebyggande arbete påpekas att en 

förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete som är effektivt, 

kostnadseffektivt och etiskt hållbart är en god förståelse för målgruppen (EMCDDA, 

2011). Detta är något som också bekräftas i projektledarstudien. Projektledarna 

belyser ett värde med den förtrogenhet som kommer med deras unika förkunskaper 

samt en förförståelse för olika sakfrågor och målgrupper. Både kulturkompetens och 

kännedom om målgruppens specifika behov och situation beskrivs som en 

nödvändighet för att lyckas nå fram med ett ANDT-inriktat förebyggande arbete. 

Likaså språkkunskaper och respekt för olika seder och kulturer (Green et al., 2014).   

I den europeiska kvalitetsstandarden för drogförebyggande arbete (EMCDDA, 

2011) betonas också vikten av att förebyggande arbete inte bara utförs för människor 

utan också med människor. Detta är något som även framkommit i 

projektledarstudien. Resultaten visar att idéburna organisationer kan se ett mervärde 

med att deras arbete gör deltagare, men även deras vänner, anhöriga etcetera, 

involverade i flera olika verksamheter inom deras organisation. Målgruppen betraktas 

inte som passiva konsumenter av en förebyggande insats utan de bjuds snarare in till 

organisationen och till en delaktighet (Green et al., 2014). Inom socialt arbete är 

begreppet evidensbaserad praktik etablerat där delaktighet från målgruppen betonas. 

Det handlar om den professionellas förmåga att integrera kunskap från olika 

kunskapskällor. Förutom den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, personens 

situation och kontextuella omständigheter och den egna expertisen är det viktigt att ta 

hänsyn till personens (brukarens) erfarenheter och önskemål (Jergeby, 2009).  

Målgruppens egna önskemål är alltså en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av 

olika insatser och metoder. En erfarenhet från fördjupningsstudien av Stark och klar 

var att programmet i större utsträckning attraherade människor med bättre sociala och 

ekonomiska villkor (Pettersson, Lindén-Boström & Eriksson, 2009). Den idéburna 

sektorn framhålls ofta som viktiga aktörer för att öka delaktigheten i lokalsamhället 

och för att minska ojämlikhet i hälsa (Marmot, 2010). I mobiliseringen av boende i 

lokala projekt i bostadsområden fann vi i en studie att viktiga faktorer för deltagande 

var tidigare deltagande i olika försök att påverka liksom att diskutera politik med sina 

grannar (Fröding, Elander, Eriksson 2011).  Människor som deltar i idéburna 
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organisationer har ofta sådan erfarenhet och de är ofta nätverksbyggare. Under första 

årens satsningar, som då förmedlades av Socialstyrelsen, ingick tre områdesinriktade 

projekt (Eriksson et al., 2010). I projekten MOTGIFT på Gotland, Söder mot 

Narkotika i Stockholm och Verdandi Tensta-Rinkebys drogpreventiva arbete bland 

ungdomar var de idéburna organisationerna navet i ett omfattande samverkansarbete i 

lokalsamhällena. Vår bedömning då var att:  

”områdesprogrammen lyfter fram tre viktiga frågor. Hur kan alkohol- och 

drogfrågorna integreras i det lokala folkhälsoarbetet? Det är viktigt att det inte blir 

flera parallella och ibland till och med konkurrerande spår. En andra viktig fråga 

är hur den ideella kraften och de frivilliga organisationerna kan delta i det lokala 

arbetet på ett målinriktat och bra sätt? Här skiljer sig erfarenheterna mycket åt 

mellan Sverige och andra länder med en mindre utvecklad offentlig sektor. Vilka 

lärdomar kan vi dra av detta? En tredje viktig fråga gäller om området kan 

beforskas på ett konstruktivt sätt. Hur kan kunskap nås om områdesbaserade 

insatser, sammansatta insatser och universell prevention?” (Eriksson et al., 2010, 

sid 226). 

Samverkan i det ANDT-förebyggande arbetet 

I ANDT-strategin är det tydligt att det krävs insatser från de flesta sektorer i samhället 

för att nå strategins mål och att det krävs en sektorsövergripande samordning. ANDT-

strategins prioriterade mål 3.5 handlar om ett ökat deltagande från bland annat 

idéburna organisationer i det förebyggande arbetet (Prop. 2010/11:47). Vikten av ett 

gemensamt ansvarstagande mellan offentlig och ideell sektor för att kunna uppnå ett 

effektivt folkhälsoarbete betonas också i regeringens proposition (Prop. 2007/08:110) 

och i överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 

området och Sveriges kommuner och landsting (Prop. 2008/09:207). Samverkan 

mellan olika aktörer i samhället lyfts också fram i den europeiska kvalitetsstandarden 

för drogförebyggande arbete. I den rekommenderas att man skapar en 

kommunikationsstrategi för att möjliggöra ett utbyte mellan de olika grupper som 

deltar i insatsen (EMCDDA, 2011). 

Projektledare inom idéburna organisationer har uttryckt att deras ANDT-

förebyggande arbete har ett lågt egenvärde om det inte sker i samarbete med andra 

idéburna organisationer eller med offentliga och statliga myndigheter. Med samlade 

krafter och kompetens går det att nå fler mål, men för att komma så långt krävs 

förståelse för både den egna rollen, andras funktioner och ansvarsområden menar de 

projektledare som delat med sig av sina erfarenheter (Green et al., 2014).   
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Projektledarna värdesätter också utbyte med externa parter för att få sin 

kompetensutveckling tillgodosedd, exempelvis sakkunniga vid universitet, politiker 

och tjänstemän inom den offentliga sektorn. Kompetensutvecklingen kan beröra saker 

som fortbildning inom ett visst ämne, att lära sig hitta forskningsresultat eller att 

kunna dokumentera och utvärdera sitt arbete på ett tillämpligt sätt (Green et al., 

2014). 

Många av de idéburna organisationernas har under åren vittnat om en bred och 

stark lokal samverkan som de själva upplevt som en viktig komponent för ett 

framgångsrikt projektarbete. Som exempel kan nämnas Verdandi i Tensta-Rinkeby 

som byggt upp ett nätverk med lokala samarbetspartner så som skola, socialtjänst och 

närpolis. Ett annat exempel är Rädda Barnen i Staffanstorp som haft ett nära 

samarbete med kommunen kring romernas situation och integrering i samhället. Det 

finns också många andra goda exempel på organisationer som har lyckats med 

samverkan i lokalsamhället. Projektledarna i projektledarstudien rapporterar dock att 

bristen på tillit hos myndigheter och kommuner ibland kan vara ett hinder i det 

ANDT-förebyggande arbetet (Green et al., 2014). Vår slutsats är att samverkan mellan 

samhällets olika sektorer är ett område som kan och bör utvecklas för att få ett 

hållbart ANDT-förebyggande arbete.    

Reflektioner 

En majoritet av de organisationer som beviljats medel för att bedriva ANDT-

förebyggande projekt har haft ungdomar som målgrupp för sitt arbete. Ungdomar är 

en viktig målgrupp för ANDT-förebyggande arbete, men utvärderingar av insatser 

riktade direkt till ungdomar visar ofta på små effekter. Det är då viktigt att dessa 

insatser kombineras med andra interventioner, såsom stöd till föräldrar eller 

tillgänglighetsbegränsade åtgärder. Trots att tillgänglighetsbegränsade insatser och 

insatser för en restriktiv ANDT-politik har visat sig mycket viktiga i det förebyggande 

arbetet är det få organisationer som fått medel för detta arbete. Det kan bero på att få 

organisationer söker för denna typ av insatser. Vilka typer av insatser bör beviljas 

medel? Ska det också finnas möjlighet för organisationerna att utveckla nya metoder 

och arbetssätt? Forskarteamets bedömning är att kraften i de idéburna 

organisationerna ska tas till vara och de bör ges möjlighet att prova innovativa idéer. 

Det är dock viktigt att dessa följs upp och utvärderas av en extern part.     

Framgångsrikt organisationsarbete består av många olika faktorer. I detta avsnitt 

har några aspekter lyfts fram, men det är viktigt att komma ihåg att det är en stor 

mångfald av organisationer som getts bidrag och de har mycket olika organisatoriska 

förutsättningar. En viktig fråga för de myndigheter som beviljar bidrag till idéburna 
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organisationers ANDT-förebyggande arbete är vilka krav som ska ställas på de som 

beviljas medel och vilket stöd som ska ges till organisationerna. Det finns allt från små 

organisationer som arbetar med en begränsad målgrupp till stora, väletablerade 

organisationer som har en omfattande organisatorisk kapacitet. Forskarteamet 

välkomnar en diskussion kring detta tillsammans med berörda myndigheter.      
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5. Idéburna organisationers unika möjligheter kan ge 
mervärden 

Under alla år vi som forskarteam jobbat med FoU-arbete i nära samverkan med 

idéburna organisationer (2003-2013) har vi samlat på oss mycket värdefull kunskap 

om organisationernas unika möjligheter för att arbeta med ANDT-förebyggande 

arbete och vilka mervärden det kan generera. För oss råder det ingen tvekan om att 

idéburna organisationer har en viktig plats och fyller en viktig funktion i vårt samhälle 

som privat och offentlig sektor inte kan ta eller uppnå. Detta kapitel bygger på våra 

erfarenheter men också på röster från projektledarna inom satsningen. Projektledarnas 

erfarenheter av och åsikter om mervärden finns att läsa mer om i tre artiklar som 

nyligen publicerats i Socialmedicinsk tidskrift (Geidne et al., 2014; Green et al., 2014; 

Fredriksson et al., 2014). Kapitlet avslutas med reflektioner kring bidragsgivning till 

idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete i relation till deras unika 

möjligheter.  

Reflektioner kring mervärden 

Det finns en rad mervärden som forskarteamet genom åren bevittnat genom det nära 

samarbetet med de idéburna organisationerna inom satsningen. Dessa stämmer väl 

överens med de mervärden som projektledarna själva har lyft fram i 

projektledarstudien. Det handlar exempelvis om de idéburna organisationernas närhet 

till och kunskap om målgruppen, sakkunskap, tillgänglighet, innovativa förmåga och 

ideell kraft.  

De idéburna organisationerna finns i allmänhet med sin verksamhet nära 

målgruppen vilket ger en unik möjlighet att känna målgruppens behov och önskemål. 

Det leder till att de har en ovärderlig och unik kulturkompetens, som är oerhört viktig 

i det förebyggande arbetet. Detta går i många fall inte att uppnå med offentlig 

verksamhet. Organisationerna har också en förmåga att nå nya målgrupper och 

målgrupper som på något sätt är utsatta i samhället. Som exempel kan nämnas romer, 

ensamkommande flyktingar, barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt 

barn och unga vuxna i riskmiljöer. Det finns en stor risk att dessa grupper skulle stå 

utanför samhällets förebyggande arbete om inte ideella sektorn fått medel för detta. 

Närheten till målgruppen kan också leda till att målgruppen får ett förtroende för 

organisationen och personerna bakom insatsen som genomförs. Många personer vill 

inte heller möta en myndighetsperson utan föredrar en medmänniska, vilket kan bero 

på dåliga erfarenheter av myndigheters bemötande. Förtroendet för organisationerna 
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kan också leda till en större framgång med att nå fram till målgruppen, vilket är 

mycket viktigt i arbetet med att utjämna olikheter i befolkningens hälsa.  

Idéburna organisationer har också en fördel genom att de når en mångfald av 

människor. Ett exempel är verksamheten som bedrivs inom Verdandi Tensta/Rinkeby. 

De flesta medlemmarna är familjer med utländsk bakgrund som representerar över 30 

olika nationaliteter. Det stora medlemsantalet gör att vissa aktiviteter engagerar mellan 

80-250 barn och ungdomar med föräldrar.  

Mervärdet med närheten till målgruppen gör att organisationerna kan anpassa 

verksamheten som bedrivs utifrån det som efterfrågas just nu, vilket ibland kan 

innebära att man måste tänka om och tänka nytt. En förutsättning för detta som ofta 

framkommer är de korta beslutsvägar som finns inom de idéburna organisationerna. 

Eftersom deras verksamheter finns nära människorna ökar också chansen att 

organisationerna uppfattar behoven och bristerna i samhället tidigare än offentliga 

verksamheter. Tjejzonens verksamhet är ett exempel på att tillgodose ett behov genom 

deras storasysterprogram. De unga tjejerna som deltar i Tjejzonens storasysterprogram 

uttrycker att offentliga samhällets insatser inte passar eller räcker till för dem. De har 

behov av att träffa någon äldre kvinnlig förebild som lyssnar på dem och där möten 

sker på de unga tjejernas villkor.  

Idéburna organisationer kännetecknas i många fall av att våga satsa på nya 

innovativa insatser. Även i detta fall är Tjejzonens verksamhet ett exempel som kan 

lyftas fram. I ett blogginlägg på Priobloggen som finns under Socialdepartementets 

hemsida skrev samordnaren för statens insatser inom psykisk ohälsa, Anders Printz, 

om sitt möte med Tjejzonen. Han betonade vikten av det civila samhället när det gäller 

stöd, inte minst till yngre personer med psykisk ohälsa. Han skriver att de är i 

framkant när det gäller att kommunicera med hjälp av digital teknik och att idéburna 

organisationer är viktiga kunskapsbärare när det gäller samhällets insatser för bättre 

psykisk hälsa (Printz, 2014).  

En annan styrka som blivit tydlig genom åren är vikten av att organisationerna är 

just idéburna. Människor i organisationen drivs av en gemensam vision, idé eller 

ideologi. De som engagerar sig i organisationen, som anställd eller som ideell, gör det 

för att man delar samma värdegrund. Forskarteamets erfarenhet är att deras 

engagemang ofta bygger på en idé om ett bättre samhälle vilket bidrar till en stark 

målfokusering. Genom detta har många organisationer också skaffat sig en mycket 

god kunskap om hur denna förbättring kan komma till stånd. De besitter därför ofta 

en viktig expertis och sakkunskap. Denna kompetens erbjuds offentliga verksamheter, 

till exempel skolan. Istället för att skolan ska utbilda personal för ANDT-
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förebyggande insatser erbjuds en föreläsare med bra sakkunskap om alkohol- och 

narkotikafrågor. En representant från en organisation kan oftast besvara en rad frågor 

som berör ANDT i större utsträckning än vad en lärare eller annan personal på skolan 

kan. Nackdelen med idéburna organisationer som genomförare är dock att ansvaret 

för det ANDT-förebyggande arbetet läggs på någon utanför skolan, vilken kan 

påverka förankringsarbetet på skolan och långsiktigheten i arbetet. 

Att idéburna organisationer attraherar människor att engagera sig ideellt innebär 

också att verksamheter finns tillgängliga för människor på ett annat sätt än de 

offentliga verksamheterna. Många verksamheter är tillgängliga utanför kontorstid och 

på helger. Vidare är organisationerna lättillgängliga på så sätt att det inte krävs att 

man uppfyller några kriterier för att få hjälp och stöd eller för att komma i kontakt 

med dem. Att människor engagerar sig ideellt har också ett ekonomiskt värde. Det gör 

att fler människor arbetar för samma summa pengar. Inom de projekt som genomförts 

inom denna satsning har det visat sig att sammantaget är andelen personer som är 

verksamma ideellt i projektet fyra gånger högre än andelen personer som är anställda i 

projektet. För varje anställd i en idéburen organisation engageras också två-tre 

personer i projektet som har sin tjänst i annan verksamhet (Eriksson et al., 2010). Den 

ideella kraften är alltså viktig utifrån flera aspekter.  

Detta avsnitt har tagit upp några viktiga mervärden med att idéburna organisationer 

bedriver ANDT-förebyggande arbete. Idéburna organisationernas unika möjligheter 

att skapa mervärden bör tas i beaktning vid bidragsgivning. Projektledarna inom 

satsningen önskar att myndigheter visar ett större intresse för deras verksamhet och 

genom det får en ökad kunskap om och förståelse för dem. Det kan leda till 

förbättrade förutsättningar för att de idéburna organisationernas unika möjligheter 

ska ge mervärde.  

Reflektioner kring bidragsgivning till idéburna organisationers ANDT-
förebyggande arbete  

Inom de idéburna organisationerna handlar det om att hitta en balans mellan 

organisationens syfte, förmåga och de aktuella behoven (Nygren, 2010). Vad är det 

man vill uppnå (mission och vision)? Vilken är organisationens förmåga (kapacitet och 

resurser)? Vilka är de aktuella behoven i samhällsutvecklingen? Vad gör andra 

aktörer? I detta har de idéburna organisationerna utvecklat idéer som de söker stöd 

för. 
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För att få en struktur på detta arbete kan det vara väsentligt att beakta olika faser i 

bidragsgivningen till olika aktörer inom ANDT-området. I det följande skiljer vi på 

planeringsfasen, genomförande och slutrapportering. 

Planeringsfasen omfattar det arbete som organisationen gör för att utveckla arbetet 

fram till en projektansökan. Det handlar om att utveckla idén till en genomförbar 

arbetsplan, som inkluderar redovisning av projektets mål, målgrupp, metoder, 

planerade insatser, resursbehov och tidsplan samt ansvarfördelning mellan olika 

medverkande. Detta är generellt för allt projektarbete. I denna utvecklingsprocess kan 

samverkan ske med andra parter för att bredda kompetensen och vidareutveckla idén. 

Planeringsfasen avslutas med att en ansökan sänds in till en anslagsgivande myndighet. 

En rimlig väg för anslagsgivande myndigheter är att göra en bedömning av ansökan 

utifrån en rad aspekter, som liknar det som tillämpas av forskningsfinansiärer. För det 

första ska en bedömning av ansökningens relevans i relation till utlysningen göras. Här 

ser vi att det har varit positivt med den breda utlysningen av medel för 

utvecklingsprojekt inom ANDT-området där nya metoder prövas, många olika aktörer 

engageras, vissa insatsers effekter studeras i vetenskapliga studier, stöd ges till 

spridning av etablerade metoder och utveckling av prioriterade insatser för spridning 

av kunskaper, läromedel och konferenser ges. 

För det andra är det angeläget att bedöma projektets innehåll, idé, nyhetsvärde och 

originalitet. Detta förutsätter att bedömarna väl känner till vilka kunskaper som finns 

och vilka kunskapsluckor som existerar. Idéburna organisationerna har historiskt varit 

viktiga för att uppmärksamma behov och göra utvecklingsinsatser som senare blivit en 

del av det offentligas åtagande. Ett exempel är föreningen Mjölkdroppen som kom att 

utvecklas till barnhälsovården. Inom satsningen har till exempel UNF:s folkölsprojekt 

varit innovativt och utvecklat metoder som nu är en etablerad del av uppföljningen av 

Alkohollagens genomförande. Det är också centralt att beakta vilka grupper som nås 

av verksamheten. Kan projektet bidra till en ökad jämlikhet i hälsa? 

För det tredje handlar det om att bedöma kompetensen hos den organisation som 

söker anslag. Det handlar om organisationen, den sökande och de som skall 

genomföra projektet. Här finns en skillnad mellan stora och små organisationer där 

det på pappret kan framstå som den stora organisationen har mycket resurser att bidra 

med till ett lyckat projekt. En aspekt som framkommit i enkäter till kommunala 

drogsamordnare är att de relativt ofta saknar stöd från arbetsledning och 

arbetskamrater. Inom de idéburna organisationerna är detta inget problem eftersom 

projektet ägs av organisationen som ställer sig bakom arbetet. Ibland är projektidén 

huvuduppdraget i organisationen och då är det aldrig problem med förankringen. För 
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att kunna bedöma detta krävs en kännedom om de idéburna organisationer som söker 

anslag. Det har under vissa perioder understötts av att den anslagsgivande 

myndigheten tar stöd för sådan kompetens. Givetvis görs detta under beaktning av 

jävssituationer. 

För det fjärde handlar det om projektets genomförbarhet. De idéburna 

organisationerna har ofta mycket stora ambitioner. Det kan ibland vara långt mellan 

mål och verksamhet. Här behöver en realistisk planering göras. Det är viktigt med en 

målsättning som faktiskt är möjlig att nå genom projektet. I detta sammanhang är det 

centralt att överväga möjligheten att ge anslag för mer än ett år. Detta skulle 

möjliggöra skarpare och mer målinriktade projekt. När det gäller bedömning av 

genomförbarhet vid ansökningstillfället bygger detta delvis på hur organisationen 

kunnat genomföra projekt tidigare. 

För det femte bör även en bedömning göras av projektets möjlighet att fortleva efter 

det att projektmedlen upphört. Det är viktigt att beakta organisationens intresse och 

möjlighet att inom organisationens ram eller i samarbete med andra fortsätta med 

förebyggande arbete som gett positiva resultat. Här har ofta de idéburna 

organisationerna en fördel i jämförelse med offentliga och privata verksamheter där 

projekt oftast läggs ner när medlen förbrukats. En idéburen organisation kan via 

ideellt arbete, medlemsavgifter och annan finansiering finna former för att fortsätta 

med det förebyggande arbetet. 

Baserat på dessa fem överväganden kan ett välgrundat beslut tas om projektets 

planeringsfas skall få ett konkret förverkligande. I denna fas kan också diskuteras 

vilka projekt där fördjupade vetenskapliga studier är lämpliga. Genom medverkan från 

forskarteamet vid Örebro universitet har detta möjliggjorts på ett unikt sätt.  

Genomförandefasen är nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete. Under 

denna sker också en bedömning av hur väl planerna förverkligats och de anslagna 

medlen använts på ett adekvat sätt. En värdering av detta finns inbyggt i systemet med 

att betala ut medlen i olika delar där slutbetalningen är beroende av projektets 

genomförande. Det finns inte så välutvecklade rutiner för detta. En rimlig metod för 

större projekt där oklarhet föreligger är besök hos projekten. Genom att arrangera 

projektledarträffar, som forskarteamet i Örebro gör, stöds genomförandet av projektet 

och projektledarna lär av varandra och delar med sig av olika erfarenheter. 

Slutrapporteringen från projekt som bedrivits av idéburna organisationer är en 

viktig del. Vi anser att värdering av de idéburna organisationernas arbete måste utgå 

från deras olika förutsättningar, storlek, syfte och typ av projekt. Ett stort projekt som 
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utför en intervention (egenutvecklad eller befintlig i ny miljö) bör följas upp på samma 

sätt som en liknande verksamhet genomförd av den offentliga sektorn. För uppföljning 

av ett projekt som fått ett mindre anslag kan det räcka med en dokumentation av vad 

som gjorts med pengarna. Hänsyn till uppföljning bör tas till organisationens storlek. 

Finns det anställda inom organisationen bör ett krav finnas på mer omfattande 

dokumentation. Om organisationen av olika anledningar lämnar bristfällig 

dokumentation (exempelvis beroende av språksvårigheter) så borde det ligga i 

myndighetens intresse att undersöka verksamheten genom besök.  

Avslutande reflektioner 

Organisationer behöver en bas för sin verksamhet och bör ha stöd för detta. Enfråge-

organisationer och projektstöd gör riktade insatser som kan bedömas utifrån sitt 

bidrag till att uppnå sina mer specifika samhällseffekter. På olika sätt kan dessa 

insatser bidra till ANDT-förebyggande arbete i linje med ANDT-strategin. Vilket 

mervärde skall de då tillföra? Vi har nämnt flera olika typer av mervärde i detta 

kapitel såsom möjlighet att nå målgrupper, den ideella kraften, viljekraften och 

möjligheten att framgångrika projekt blir del av organisationens ordinarie verksamhet. 

Allt detta bidrar till att idéburna organisationers projekt kan bidra till att målen i 

ANDT-strategin uppnås.  

De bästa projekten skall ges stöd, men det vi vill förorda är en bred bedömning av 

projektplaner utifrån relevans för utlysning, projektets innehåll, nyhetsvärde och 

originalitet, kompetensen hos den sökande organisationen, genomförbarheten och 

projektets möjlighet att fortleva efter projektmedlens upphörande. Med denna bredare 

bedömning kommer de bästa projekten få medel oavsett om de är offentlig 

verksamhet, privat verksamhet eller en idéburen organisation som söker men det 

mervärde som olika parter har ska tas i beaktande. Det är vår bedömning att idéburen 

verksamhet med dess mervärden står sig väl i den konkurrensen.  

Vår slutsats är att de idéburna organisationernas bidrag till det ANDT-

förebyggande arbetet måste fortsätta att studeras. Det är ett unikt drag i satsningen att 

ge en forskargrupp ansvar och möjlighet att bidra till kunskapsutvecklingen inom 

detta angelägna område. Det måste göras med respekt för deras unika förutsättningar 

och med en förståelse för att de kan bidra med något annat än vad den offentliga 

verksamheten kan bidra med. 
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Del II. Forskningsprogrammet 
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6. Forskningsprogrammets etik, metodik och praktik 

Detta forskningsprogram avser studier av ANDT-förebyggande insatser inom ramen 

för den samverkan som sker med idéburna organisationer, som erhållit medel från 

Folkhälsomyndigheten. Forskningen fyller ett behov av mer kunskap om det 

förebyggande arbete som ingår i regeringens ANDT-strategi. Forskningsprogrammet 

bygger vidare på arbetet under tidigare år (se Eriksson et al., 2012, Eriksson et al., 

2013). För detta slöts ett avtal mellan Statens folkhälsoinstitut och Örebro universitet, 

som sträcker sig till 2014-06-30. Detta kapitel beskriver forskningsprogrammets etik, 

metodik och praktik. 

Syfte 

Forskningsprogrammet syftar till att öka kunskapsbasen för det ANDT-förebyggande 

arbetet genom att samverka med idéburna organisationer i studier av det förebyggande 

arbetets förutsättningar, genomförande och resultat.  

Detta ger 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 antal projekt och övriga projekt ges 

anvisningar, råd och stöd för dokumentation av verksamheten. 

III. Att följa och sprida aktuell kunskap och vartannat år arrangera konferensen 

Reflektion kring prevention.   

IV. Att årligen presentera rapporter till Folkhälsomyndigheten. 

Strategi i forskningsprogrammet 

Forskningsprogrammet omfattar en rad komponenter, som utvecklats för att skapa 

goda förutsättningar för en praktiknära preventionsforskning och ett förtroendefullt 

samarbete mellan idéburna organisationer och forskarteamet vid Örebro universitet. 

I. Utveckla och tillämpa en forskningsstrategi. 
Denna forskningsstrategi bygger på samverkan med idéburna organisationer och 
vetenskaplig ledning av forskning.  

Samverkan med idéburna organisationer är en förutsättning för en praktiknära 

forskning om de ANDT-förebyggande insatser, som organisationerna bedriver. För 

detta krävs ett förtroendefullt partnerskap (Eriksson et al., 2011). Det är viktigt att ha 

ett fungerande, värdefullt och givande samarbete mellan forskarteamet vid Örebro 
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universitet och de olika organisationerna inom satsningen. Detta samarbete bygger på 

gemensamma projektledarträffar, olika former av projektmöten samt utveckling av 

utvärdering och studier tillsammans med enskilda organisationer.  

Under 2013 genomfördes två projektledarträffar. Den ena var ett lunch-till-lunch 

möte 12-13 juni på Lidingö med 32 deltagare och den andra genomfördes i Örebro 17 

oktober med 31 deltagare. Projektledarträffarna har varit viktiga mötesplatser för 

diskussion, erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och kunskapsutveckling. 

Projektledarträffarna ger deltagarna möjlighet att reflektera kring sin verksamhet 

utifrån träffarnas olika teman vilket skapar möjligheter till vidareutveckling av 

verksamheten. Projektledarna inom satsningen deltar även i en studie av 

projektledningens konst, som skapat en god bas för analys av erfarenheter från 

projektledning inom ramen för satsningar från statliga myndigheter (Socialstyrelsen, 

Statens folkhälsoinstitut, Folkhälsomyndigheten) på idéburna organisationers ANDT-

förebyggande arbete. 

Internt följer vi upp detta genom bland annat deltagandet i projektledarträffar, 

rapportering och konferenser. Under året har forskarteamet gett råd och stöd till 

organisationerna. Under de senaste månaderna har teamet deltagit i planeringen av en 

kollegial värdering av Tankesmedjan Tobaksfakta, som genomförs av en panel 

bestående av policyanalytiker Patti White (National Institute for Health Care 

Excellence, London, UK), Maja-Lisa Løchen, Professor (forebyggende medisin) (UiT 

Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge) och folkhälsochef Maria Falck 

(Västerbottens läns landsting) under ledning av professor Charli Eriksson. Arbetet 

slutförs under 2014 med en fältfas i Stockholm under tre dagar i maj. 

Vetenskaplig ledning av forskning avseende effekter och resultat inom projekt som 

idéburna organisationer bedriver inom ANDT-prevention med ekonomiskt stöd från 

Folkhälsomyndigheten innebär att arbeta i enlighet med god sed i forskningen och med 

hög kvalitet och relevans. Detta innebär bland annat: 

• Att söka behövliga tillstånd och inhämta nödvändiga samtycken för insamling 

av individdata i enlighet med svensk lagstiftning. Detta görs genom att i 

tillämpliga fall pröva studier i forskningsetisk nämnd.  

• Att ansvara för att register sköts och underhålls respektive förstörs i enlighet 

med etiska regler och lagstiftning. Detta sker i enlighet med rådande lagstiftning 

och etiska regler. Forskningsarbetet är en integrerad del av forskningen inom 

folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro 

universitet.  
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Detta kan följas upp genom en granskning av arbetssättet inom programmets 

kvalitet genom, tillexempel publicering i internationella tidskrifter, granskade bidrag 

vid nationella eller internationella konferenser, granskningar av etikprövningsnämnd 

görs av ett antal projekt och övriga projekt ges anvisningar, råd och stöd för 

dokumentation av verksamheten. Viktiga delar i detta är de två årliga 

projektledarträffarna och konferensen Reflektion kring prevention.  

II. Vetenskaplig uppföljning 

I tidigare forskningsprogram med annan finansiär har studier genomförts av en rad 

olika verksamheter, vilket bland annat resulterat i två doktorsavhandlingar (Camilla 

Petterssons 2010 och Susanna Geidnes 2012). Forskarteamet skriver också 

vetenskapliga artiklar på basen av fördjupningsstudier som genomförts såsom 

effektstudien av IOGT-NTO:s Föräldrar tillsammans (Larsson, Pettersson & Eriksson 

2012). 

Forskarteamet bedriver för närvarande sex fördjupningsstudier där datainsamling 

pågår eller planeras (Tabell 6.1). Dessa beskrivs närmare i del III i denna rapport.  

Tabell 6.1. Vetenskapliga uppföljningar med olika inriktningar inom ramen för detta 
forskningsprogram 

Studie Deltagande organisationer Del av Sverige 
Skolan som arena för ANDT-
prevention 

Triaden  
Smart 

Skåne 
Skåne, Skövde 

Fritiden som arena för ANDT-
förebyggande arbete 

Fritidsforum  
Verdandi Rinkeby-Tensta 

Örebro 
Stockholm 

Genusinriktad ANDT-
prevention 

KSAN  
Tjejzonen 

Hela landet 
Stockholm, hela landet via Internet 

Kraft och vilja att nå fram 
Ett antal organisationer som 
arbetar med etniska och 
socialt utsatta grupper 

Stor spridning i landet 

Projektledarstudien Alla organisationer inom 
satsningen 

Stor spridning i landet 

Protecting You – Protecting Me MADD Sweden, MHF Kalmar 

III. Att följa och sprida aktuell kunskap  

En integrerad del i arbetet är att följa och sprida kunskap om ANDT-förebyggande. 

Detta innebär att bevaka relevanta internationella rapporter och erfarenheter avseende 

drogpreventivt arbete som utförs av idéburna organisationer och det civila samhället.  

Forskarteamet följer forskningen inom området. Detta redovisas i de olika rapporter 

och artiklar som produceras inom ramen för det övergripande arbetet (se bilaga 1) 

eller i de olika fördjupningsstudierna. Vidare deltar teamet i nationella och 

internationella konferenser. En särskild insats är arrangerandet av konferensen 
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Reflektion kring prevention vartannat år (se kapitel 8). Nästa konferens är planerad 

till den 7-8 maj 2014. Vid denna samlas aktörer inom området till två intensiva dagar 

med föredrag, seminarier och olika möjligheter till erfarenhetsutbyte och reflektion. 

IV. Att årligen redovisa slutrapporter till Folkhälsomyndigheten.  

Detta görs genom rapporter om verksamheternas genomförande (Fredriksson et al., 

2014) och en årsrapport från forskarteamet (Eriksson, Börjesson et al., 2012; 

Eriksson, Fredriksson et al., 2013). Formerna för detta har fastställts efter samråd med 

Folkhälsomyndigheten. 

Etiska överväganden i forskningen 

Det är viktigt att forskningen håller hög kvalitetet. Detta omfattar reflektioner kring 

etiska aspekter på uppläggningen och genomförandet av de olika 

fördjupningsstudierna inom forskningsprogrammet. Detta aktualiseras inom alla 

studier genom kravet på att deltagande bygger på informerat samtycke, vilket kan vara 

aktivt och passivt (föräldrar kan avstå från att tillåta barnens deltagande). Det gäller 

hur känslig information hanteras för att skydda personernas integritet. Det gäller som 

tidigare berörts att forskningen värnar såväl kunskap (Vetenskapsrådet, 2011) som 

individen (Kalman & Lövgren, 2012). Det innebär att beakta informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven.  

I fördjupningsstudien Kraft och vilja att nå fram tillkommer flera etiska utmaningar 

som har att göra med gruppers utsatthet. Bland annat deltar barn i några verksamheter 

som ingår i delstudien. Att forska med barn innebär att etiska frågor måste 

tydliggöras. Det gäller till exempel frågor om tillgång, maktförhållanden och samtycke 

(Lewis, 2004). Det är också viktigt att inte bara fråga barn och ungdomar om deras 

synpunkter, utan också se till att deras synpunkter verkligen räknas (Minkler & Pies, 

2005). Forskning bör göras med barn istället för bara på eller om barn (Fraser, 2004). 

Barns åsikter är olika mot vad vuxna tror att barn tycker (Balen et al., 2006).  

För att kunna ge samtycke är det viktigt att unga människor får mycket detaljerad 

information, särskilt om rätten att ångra sig (Alderson, 2004; France, 2004). Barn och 

ungdomar måste skyddas i forskningen, vilket innebär att risk för ohälsa eller skada 

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). Om barnet 

i projektet är under 15 år krävs informerat samtycke från vårdnadshavare när det 

gäller barnets deltagande i forskningen. 
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Alla studier har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Den 

etiska medvetenheten bidrar till att verksamheten håller en god kvalitet och bedrivs 

enligt god forskningssed.  

Forskningsprogrammets metodik 

Detta forskningsprogram bygger på en mixad forskningsansats där både kvalitativa 

och kvantitativa metoder ingår. Det gör vi för att forskningsfrågorna kräver detta. I 

forskningen används kombinationer av olika metoder och perspektiv (Creswell & 

Piano Clark, 2007; Saks & Allsop, 2007; Plowright 2011). Den behöver också vara 

tvärvetenskaplig och kombinera teorier och metoder från olika vetenskapliga 

discipliner för att därigenom uppnå unika kunskapsvinster (Sandström et al., 2005; 

Sunnemark & Åberg, 2004). Denna ansats har under senare år samlats under 

benämningen mixed methods, det vill säga blandade metoder (Teddlie & Tashakkori, 

2009; Tashakkori & Teddlie, 2010) vilket berikar forskningen (Jack, 2006; Bonnie & 

Schensul, 2005; Powell et al., 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; Oates & Kaufman, 

2006) vid sidan av varandra. Genom detta söker vi genom så kallad triangulering ge 

en mångfacetterad och bitvis inträngande bild av verksamheterna inom satsningen 

(Pettersson et al., 2009).   

Ett annat kännetecken är att forskningen sker i nära anknytning till de förebyggande 

verksamheter som genomförs av organisationerna. Inom forskningsprogrammet har 

olika metoder att öka deltagandet i forskningsprocessen använts. En central del har 

varit att bygga upp ett förtroendefullt partnerskap mellan forskarteamet och 

organisationerna, vilket krävs för en praktiknära forskning av god kvalitet (Eriksson, 

Geidne, Larsson & Pettersson, 2011). Det handlar om att utveckla bra frågor för att 

kunna få svar genom att använda lämplig forskningsmetodik. I arbetet med att 

utveckla bra frågeställningar krävs en förtrogenhet med fältet såväl praktiskt som 

teoretiskt – därför behövs ett förtroendefullt partnerskap för en praktiknära forskning 

av god kvalitet. 

Forskningsprogrammets praktik 

Genom samverkan med de idéburna organisationerna inför nya fördjupningsstudier 

har dessa en inverkan på forskningsfrågorna och inriktningen i stort. Detta bidrar till 

att forskningen blir relevant för praktikerna. Tillsammans med organisationerna 

diskuteras frågeställningar för studierna och prioriteringar sker med hänsyn till deras 
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åsikter. Forskarteamet gör en bedömning av om och hur svar på dessa frågor kan 

sökas. En överenskommelse och plan fastställs där de olika rollerna som 

organisationen och forskargruppen har tydliggörs.  

Under genomförandet av studier har i flera fall organisationerna bidragit i arbete 

med kontakter och datainsamling genom att till exempel dela ut och samla in enkäter. 

Detta har underlättat arbetet för forskarteamet, som aldrig deltar i genomförandet av 

de förebyggande insatserna eftersom organisationerna har det fulla ansvaret för 

implementeringen. Organisationerna har sedan fått del av preliminära resultat innan 

de redovisas för andra parter. Återföringen av resultat under projektens genomförande 

och diskussionerna i samband med detta berikar också forskningen. Graden av 

participation i forskningen varierar mellan de olika studierna.   

De olika fördjupningsstudierna redovisas i del III. I nästa kapitel ges en överblick av 

de projekt som ingår i Folkhälsomyndighetens projektportfölj. 
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7. Projekt i projektportföljen 

I tabell 7.1 ges en lista över de projekt som bedrivs av idéburna organisationer och 

som beviljats medel 2013 från Statens folkhälsoinstitut för ANDT-förebyggande 

arbete. 

Tabell 7.1. Beviljade organisationer och projekt under 2013.  

Organisation Projektnamn 
Totalt 
beviljade 
medel (kr) 

Antal 
år 

Astma- och allergiförbundet Rökfria uteserveringar 225 000 2 

Centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning, CAN 

Kommunikationsinsats om alkohol 
och underåriga riktad till unga vuxna 

700 000 1 

Centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning, CAN 

Utveckling och utvärdering av 
webbaserad stödgruppsintervention 
för ungdomar som har föräldrar med 
missbruksproblem 

650 000 1 

Fritidsforum När mötet betyder något – 
Generationsövergripande mötesplatser 

770 000 4 

Hassela Helpline Hassela Vändpunkt 492 000 4 

Hela Människan Karlskoga- Degefors Egen kraft – Tryggare tillvaro 450 000 4 

Ibn Rushd Studieförbund Våga vara nykter 600 000 1 

Institutet för säkerhets- och 
utvecklingspolitik ISDP 

Narkotikan och miljöförstöringen – 
en lina kokain skövlar en 
kvadratmeter skog 

470 000 1 

Internationellt Romskt och 
resandeforum 

COPE/Droger projekt – För romer 
med romer 

740 000 2 

IOGT-NTO Juniorförbund, Junis 
Barn i familj med missbruk – verktyg 
för skolans handlingsplaner 

325 000 2 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd 
i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN 

55+ kvinnors alkohol- och 
läkemedelsanvändning 

200 000 3 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd 
i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN 

Marknadsföring till flickor, spridning 300 000 3 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd 
i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN Tecken i tiden – flickor och läkemedel 150 000 1 

Länsnykterhetsförbundet Västra 
Götaland 

Konferensen Förebygg.nu 2013 275 000 1 

Mothers Against Drunk Driving 
Sweden och Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund, MADD-MHF 

Protecting you – Protecting me 400 000 8 

Maskrosbarn Vägen till den jag är 520 000 4 

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

Dags för De Glömda Barnen i 
Göteborg! 

200 000 4 

Psykologer mot tobak 
Förebygga tobaksbruk genom 
tandvården 

144 500 3 

Psykologer mot tobak 
Tobaksavväjning för unga via Internet 
och SMS 1 000 120 2 
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Riksförbundet för döva, hörselskadade 
och språkstörda barn, DHB HYFF – för säkerhets skull 300 000 5 

Riksförbundet för homosexuella, 
bisexuella och transpersoners 
rättigheter, RFSL 

Alkohol, Hbt-kvinnor i riskzon 407 000 3 

Riksförbundet narkotikafritt samhälle, 
RNF 

Droger i gråzonen 50 000 3 

Riksförbundet Svenskar och Invandrade 
Mot Narkotika, SIMON 

Drog- och kulturinformatörer 300 000 3 

Riksförbundet SMART 
Med ungdomar för ungdomar i utsatt 
region 

970 000 5 

Riksförbundet Unga allergiker  Kräv rökfritt! 75 000 3 

Kriminellas Revansch i Samhället, 
RIKS-KRIS 

Kunskap om missbruk av 
substitutionsmedicinerna Subetex & 
Metadon genom bl.a. läckage 

240 000 3 

Rädda Barnen Staffanstorp- Hjärup 
Tjej- och killcoach grupper för 
romska barn/ungdomar i 
Staffanstorps kommun  

541 000 7 

SAMBA- samarbete för barn Dizza alkohol 500 000 2 

Smart Ungdom Ungdomsdelaktighet i det 
drogförebyggande arbetet 

545 000 1 

Somalian Women in Sweden, SWIS SWIS mot droger 500 000 2 

Somalilands förening i Malmö 
Nytt liv – Somalier bekämpar sitt 
missbruk 650 000 3 

Stiftelsen A non smoking generation Projekt Oberoende 682 500 3 

Stiftelsen A non smoking generation 
Tobaksfri skola 2.0 – Framtagande av 
implementeringsmodell för 
förebyggande arbete i skolan 

590 000 2 

Tandvård mot tobak Tobaksfria veckan v.47 70 000 2 

Tankesmedjan Tobaksfakta 
Mördande reklam – Ett informations- 
och kunskapsutvecklingsprojekt om 
tobaksindustrins arbetsmetoder 

890 000 2 

TEAM 49 Triaden 887 000 4 

Tjejzonen Storasyster mot droger 440 000 4 

Tjejzonen Storasyster på nätet/Chattsyster 410 000 5 

Turkiska kvinnoförbundet, TKF * Flickor i akut kris 750 000 3 

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF Engagera, inkludera och förena  200 000 2 

Verdandi Stockholmskretsen 
Utsatta barn blir insatta och drivande 
i fritidsverksamhet 

600 000 6 

VITA nykterhetsrörelsen Det spelar roll 300 000 2 

X-CONS Haninge Meningen med livet – Ungas hälsa 362 000 1 

*Detta projekt drevs under 2011 av föreningen Tänk om. 
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8. Reflektion kring prevention 

Reflektion kring prevention är en konferens med ANDT-förebyggande arbete i fokus 

som arrangerats av forskarteamet år 2006, 2008, 2010 och 2012. Medarrangör för 

2006 och 2008 års konferenser var Socialstyrelsen medan Statens folkhälsoinstitut 

bidrog till genomförande av 2010 och 2012 års mötesplatser. Den femte konferensen 

som arrangeras 7-8 maj 2014 genomförs i samarbete med både Folkhälsomyndigheten 

och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Syfte med att arrangera en konferens kring ANDT-förebyggande arbete  

Målsättningen med konferensen är framförallt att skapa dialog och reflektion över 

kunskap om samt erfarenhet av olika former av ANDT-förebyggande arbete. Utifrån 

denna intention har samtliga konferensprogram innehållit tid för samtal och 

diskussioner till exempel i form av reflektionsforum eller reflektionspromenader. En 

bärande tanke är att kunskaps- och erfarenhetsutbytet ska gynna alla som arbetar 

inom området oavsett arena och aktör. En viktig framgångsfaktor för ett mångsidigt 

utbyte är att forskare, politiskt ansvariga och sakkunniga inom såväl ideell, offentlig 

och privat sektor medverkar som föreläsare och/eller seminarieledare, i panelsamtal 

och gruppdiskussioner. En låg deltagaravgift är ytterligare en viktig faktor för ett brett 

deltagande. Alla organisationer oavsett storlek och ekonomi ska ha råd att delta. 

Annars finns en risk att reellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika slags 

aktörer inte förverkligas. 

Centrala teman och frågeställningar för genomförande 

Samtliga konferenser har planerats utifrån ett antal centrala frågeställningar som ska 

matcha målgruppens behov av kunskap samt deras intresse för fördjupning. 

Frågeställningarna har belysts utifrån både forskning och utvecklingsarbete som pågår 

inom det aktuella området.  

Den första konferensen genomfördes i syfte att lyfta frågeställningar som exempelvis 

vad är kärnan i framgångsrikt drogförebyggande arbete, kan effekterna ökas genom 

kombination av olika metoder och vilken samverkan är möjlig mellan samhällets olika 

aktörer? Övriga centrala frågeställningar presenteras i tabell 8.1. 
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Tabell 8.1. Huvudfrågor för genomförda Reflektion kring prevention konferenser. 

Frågeställningar som varit aktuella för de olika konferenserna   
Genomförandeår 

2006 2008 2010 2012 

Vad är kärnan i ett effektivt alkohol- och drogförebyggande arbete? + +   

Kan effekterna ökas genom kombination av olika metoder?  +    

Vilken roll spelar ideella organisationer i det ANDT-förebyggande arbetet? + +   

Vilken samverkan är möjlig mellan samhällets olika aktörer när det gäller 

ANDT-förebyggande arbete? 
+ +  + 

Hur görs det ANDT-förebyggande arbetet långsiktigt?  + +   

Vad innebär evidens?   +  

Hur kan vi vidareutveckla vårt arbete så att det blir mer målinriktat och 

effektivt?  
  +  

Hur kan verksamhetens kunskapsbas relateras till vetenskap och beprövad 

erfarenhet? 
   + 

Hur når vi jämlikhet i hälsa?    + 

 

Förutom dessa frågeställningar har konferenserna arrangerats utifrån ett huvudsakligt 

tema. De teman som förekommit är följande: 

• Samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete (2006 och 

2008) 

• Evidens och samverkan för ett bättre alkohol- och drogförebyggande arbete 

(2010) 

• Verksamhetens kunskapsbas – Vetenskap och beprövad erfarenhet, och Social 

rättvisa – Strävan att nå en jämlikhet i hälsa (2012) 

Konferensen 2014 arrangeras utifrån temat: ANDT-förebyggande arbete som en 

god investering.  

Vilka medverkar och vilka deltar?  

Konferensen har sedan 2006 riktats till de med intresse för och som arbetar, 

professionellt eller ideellt, inriktat mot ANDT-förebyggande arbete. Föreläsarna som 

medverkat har representerat samhällets olika aktörer men tonvikten har legat på 

statliga och offentliga aktörer samt idéburna organisationer. Entreprenörer och 

företagare från näringslivet har däremot inte förekommit i någon större omfattning. 

Deltagare har bland annat varit; kommunala drogsamordnare, fältassistenter, poliser, 

skolpersonal, fritidsledare, landstingspersonal, forskare, sakkunniga vid myndigheter 

och aktörer från idéburna organisationer. Antalet deltagare och medverkande för 

respektive år konferensen arrangerats specificeras i tabell 8.2. 
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Tabell 8.2. Antal betalande deltagare och medverkande    

Antal deltagare respektive år konferensen arrangerats 
Konferensår 2006 2008 2010 2012 
Antal betalande deltagare 155 94 91 95* (41 betalande 

konferensdeltagare) 
Antal medverkande respektive år konferensen arrangerats 
Konferensår 2006 2008 2010 2012 
Antal medverkande  
(t ex föreläsare, seminarieledare) 

24 21 20 37* 

*I samband med 2012 års konferens deltog deltagare (n=54) och föreläsare (n=3) inom en 
uppdragsutbildning som samplanerades med konferensen.   

Vad är behållningen med att arrangera konferensen? 

Vid den senaste utvärdering av 2012 års konferens tyckte nästan hälften (45 procent) 

av de som besvarade utvärderingsenkäten att konferensen var mycket bra (n=62). Lite 

mer än hälften av deltagarna tyckte att upplägget och innehållet var bra (52 procent) 

medan något färre (36 procent) tyckte det var mycket bra. Föreläsningarna och 

seminarierna var uppskattade men några uttryckte att det var tråkigt att vissa 

seminarierna blev inställda på grund av för få anmälda. Reflektionspromenaden som 

reflektionsform uppskattades men tyvärr deltog färre än väntat i denna aktivitet. 

Nästan hälften (47 procent) av de 62 personer som besvarade enkäten deltog inte i 

promenaden. En förklarande orsak är att den låg sent på dagen. Tiden och möjligheten 

för reflekterade möten bedömdes ändå som god av 43 (69 procent) av 62 svarande.   

Sett ur forskarteamets perspektiv är konferensen en viktig kunskapsförmedlande 

insats som bidrar till att forskningsprogrammets tredje delsyfte; att följa och sprida 

aktuell kunskap, uppfylls. Förutom att publicera vetenskapliga artiklar och rapporter 

eller att delta i svenska och internationella konferenser, är det betydelsefullt för teamet 

att arrangera en egen konferens i samarbete med den aktuella uppdragsgivaren. Som 

arrangör finns möjligheter att presentera resultat från de olika fördjupningsstudierna 

som görs inom ramen för satsningen men framförallt utrymme för att lyfta fram goda 

exempel på framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete utvecklat inom den idéburna 

sektorn. Forskarteamet kan se en styrka med att deltagarna får ta del av både 

utvärderingarbetet och en presentation av själva verksamheten som utvärderingen är 

kopplad till. Seminarierna har alltså haft en tydlig brygga mellan praktik och forskning 

där resultatet presenteras utifrån båda parternas perspektiv. Att dela erfarenheter och 

reflektera tillsammans beskrivs berikande för alla parter, oavsett aktör och 

organisationstillhörighet. Konferenserna har dokumenterats genom i något fall en 

särskild rapport och genom att presentationer görs tillgängliga på hemsidan 

(www.oru.se/reflektionkringprevention). 

http://www.oru.se/reflektionkringprevention
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9. Projektledarstudien 

Projektledarstudien påbörjades år 2003 i och med att FoU-satsningen inleddes och 

forskarteamet fick möjligheten att fortlöpande samarbeta med verksamma inom en rad 

olika idéburna organisationer. Studien bygger på att ett hundratal projektledare delat 

med sig av sina erfarenheter av att vara projektledare inom ramen för regeringens stöd 

till idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Projektledarna har ofta haft 

en betydande roll för projektens resultat. Att organisera och leda idéburen verksamhet 

i det civila samhället kan beskrivas som ett av de svåraste uppdragen i samhället 

(Wijkström & af Malmborg, 2005). Utifrån denna typ av betraktelsesätt är kunskap 

om ledarskap och styrning inom idéburna organisationer något centralt. I de fall 

organisationens främsta resurs är ideellt engagerade krävs både kunskap och 

kompetens för att kunna mobilisera och samordna frivilliga. Att frigöra och 

vidmakthålla individers engagemang och energi anses dock vara tidskrävande och 

kräva speciella färdigheter (Papakostos, 2012).  

I regeringens ANDT-strategi 2011-2015 betonas vikten av ett gemensamt ansvar 

mellan myndigheter och andra parter, så som idéburna organisationer, för ett 

framgångsrikt ANDT-förebyggande arbete (Prop. 2010/11:47). Att ta tillvara de 

idéburna organisationernas kunskap, erfarenhet och engagemang är därmed viktigt för 

att kunna nå uppsatta strategimål. Inom projektledarstudien fokuseras centrala 

framgångsfaktorer i ett projektorienterat förebyggande arbete, men även särarten och 

mervärdet med idéburet ANDT-förebyggande arbete. Tidigare forskning poängterar 

vikten av att utöka kunskapen kring just idéburna organisationers mervärde och särart 

(Gavelin et al., 2010). Ett exempel på särart är en unik förförståelse och 

kulturkomptens inom organisationen, som i sin tur innebär ett mervärde i form av att 

organisationen bidrar till viktig social integration i samhället (Wijkström & af 

Malmborg, 2005). Det finns dock få studier av det faktiska värdet för brukare och 

samhälle när det gäller till exempel socialt inriktade idéburna organisationer 

(Socialstyrelsen, 2001; Danielsson, Zetterberg, & Amnå, 2009). Riksrevisionens 

granskning bekräftar att de metoder som kommunerna och de idéburna 

organisationerna använder i många fall saknar evidens för effekter. Användningen av 

evidensbaserade metoder försvåras av att det i vissa fall är något oklart vilka metoder 

som har vetenskapligt bevisade effekter (Riksrevisionen, 2010). 

För att kunna förbättra förutsättningarna inom civila samhället krävs ökade 

kunskaper kring de unika villkor som råder sett ur de idéburnas perspektiv 

(Ungdomsstyrelsen, 2012). De villkor som behöver identifieras är till exempel 

ekonomiska förutsättningar och organisationernas utrymme för oberoende och 
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självständighet. Det statliga stödet innebär ofta betungande administrativt arbete för 

att återrapporteringen ska ske på bestämt sätt. Stödet innebär också ofta kortsiktig 

och projektinriktad finansiering vilket försvårar ett långsiktigt arbete 

(Ungdomsstyrelsen, 2011). 

9.1 Studiens innehåll 

Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att belysa vilka projektledarna är inom 

satsningen, bidra till ett lärande om projektledandets konst samt belysa mervärdet av 

att förebyggande arbete bedrivs av idéburna organisationer. Centrala frågeställningar 

är: 

• Vad är projektledarnas upplevelser av viktig kompetens, behov av kunskap och 

stöd i projektledarskapet?  

• Vad är projektledarnas lärdomar av projektledarskapet, exempelvis gällande 

hur samverkan fungerar gentemot offentliga parter?  

• Vilka förutsättningar krävs för att den idéburna organisationen ska kunna 

bedriva framgångsrikt alkohol, narkotika, doping, tobaks förebyggande arbete?  

• Vilka mervärden respektive hinder finns med att ANDT-förebyggande arbete 

utförs av en idéburen organisation?  

Organisationer och projekt 

De 60-tal idéburna organisationer som ingår i studien skiljer sig från varandra bland 

annat avseende ideologi, värdegrund, struktur och storlek sett till antal anställda, 

ideella och medlemmar. Forskarteamet har försökt kategorisera organisationerna för 

att urskilja deras olika karaktär vilket har varit problematiskt då vissa av 

organisationer kan passa in i flera kategorier. En majoritet av organisationerna som 

ingår i studien kan ändå konstateras arbeta huvudsakligen med ANDT-frågor. Andra 

vanligt förekommande inriktningar är etnisk tillhörighet och social verksamhet. 

Oavsett organisationernas karaktär och huvudfokus så står de för en mångfald när det 

gäller verksamheter och målgrupper. Projekten kan rikta sig till alltifrån en mindre 

begränsad målgrupp till breda allmänheten. En stor andel av projekten har exempelvis 

riktat sig till barn och ungdomar med skolan som viktig arena.  
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Metod och material 

Forskarteamet har sedan år 2003 dokumenterat 375 projektanslag innefattande 190 

unika projekt. Parallellt med detta har data samlats in genom att en enkät delats ut till 

projektledarna. Vartannat år har projektledarna inom befintlig projektportfölj, det vill 

säga alla projekt som beviljats medel det aktuella året, ombetts att besvara en enkät. 

Majoriteten av projektledarna (62,5 procent) har besvarat enkäten en gång. För de 

som deltagit fler än en gång används enbart svaren från den första enkäten. 

Sammanlagt har 168 enkäter besvarats av 112 unika personer vid total fem tillfällen 

(år 2003, 2005, 2007, 2009, 2011). 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. Frågeområdena har till exempel handlat om 

projektledarens bakgrund, arbetssituation, behov av kunskap och stöd samt deras syn 

på samverkan. Eftersom enkäten bestått av både flervalsfrågor och öppna frågor har 

materialet analyserats både kvantitativt och kvalitativt. De statistiska analyserna har 

gjorts i form av chi2-test och t-test. Medan de öppna frågorna, som valts utifrån 

studiens syfte, har analyserats genom en induktiv kvalitativ innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim & Lundman (2004).   

9.2 Forskningsaktiviteter 2013 

Under hösten 2013 avslutades de påbörjade kvantitativa och kvalitativa analyserna av 

befintligt enkätmaterial. Fem öppna frågor (se Tabell 9.1) fokuserades särskilt vid en 

induktiv kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). 

Statistiska analyser i form av chi2-test och t-test gjordes också för ett antal 

flervalsfrågor (Tabell 9.1). Bland annat jämfördes arbetsuppgifter, roller och 

samverkan med projektledarnas kön, ålder (uppdelat på under respektive över 40 år), 

utbildning (högskoleutbildning eller inte), storlek på projektanslaget (under respektive 

över 400 000 kr) samt kategorisering av organisationerna, men även som 

dikotomisering på ANDT-organisation respektive icke ANDT-organisation. 
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Tabell 9.1. Projektledarenkätens frågor som analyserats antingen kvantitativt eller kvalitativt 
samt vilket år de förekommit. 

Enkätfrågor  Typ av analys År 
2003 2005 2007 2009 2011 

Vad är viktig kompetens/viktiga 
egenskaper och kunskaper för att driva 
detta projekt? 

Chi2-test och  
t-test  

 X X  X 

Egen kompetens/egenskaper och kunskaper 
för att driva detta projekt? 

Chi2-test och  
t-test  

 X X   

Hur har dessa behov (kunskap/stöd) 
tillgodosetts? 

Chi2-test och  
t-test   X X X X 

Hur ofta har Du samverkat med… 
Chi2-test och  
t-test  

 X X X X 

Vad är det viktigaste du lärt dig av att vara 
projektledare i en idéburen organisation? 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys  X X X X 

Vad har du kunnat tillföra för kunskap till 
projektet? 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

 X X  X 

Vad för kunskap/stöd behöver du/har du 
behövt som projektledare? 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys  X X X X 

Vad är mervärdet med att ANDT 
förebyggande arbete utförs av en idéburen 
organisation? 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

X X X X  

Vilka hinder kan uppstå då ANDT 
förebyggande arbete utförs av en idéburen 
organisation? 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

X X X X  

Vad tycker du är särskilt viktigt för att nå 
framgång i förebyggande arbete? 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

X    X 

 

Studien har resulterat i en temasektion med en ledare (Eriksson, 2014) och tre 

vetenskapliga artiklar som publicerats i ett temanummer i Socialmedicinsk tidskrift 

(Geidne et al., 2014, Green et al., 2014, Fredriksson et al., 2014). Artikel 1; 

Projektledare inom den idéburna sektorns ANDT-förebyggande arbete (Geidne et al., 

2014), handlar om vilka de idéburna projektledarna är, vilken bakgrund de har samt 

hur deras arbetsuppgifter och roll som projektledare upplevs. Artikel 2; Mervärden 

och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete (Green et al., 

2014), fokuserar upplevda mervärden och hinder som i hög grad kan relateras till den 

idéburna organisationens särart. I artikel 3; Jordmån för ett framgångsrikt ANDT-

förebyggande arbete inom den idéburna sektorn (Fredriksson et al., 2014), beskrivs de 

förutsättningar som projektledarna framhåller som betydelsefulla för om deras arbete 

blir framgångsrikt eller inte. Artikeln belyser bland annat vikten av projektledarnas 

och organisationens kunskap och kompetens, vikten av samverkan och viktiga 

lärdomar som projektledarna gjort.  
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9.3 Planerade forskningsaktiviteter 

Under 2014 kommer fortsatt spridning av resultat att prioriteras. Vidare kommer en 

internationell vetenskaplig artikel att skrivas utifrån det mycket innehållsrika 

materialet. Eventuellt kommer en ytterligare enkät till projektledarna genomföras 

under 2015 för att summer erfarenheter från genomförandet av den nationella ANDT-

strategins sista år. 
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10. Skolan som arena för ANDT-prevention 

Skolan är sett ur flera perspektiv en viktig arena för att kunna nå ut med olika typer av 

förebyggande insatser riktade till barn och ungdomar. Den aktuella 

fördjupningsstudien kan relateras till skolans viktiga roll i det pågående strategiarbetet 

för att antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller 

debuterar tidigt med alkohol eller tobak succesivt ska minska (Prop. 2010/11:47). 

Även om det finns en lång tradition av att arbeta alkohol- och drogförebyggande i 

skolan så är det otydligt i vilken omfattning ANDT-undervisningen ska genomföras 

och med vilket innehåll (Skolverket, 2012). Parallellt med skolans egen undervisning 

och insatser förekommer det andra aktörer, till exempel idéburna organisationer, som 

vill bidra till skolans alkohol- och drogförebyggande arbete.  

Forskningen kring skolan som arena för ANDT-förebyggande arbete visar dock att 

de många generella insatser som genomförts har liten eller ingen effekt (Babor et al., 

2010). Flera internationella utvärderingar gällande förebyggande metoder i skolan 

framförallt från USA har presenterats men resultaten är ofta tvetydiga när det gäller 

vilka program som är effektiva (Tobler, 2000). Studier har visat att effektiva 

förebyggande program; baseras på vetenskaplig forskning (Cujiper et al., 2002; 

Gislason & Löwenborg, 2007; El Khouri & Sundell, 2005), använder sig av 

interaktiva metoder, baseras på socialt inflytande, fokuserar normer och 

förpliktelser/intentioner att inte använda tobak, inkluderar samhälleliga aktioner, 

inkluderar kamrater som ledare samt inkluderar livskompetensträning (Cujiper, 2003; 

Botvin & Griffin, 2007). Forskning har även visat att skolbaserade program som 

tillämpar interaktiva inlärningsmetoder ger bättre resultat än metoder där barn och 

unga passivt tar emot information (Tobler et al., 2000; Sundell & Forster, 2005; 

Botvin & Griffin, 2007). De interaktiva programmen ger bäst effekt om de är en del av 

en bredare strategi där strategin är systemövergripande och innefattar kommunikation 

med föräldrar och andra aktörer i samhället (Ferrer‐Wreder et al., 2005; Greenberg et 

al., 2003; Nation et al., 2003; Wilson et al., 2001).  

Skolverkets litteraturstudie (Skolverket, 2013) har i likhet med flera 

forskningsöversikter visat att ANDT-undervisning som riktar sig till barn och 

ungdomar i grund- och gymnasieskola under vissa villkor kan vara framgångsrik. Den 

visar att ”en forskningsbaserad ANDT-undervisning bör knytas till ett teoretiskt 

ramverk kring risk- och skyddsfaktorer, innehålla inslag som syftar till 

beteendeförändring som till exempel social färdighetsträning, undervisa om samhällets 

normer kring alkohol och narkotika, vara anpassad till målgruppens ålder och 
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mognad samt ha inslag av elevaktiva pedagogiska förhållningssätt som skapar 

delaktighet och engagemang hos elever (Skolverket 2013, sid 5). 

I det följande beskriv den fördjupningsstudie som bygger på att idéburna 

organisationer arbetar drogförbyggande i skolor som just valt att tillämpa två olika 

slags interaktiva metoder.   

10.1. Studiens innehåll 

Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- 

och drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Studien har en longitudinell 

design för att utvecklingen hos ungdomar avseende deras levnadsvillkor, familjeliv, 

hälsa, skolmiljö samt tobaks- och alkoholbruk ska kunna följas över tid. I studien 

ingår en utvärdering av två drogförebyggande program – kontraktsmetoden och 

Triaden – som syftar till att studera om de skolbaserade preventionsprogrammen har 

någon effekt på barn och ungdomars drogbruk. Centrala frågeställningar 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?  

• 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? 

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände studien i juni 2011 (Dnr 

2011/213). 

Organisationer och projekt 

I studien ingår två projekt som drivs av två idéburna organisationer som valt skolan 

som en arena för ANDT-prevention. Den ena organisationen är Riksförbundet 

SMART som driver projektet Med ungdomar för ungdomar i utsatt region. Ett projekt 

som beviljats utvecklingsmedel sedan 2009 och som handlar om tillämpning av ett 

drogförebyggande program riktat till elever i årskurs 4-9. Programmet ska fungera 

drogförebyggande genom positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och 
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ungdomar. Eleverna får, efter medgivande från vårdnadshavare, välja att skriva på ett 

kontrakt som handlar om att avstå från beteenden så som att bruka tobak, alkohol 

eller andra droger, begå brott eller vara respektlös mot andra människor. Vissa skriver 

kontrakt endast gällande tobak, medan andra kontrakt innehåller flera olika slags 

punkter. Kontraktet skrivs på för ett år i taget. Olika förmåner så som aktiviteter och 

rabatter är knutet till medlemskapet för dem som väljer att skriva på kontraktet. Målet 

med projektet är att förhindra och/eller skjuta upp debutåldern för tobak, alkohol, 

andra droger och andra normbrytande beteenden. 

Den andra organisationen som ingår i studien är Team 49 som driver projektet 

Triaden. Triaden är ett IT-baserat trafik-, brotts- och drogförebyggande program som 

vänder sig till elever i årskurs 4-6 och deras föräldrar. Programmet bygger på 

utbildning i kombination med tävlingar där varje klass bildar ett gemensamt lag. 

Delmomenten är; 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 och Föräldrakampen – en utbildning som ska stimulera 

öppen kommunikation mellan förändrar och barn. Programmet syftar till att genom 

kunskap ge eleverna verktyg inför tonåren för att kunna fatta egna beslut om att avstå 

från brott och droger. 

I södra Sverige är både kontraktsmetoden och Triaden nyetablerade metoder sedan 

hösten 2011.  I Skövde är kontraktsmetoden väletablerad sedan många år. Hösten 

2011 skickades en enkät ut till föräldrar med barn i skolår 7 i Skövde kommun. 

Föräldrarna besvarade frågor bland annat om familjesituation och socioekonomiska 

förhållanden. 

Metod och material 

Fördjupningsstudien inleddes hösten 2011 och följer en longitudinell uppläggning med 

interventions- och kontrollgrupper. Samma enkätundersökning genomförs på både 

kontroll- och interventionsskolor med årliga uppföljningar. För att utvärdera effekter 

av programmet kontraktsmetoden följs en baslinje med elever från årskurs 7 till första 

året i gymnasiet genom interventions- och kontrollskolor i södra Sverige samt i 

Skövde. Första baslinjemätning gjordes hösten 2011 och sista datainsamling planeras 

till våren 2015.  

Utvärderingen av programmet Triaden följer tre baslinjer (med start hösten 2011, 

2012 och 2013) från årskurs 6 till första året i gymnasiet på interventions- och 

kontrollskolor i södra Sverige. Totalt medverkar 26 skolor, varav 4 kontrollskolor, 

och sammanlagt nära 2500 elever.  
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För att förstå i vilket sammanhang som programmen genomförs görs även en 

översiktlig kartläggning av de hälsofrämjande och förebyggande insatser som 

förekommer på medverkande skolor. 

10.2. Forskningsaktiviteter 2013 

Under våren 2013 återrapporterades resultat från enkäten som genomfördes hösten 

2012 till de medverkande skolorna och organisationerna. Under hösten 2013 

genomfördes den tredje baslinjemätningen med elever i årskurs 6 och en uppföljande 

datainsamling med elever i årskurs 7 och 8 för programmet Triaden. Totalt besvarades 

1210 enkäter. 

Designen ger möjlighet att analysera forskningsfrågorna på ett unikt sätt. 

Interventions- och kontrollskolor kommer att jämföras med avseende på bland annat 

elevernas utveckling av alkohol- och drogbruk, varvid ANOVA, ANCOVA och 

regressionsanalys används (Sundell, 2012). Latent growth modelling, som är en mer 

flexibel metod kommer också att användas (Muthen & Curran, 1997). Dessa modeller 

ger möjlighet att jämföra utvecklingsmönster bland ungdomarna som deltagit 

respektive inte deltagit i programmen (Cheong, MacKinnon & Khoo, 2010). Vi har 

tidigare gjort detta i effektstudien av programmet Stark & Klar (Pettersson, Özdmir & 

Eriksson 2011). Presentationer av de vetenskapliga resultaten från studien av 

kontraktsmetoden i Skövde görs på internationell konferens (Geidne, Giannotta, 

Pettersson, Eriksson, 2014) och genom två artiklar som är under färdigställande 

(Giannotta, Geidne, Pettersson, Eriksson, manuscript a, b). 

10.3. Planerade forskningsaktiviteter 

Under våren 2014 kommer den tredje uppföljande datainsamlingen för 

kontraktsmetoden genomföras med elever i årskurs 9, och under hösten 2014 kommer 

uppföljande datainsamling för Triaden ske med elever i årskurs 7 och 8.  

Återrapportering med resultat från enkäten sker löpande till de medverkande skolorna 

och organisationerna inom sex månader efter datainsamling. Den sista uppföljande 

datainsamlingen för studien är planerad till våren 2018. 
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11. Fritiden som arena 

Ungdomstiden är en period då personer utanför familjen blir mer betydelsefulla för de 

unga, vilket gör att fritidsaktiviteter kan få större påverkan på ungdomarnas attityder 

och beteende (Wiium & Wold, 2009). Förhållanden under barn- och ungdomsåren har 

stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet (Prop 

07/08:110). Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor, som 

i familjen, i skolan men också på fritiden. I en rapport från Ungdomsstyrelsen 

konstateras att det inte finns mycket forskning som specifikt tittat på sambanden 

mellan ungdomars fritid och hälsa (Ungdomsstyrelsen, 2007). 

För de flesta barn och ungdomar är fritiden en tid när man kan bestämma själv vad 

man vill göra, därför spelar innehållet i fritidsaktiviteterna en viktig roll i ungdomars 

utveckling (Persson, 2006; Zick, 2010). Ungdomars fritid har under de senaste 

decennierna ökat i omfattning och kan vara upp till 6 timmar om dagen (Zick, 2010). 

Ungdomar väljer dock inte sina fritidsaktiviteter helt slumpmässigt, en av de 

faktorerna som påverkar är deras sociala förhållanden (Eriksson & Bremberg, 2009). 

Ungdomar mellan 10 till 18 år med utländsk bakgrund deltar i lägre utsträckning i 

organiserade fritidsaktiviteter. Även ungdomar som har föräldrar med lägre 

socioekonomisk bakgrund deltar i lägre utsträckning (SCB, 2009). 

Ett sätt att minska de sociala skillnaderna i hälsa och förbättra barn och ungdomars 

levnadssituation är att exempelvis förbättra kvaliteten på deras skola och 

fritidsaktiviteter (FHI, 2011). I FN:s World Program of Action for Youth anges 

fritidsaktiviteter som ett av tio prioriterade områden genom sin betydelse för psykisk, 

kunskapsmässig och fysisk utveckling (FN, 2003).  

Fritiden har också ändrat karaktär. Förr var det mer vanligt att ungdomar hade 

extraarbeten (Zick, 2010) nu är exempelvis datoranvändandet en stor del av barn och 

ungdomars vardag (Lehdonvirta & Räsenen, 2011). Idrotten har också stor betydelse i 

många ungas liv och är en mycket omfattande fritidsaktivitet (Ungdomsstyrelsen, 

2005). Att ungdomar har meningsfulla aktiviteter som de har inflytande i, där de 

uppmuntras att delta i ett demokratiskt samhälle samt att förbättra sin hälsa är av stor 

vikt (Ungdomsstyrelsen, Ung idag 2010). Fritidsaktiviteter kan även skapa sociala 

nätverk, en viktig skyddsfaktor som förstärker identitets- och självkänslan (Prop 

07/08:110). 

Många studier har hittat samband mellan olika typer av fritidsaktiviteter och 

skolprestationer (ex. Simpkins et al., (2005), Eccles et al., (2003)). Isländska ungdomar 

som deltog i både idrott och andra organiserade fritidsaktiviteter använde alkohol och 
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droger i mindre utsträckning än andra ungdomar (Thorlindsson & Bernburg, 2006). 

Studier visar att deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter är kopplat till låga nivåer 

av antisocialt beteende medan deltagande i mindre strukturerade fritidsaktiviteter är 

kopplat till högre nivåer av antisocialt beteende (ex. Mahoney & Stattin, 2000). Dock 

argumenterar andra studier för att det finns värden med ostrukturerade 

fritidsaktiviteter, som exempelvis att utveckla självständighet (ex. Caldwell and Smith, 

2006). Psykiskt hälsosamma ungdomar tenderar i högre utsträckning att delta i 

strukturerade aktiviteter (Trainor et al., 

2010). Denna studie undersöker därför 

ett par fritidsverksamheter som 

innehåller både strukturerade och 

ostrukturerade aktiviteter med fokus på 

ungdomars hälsa. 

11.1. Studiens innehåll 

Syfte  

Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete är en studie om ungdomars hälsa 

och fritidsverksamhet. Syftet med studien är att öka kunskapen om betydelsen av 

ungdomars fritidsaktiviteter för att vidareutveckla det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Studien vill se vilken betydelse idéburna organisationers insatser 

under fritiden har för ungdomars utveckling och drogfria uppväxt. Gör verksamheten 

skillnad i ungdomarnas liv? Vilka deltar? Varför deltar de och vad får ungdomarna 

ut av att delta i verksamheten?  

Studien avser även undersöka vilka skillnader som kan ses utifrån vilken strategi 

som används på fritidsgårdarna. De projekt som ingår i studien arbetar med två olika 

strategier för att möta ungdomar på deras fritid. 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? 

Studien startade under våren 2012. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 

godkände studien i januari 2012 (Dnr 2011/475). 

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 
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ungdomars möjlighet att reflektera över droger och vuxenblivande. 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 projektet ingår verksamhet som bedrivs av Kultur och 

fritidsföreningen Trädet i Örebro. 

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. Verdandis strategi är att ge 

ungdomar delaktighet och inflytande i verksamheten. De arbetar med ungdomar som 

leder andra ungdomar. Ungdomarna ges ett stort ansvar för verksamheten och äldre 

ungdomar fungerar som ledare för de yngre. Denna strategi syftar till att stärka 

självkänslan och skapa positiva förebilder (Larsson & Eriksson, 2008). 

Metod och material 

I studien ingår en tvärsnittsstudie som syftar till att undersöka vilka som deltar i 

verksamheterna, en longitudinell studie som syftar till att följa upp vad deltagarna får 

ut av att medverka i verksamheterna samt en intervjustudie för att få mer kunskap om 

de faktiska verksamheterna och en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser av 

verksamheten. Studien omfattar tre återkommande datainsamlingar med enkäter till 

ungdomar i åldern 12-16 som deltar i de ingående verksamheterna. Enkäten handlar 

om ungdomarnas fritidsaktiviteter, fritidsintressen, familjeliv, levnadsvanor, livsvillkor 

och hälsa. Enkätsvaren analyseras med deskriptiv statistik och för att analysera svaren 

i intervjuerna används en induktiv kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim 

& Lundman (2004). 

Den första datainsamlingen, enkät nummer 1, genomfördes under våren 2012. 

Studiegruppen bestod av 361 ungdomar. Den andra datainsamlingen, enkät nummer 

2, som genomfördes våren 2013 riktades endast till dem som besvarat enkäten vid 

första insamlingstillfället vilket motsvarar 207 ungdomar. 

11.2. Forskningsaktiviteter 2013 

Enkätstudie 

Under våren 2013 har en andra datainsamling genomförts bland ungdomar som deltar 

i fritidsverksamheter inom Verdandi, Stockholmskretsen, Tensta-Rinkeby och 

Fritidsforum, Föreningen Trädet, Örebro. Vid detta tillfälle deltog 163 av de 207 

ungdomar som deltog våren 2012 (Tabell 11.1). 
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Tabell 11.1. Urval och svarsfrekvens på datainsamlingen våren 2013. Antal (procent) 

Verksamhet Urval Registrerade enkätsvar Tjejer Killar 

Verdandi 144 119 (83) 50 (42) 69 (58) 

Trädet  63 44 (70) 20 (45) 24 (55) 

Totalt 207 163 (79) 70 (43) 93 (57) 

Intervjustudie 

Under våren 2013 genomfördes en intervjustudie med ledare och ungdomar. Detta för 

att kunna göra en utökad dokumentation av projekten och dess ingående 

verksamheter. Intervjuerna syftar även till att ge en djupare förståelse och kunskap om 

deltagaranas motiv att delta, vad de får ut av att delta samt de olika verksamheternas 

strategier. För detta har intervjuer genomförts med ledare inom verksamheterna samt 

fokusgruppsintervjuer med deltagande ungdomar från de olika verksamheterna. 

Urval ledare och deltagare 

För intervjuer med verksamhetsledare valdes respektive verksamhetschef för Verdandi 

och Trädet. Övriga ledare valdes utifrån önskan om en spridning mellan kön och 

anställd respektive ideell ledare. Alla ledare valdes i samråd med respektive 

verksamhetschef. 

För fokusgruppsintervjuerna valde respektive verksamhetschef ut ungdomar till en 

tjejgrupp och en killgrupp från vardera verksamheten och lokal, sex grupper totalt. 

För Verdandi innebar det en kill- och tjejgrupp i Tensta och en kill- och tjejgrupp i 

Rinkeby och för Trädet en kill- och tjejgrupp. Grupperna bestod av 3-5 deltagare med 

blandad ålder, erfarenhet och antal år som deltagare i verksamheterna.  

Genomförande 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på plats i verksamheterna av medverkande 

forskare i samband med att enkätinsamlingen påbörjades. Totalt deltog 13 killar och 

13 tjejer i gruppintervjuerna. Totalt har 13 intervjuer genomförts, sju intervjuer av 

ledare och sex fokusgruppsintervjuer. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades av forskarteamet. En induktiv innehållsanalys av materialet har 

påbörjats under 2013. 

Arbetet med en vetenskaplig artikel med syfte att beskriva Vilka som deltar i 

verksamheterna har påbörjats. Artikeln kommer att bygga på material både från 

enkätinsamlingen och från intervjustudien. 
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Återrapportering 

Enskilda återraporteringar med deskriptiv statistik utifrån enkätsstudien har skett till 

medverkande organisationer inom sex månader efter datainsamling. Även en kortare 

sammanfattning av intervjustudien har getts till respektive organisation. 

11.3. Planerade forskningsaktiviteter 

Under våren 2014 kommer en sista datainsamling genomföras med de 207 ungdomar 

som medverkande vid första datainsamlingen 2012. Återrapportering till 

organisationerna kommer att ske inom sex månader efter datainsamling. Ytterligare 

intervjuer med några aktörer som verksamheterna samverkar med kommer att 

genomföras för att belysa verksamheternas strategier och betydelse. 

Inom ramen för studien planeras fyra vetenskapliga artiklar utifrån studiens fyra 

frågeställningar: Vilka deltar? Varför deltar de? Vad får de ut av att delta? samt Vilka 

skillnader kan ses utifrån vilken strategi som används på fritidsgårdarna? 
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12. Genusinriktad ANDT-prevention 

Flera studier har de senaste åren visat på en drastisk ökning av psykisk ohälsa bland 

ungdomar, speciellt bland tjejer (Perry & Pauletti, 2011; Petersen et al., 2010; Lager, 

2009). I jämförelse med övriga OECD länder har Sverige visat sig ha den största 

ökningen av psykisk ohälsa bland unga (OECD, 2013). Trots att ändå majoriteten av 

unga svenskar rapporterar en god psykisk hälsa rapporterar tjejer i högre utsträckning 

en sämre psykisk hälsa än killarna och den försämras också från tidiga till sena 

tonåren (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Friberg, Hagquist & Osika, 2012; Hagquist 

2009; Hagquist, 2010; Lager, Berlin, Danielsson, & Heimerson, 2009; Petersen et al., 

2010; Wiklund et al., 2012). Tjejer upplever mer oro och ångest, psykosomatiska 

problem och koncentrationssvårigheter i jämförelse med killar i samma ålder (Petersen 

et al. 2010).  

Det finns flera olika instanser att söka hjälp inom för barn och ungdomar som 

upplever psykisk ohälsa; skolhälsovården, ungdomsmottagningar, vårdcentraler och 

inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Konsekvenserna av den ökande psykiska 

ohälsan är uppenbar inom hälso- och sjukvården. Tjejer i ålder 15-24 år är de mest 

representerade som får vård inom psykiatrin, vanligtvis på grund av ångest, depression 

och självskadebeteende men vård med anledning av alkoholkonsumtion och 

droganvändning har också ökat (Socialstyrelsen, 2012). Övergången från att vara 

barn, under 18 år, till att bli vuxen, över 18 år, kan dock ställa till problem och det är 

lätt att hamna mellan stolarna mellan instanserna och att få vänta länge på att få hjälp 

(Socialstyrelsen, 2010). Det saknas i många fall ett tydligt samarbete mellan 

instanserna och då framförallt mellan BUP och vuxenpsykiatrin (BRIS, 2012; 

Socialstyrelsen, 2010). Trots att det finns många olika instanser att få hjälp inom 

upplever många av de unga tjejerna med psykisk ohälsa att de behöver stöd i en annan 

form än de kan få från skolhälsovården, ungdomsmottagningarna eller vårdcentralen. 

Samtidigt känner de sig inte så dåliga för att söka hjälp på BUP (BRIS, 2012). I en 

rapport från BRIS beskrivs ungas behov av att få prata anonymt med någon vuxen om 

svårigheter och problem relaterade till psykisk ohälsa (BRIS, 2012).  

Sammanfattningsvis har prevalensen av psykisk ohälsa bland unga tjejer de senaste 

åren blivit en stor folkhälsofråga. Det är uppenbart att någonting behöver göras åt 

situationen men frågan är vad som ska göras och vilka metoder som ska användas?  

I regeringens proposition En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings, och 

tobakspolitiken (2010/11:47) uppmärksammas den ökade psykiska ohälsan som finns 

bland tjejer. Det är framförallt sambanden mellan psykisk ohälsa och hög 
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alkoholkonsumtion som påtalas. Ett särskilt mål i den samlade strategin är därför ett 

minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga 

vuxna med psykisk ohälsa.   

Risk- och skyddsfaktorer för utveckling av ungdomars alkoholvanor är till viss del 

olika för flickor och pojkar. I en avhandling från Karolinska Institutet framkommer 

bland annat ett samband mellan låg självrapporterad hälsa bland flickor i skolår 7 och 

intensivkonsumtion i skolår 9 (Danielsson, 2011). Dock har utvärderingar av 

preventionsprogram för att förebygga alkohol- och drogkonsumtion bland ungdomar 

sällan rapporterat vilka effekter som finns för flickor respektive pojkar separat 

(Kumpfer, Smith & Summerhays, 2008). Med anledning av detta; att flickors och 

pojkars självrapporterade hälsa skiljer sig åt, att det finns genusspecifika risk- och 

skyddsfaktorer och bristen på utvärderingar där genusaspekten fokuseras, är denna 

fördjupningsstudie mycket intressant och angelägen. Studien ska därför dels försöka 

besvara om ANDT-förebyggande interventioner inom den ideella sektorn fungera som 

en kompletterande verksamhet till den traditionella hälso- och sjukvården för att fylla 

ett behov som de unga tjejerna upplever? 

12.1. Studiens innehåll 

Syfte  

Genusinriktad ANDT-prevention är en studie med övergripande syfte att förbättra 

kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland unga tjejer. I en 

longitudinell studie följs utvecklingen hos unga tjejer 12-25 år med avseende på 

familjeliv, levnadsvanor och välbefinnande med särskild inriktning på psykisk hälsa. 

Utifrån detta ska studien försöka identifiera vad genusanpassade verksamheter betyder 

för dessa unga tjejer. Gör verksamheten skillnad i tjejernas liv? Vad får de unga 

tjejerna ut av att träffa en storasyster eller vara med i en tjejgrupp? Vad händer med de 

unga tjejerna efter deltagandet i sådan verksamhet? Hur påverkas deras alkohol- och 

drogkonsumtion? 

Ytterligare syfte med studien är att fånga storasystrarna/tjejgruppsledarna och deras 

syn, inställning och förväntningar på verksamheten de engagerat sig i/kommer att 

engagera sig i, samt hur de ser på sin egen roll och sitt ansvar som 

storasystrar/tjejgruppsledare. Hur ser de på verksamheten? Varför engagerar de sig? 

Studien startade under hösten 2011. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har 

godkänt studien (Dnr 2011/212). 
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Organisationer och projekt 

I studien ingår två organisationer; Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- 

och Narkotikafrågor (KSAN) och Tjejzonen.  

KSAN har sedan 2005 erhållit medel för att bygga upp ett nationellt nätverk för 

tjejgruppsledare. Mötesforumet www.bellanet.se lanserades i december 2006. 

Nätverket ska stimulera, stärka och vidareutveckla tjejgruppsarbetet i landet, men 

också 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. På BellaNet möjliggörs utbyten av fleråriga erfarenheter, 

synpunkter, tips och råd för tjejgruppsledarna. Alla gruppledare som utbildats med 

KSANs tjejgruppsmaterial Bella eller Grus och Glitter kan ansöka om medlemskap på 

BellaNet.  

Tjejzonens verksamhetsidé är att erbjuda unga tjejer en plats för möten och samtal 

vilket ska förebygga psykisk ohälsa, främja jämställdhet och vara drogförebyggande. 

Tjejzonen beviljades medel för projektet Storasyster mot droger första gången 2011. 

År 2012 tillkom projektet Storasyster på nätet som också ingår i studien. Målgruppen 

för projekten är tjejer mellan 12-25 år. Gemensamt för båda projekten är att unga 

tjejer, lillasystrar, erbjuds stöd genom möten med en tio år äldre tjej, en storasyster. I 

projektet Storasyster mot droger träffas lillasyster och storasyster i fysiska möten, 

offline, medan systrarna i projektet Storasyster på nätet möts genom chatt på webben, 

online. 

Mer om de deltagande organisationernas verksamheter och studiens frågeställningar 

beskrivs i tidigare rapport (Eriksson et al.,  2011). 

Metod och material 

Studien är flerårig och pågår 2011-2014. Datainsamling sker med både enkäter och 

intervjuer. 

KSANs projekt 

KSAN rekryterade deltagande tjejgruppsledare med pågående tjejgrupper till projektet 

under våren och hösten 2012. Totalt deltar nio tjejgrupper i studien med totalt 63 

unga tjejer. Tjejgrupperna genomfördes på sex olika orter under 2012. Totalt 

besvarade 49 tjejgruppsdeltagare enkäten vid första datainsamlingen, antingen våren 

2012 eller hösten 2012. 
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Tabell 12.1. Urval och deltagare i studien, tjejgruppsdeltagare (12-20 år). 

1Av dessa 10 tjejer var 4 med i tjejgruppen redan våren 2012  

Inom Tjejzonen projekt 

Lillasystrar 

I figurerna nedan ges en redogörelse över de Lillasystrar som ingår i projekten 

Storasyster mot droger och Storasyster på nätet och som bjudits in och deltagit i 

studien. Studien omfattar intervjuer och tre återkommande datainsamlingar med 

enkäter. Vid första datainsamlingen skiljer sig deltagarna åt vad gäller erfarenhet av 

systerskapet. En grupp lillasystrar har erfarenhet av systerskap med en storasyster och 

en annan grupp har besvarat enkäten precis innan systerskapet inleddes. Likaså har en 

grupp lillasystrar stöd av sin storasyster offline och en annan grupp har stöd online. 

Enkät 1 besvarades av 52 lillasystrar offline och 56 lillasystrar online. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ort 
Tjejgruppen 
startade: 

Antal tjejer i 
tjejgruppen 

Besvarad 
enkät 1 

Besvarad 
enkät 2 

Strängnäs Höst 2012 5 5 1 
Mörbylånga Höst 2012 9 8 0 

Söderhamn 

Våren 2012 7 6 0 

Hösten 2012 6 
9 1 

Hösten 2012 5 

Kvissleby 
Våren 2012 7 5 1 

Hösten 2012 101 4 0 
Höganäs Hösten 2012 9 8 5 
Malmö Hösten 2012 6 6 2 

Totalt   63 49 10 
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Figur 12.1. Deltagande lillasystrar i studien som träffar sin storasyster online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.2. Deltagande lillasystrar i studien som träffar sin storasyster offline. 

Storasystrar 

Hösten 2011 tillfrågades 49 Storasystrar om deltagande i en intervju. De var alla 

aktiva som Storasystrar inom projektet Storasyster mot droger och har erfarenhet av 

att möta sin Lillasyster i fysiska möten. Tolv Storasystrar tackade ja och deltog i en 

intervju. 

12.2. Forskningsaktiviteter 2013 

KSAN:s projekt 

Under 2013 var planen att genomföra en uppföljande enkät (enkät 2) med de 

tjejgruppdeltagare som besvarade första enkäten ett år tidigare, antingen under våren 

eller hösten 2012, när de var aktiva deltagare i en tjejgrupp (n=49). Med anledning av 

att inte alla som besvarade enkät 1 fyllde i sina kontaktuppgifter (e-postadresser) på 

enkäten, var det begränsad möjlighet att följa upp alla tjejgruppsdeltagare. Under 

våren 2013 skickades enkät 2 via e-post till 14 tjejgruppsdeltagare varav 8 besvarade 

enkäten (57 procent). Under hösten 2013 fick 16 tjejgruppsdeltagare möjligheten att 

via e-post besvara enkät nummer 2. Av 16 möjliga besvarade två tjejer enkäten. Totalt 

har enkät 2 besvarats av 10 tjejgruppsdeltagare (13 procent). Resultat från enkät 1 
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sammanfattas i rapporten Tjejgrupper för att främja unga tjejers hälsa (Pettersson, 

Larsson, Eriksson, 2013a).  

Tjejzonens projekt 

Under våren 2013 skickades enkät 2 ut till lillasystrar. Den skickades via e-post till de 

lillasystrar som besvarade första enkäten ett år tidigare (n=37), våren 2012, antingen 

på webben (online) eller vid första mötet med projektledaren (offline). Dock kunde 

endast 33 av 37 utskick av enkät 2 ske eftersom fyra e-postadresser var ogiltiga. 

Svarsfrekvensen bland tjejerna blev 73 procent (n=24). Under hösten skickades enkät 2 

via e-post till de lillasystrar som besvarade första enkäten under hösten 2012. Det var 

åtta lillasystrar som träffat sin storasyster i fysiska möten och 50 lillasystrar som haft 

relationer på webben. Tre e-postadresser var ogiltiga varav enkäten skickades till 55 

lillasystrar. Totala svarsfrekvensen blev 69 procent (n=38). Resultat från enkät 1 

sammanfattas i rapporten Systerskap för att stärka unga tjejers hälsa (Pettersson, 

Larsson, Eriksson, 2013b) som skickats till Tjejzonen och via e-post till de lillasystrar 

som besvarade enkäten våren 2013).  

12.3. Planerade forskningsaktiviteter 

KSAN:s projekt 

Enligt forskningsplanen ska tredje och sista datainsamlingen med enkät ske under 

2014 med de tjejer som deltagit i tjejgrupper och besvarat enkäter 2012 och 2013. På 

grund av en låg svarsfrekvens vid enkät 2 (10 stycken) kommer vi inte att fullfölja 

denna datainsamling. Istället kommer datainsamling att ske med tjejgruppsledare, dels 

med intervjuer och dels med en enkät till medlemmarna på BellaNet (n=ca370), det vill 

säga tjejgruppsledare i hela landet. 

Tjejzonens projekt 

Det som återstår under 2014 är den sista uppföljningen med enkät 3 till alla lillasystrar 

som deltagit i studien. Alla volontärer som är engagerade eller tidigare varit 

engagerade som Storasystrar inom Tjejzonen kommer att tillfrågas om att delta i 

studien, cirka 260 Storasystrar. Dessa Storasystrar kommer att tillfrågas om 

deltagande i en webbenkät våren 2014.  

Intervjuer med tre verksamhetsföreträdare kommer också att genomföras för att få 

deras bild av verksamheten och fördjupad kunskap om verksamhetens 

framgångsfaktorer och hinder. 
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Vetenskaplig rapportering 

Den första artikeln håller på att avslutas (Larsson, Pettersson, Skoog & Eriksson, 

manuscript). Resultaten baseras på material som samlats in inom Tjejzonens projekt 

med lillasystrar som fått stöd av en storasyster offline, fem intervjuer och 52 enkäter. 

De tre frågeställningar som besvaras i artikeln är: 

• Vilka tjejer deltar som Lillasystrar? 

• Hur kommer de i kontakt med organisationen? 

• Vilken betydelse har storasysterskapet för Lillasystrarna? 

Ytterligare minst två artiklar kommer att skrivas på materialet som samlats in. 

Bland annat med fokus på Storasystrarna och motiv till deras engagemang och 

Tjejzonens framgångsfaktorer och hinder. 
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13. Kraft och vilja att nå fram 

I allt slags preventivt arbete är det betydelsefullt att arbeta utifrån en övergripande 

befolkningsstrategi men samtidigt viktigt att nå avgränsade grupper som lever i 

riskzonen för till exempel psykisk och fysisk ohälsa, utanförskap eller annan slags 

utsatthet (Rose, 1982, Asplund et al., 1997; Marmot, 2010). Inom 

preventionsforskning läggs stor vikt vid såväl universell, selektiv och indikerad 

prevention som täcker in alltifrån interventioner som inte tar hänsyn till skillnader 

mellan hög- och lågriskgrupper, insatser som riktas till vissa grupper i populationen 

vilka exponeras för en eller flera riskfaktorer, eller interventioner för individer med 

identifierade problem (Ferrer-Wreder et al., 2005). Inom den aktuella studien 

fokuseras prevention av selektiv karaktär i form av till exempel stödinsatser till 

nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar, stöttning av romska eller 

somaliska barn och kvinnor, eller hjälp till barn i familjer där det förekommer 

missbruk, psykisk ohälsa och våld (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Såväl utbildning 

och kompetenshöjande insatser kring dessa grupper, tillika förbättrad samverkan 

mellan olika aktörer, framhålls avgörande för att kunna utveckla ett effektfullt 

förebyggande arbete för dessa grupper i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Forskning kring utsatthet och utsatta grupper kräver särskilda överväganden för att 

låta dessa människor och de organisationer som arbetar med dem komma till tals på 

ett relevant, högkvalitativt och icke stigmatiserande sätt. För att vidareutveckla denna 

forskning finns inom ramen för satsningen unika möjligheter till ett företroendefullt 

partnerskap mellan forskare, praktiker och organisationer för gemensam 

kunskapsutveckling (Eriksson et al., 2011). Genom detta skapas möjligheter som 

vidareutvecklas inom detta forskningsprogram.  

Den vetenskapliga utmaningen ligger i att bedriva forskning kring känsliga frågor 

och utsatta grupper (Lee, 1993; Dickson-Swift, James & Liamputtong, 2008; Renzetti 

& Lee, 1993; Liamputtong, 2007). En grundläggande utmaning är hur forskningen 

skall byggas upp, organiseras och genomföras på ett förtroendeingivande sätt så att 

människor deltar och delar med sig av sin kunskap och erfarenheten kring känsliga 

frågor. Detta kräver också en särskild etisk medvetenhet, noggranna överväganden och 

en välutvecklad forskningsansats (Kalman & Lövgren, 2012; Hummelvoll, Andvig & 

Lyberg, 2010). 

Inom regeringens stöd till idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete har 

det förekommit flera förebyggande projekt inriktade mot olika etniska och sociala 

målgrupper, innefattande både barn och vuxna, som kan anses befinna sig i riskzon på 
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olika sätt. Eftersom dessa projekt har dokumenterats av forskarteamet (Eriksson et al., 

2010) finns det goda möjligheter att fördjupa sig i forskningsfrågor som: vilka är de 

som deltar i de verksamheter som idéburna organisationer initierar, vad får de ut av 

sitt deltagande och vad betyder det för målgruppen att delta sett på både kort och lång 

sikt?   

13.1 Studiens innehåll 

Syfte  

Målet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och 

drogförebyggande arbetet riktat till särskilda grupper i samhället. Förhoppningen är 

att kunna visa på värdet av att idéburna organisationer bedriver insatser för olika 

etniska och socialt utsatta grupper. Centralt för studien är att kartlägga vilka som 

deltar i de idéburna organisationernas verksamheter, och vad deltagande betyder för 

de som deltar. 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 är centrala för studien är;  

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

grupper?  

• Vilka framgångsfaktorer och hinder finns för ANDT-prevention i verksamheter 

inom detta område?  

• Vad kan idéburna organisationer bidra med när det gäller selektiv ANDT-

prevention? 

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala godkände studien med tillhörande 

forskningsplan i november 2012 enligt beslut 2012-11-14 (Dnr 2012/438). 

Organisationer och projekt 

I fördjupningsstudien ingår åtta olika idéburna organisationer som under 2013 

beviljats medel för insatser riktade till några särskilda sociala grupper, tabell 13.1. 

Ytterligare 28 idéburna 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 ingår i studien.  
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Tabell 13.1. Organisationer med projekt riktade mot sociala grupper. 

Organisation Projekt 

Hassela Solidaritet i Skåne 
Hassela Vändpunkten - Stöd till ensamkomna 

flyktingbarn 

Hela Människan Karlskoga Degerfors Egen kraft – tryggare tillvaro 

Maskrosbarn Vägen till den jag är 

Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup 
Tjej- och killcoachgrupper för romska barn/ungdomar i 

Staffanstorps kommun 

Somalilands Förening i Malmö  Nytt liv – somalier bekämpar sitt missbruk 

Internationellt Romskt och Resandeforum COPE/Droger projekt - För romer med romer 

Somalian Women In Sweden (SWIS) SWIS mot droger 

Turkiska Kvinnoförbundet, TKF  Flickor i akut kris 

Metod och material 

Studien bygger på en mixad forskningsansats där både kvalitativa och kvantitativa 

metoder ingår. Vidare har en tydlig participatorisk forskningsansats valts. I tabell 13.2 

tydliggörs fördjupningsstudiens design innefattande två huvudstudier inklusive fyra 

delstudier samt en avslutande syntesstudie. Statistisk analys kommer att tillämpas vid 

analyser av två olika enkäter och en induktiv kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim & Lundman (2004) kommer att användas när intervjuer med exempelvis 

projektledare, volontärer och deltagare ska analyseras. 
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Tabell 13.2. Studiens design med ingående huvudstudier och delstudier 

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 8 projekt från 2013 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: Selektiv ANDT-prevention bland 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. 

 

13.2 Forskningsaktiviteter 2013 

Huvudstudie I – sociala grupper 

Eftersom den första delstudien inom de båda huvudstudierna omfattar utvecklingen av 

en participatorisk forskningsansats är kontakten med de deltagande organisationerna 

central. För att kunna genomföra de planerade organisationsbesöken och intervjuerna 

med bland annat ordförande, anställda, ideella, volontärer och deltagare krävs ett 

etablerat samarbete. I oktober 2013 träffade forskarteamet representanter för de 

organisationer som ingår i huvudstudie 1 inriktad mot sociala grupper. Mötet syftade 

till att utveckla en gemensam plan för de olika delstudierna. Möjligheter och 

svårigheter med de olika momenten, till exempel intervjuer med deltagare, 

diskuterades också. Efter mötet formulerades en överenskommelse där 

organisationernas respektive forskarteamets olika åtaganden tydliggörs.  

Inom samma huvudstudie påbörjades även datainsamling och analysarbete inom 

ramarna för delstudie två och tre för att kunna besvara forskningsfrågorna:  

• Vilken inriktning och uppbyggnad har organisationer som bedriver selektiv 

ANDT-prevention? 

• Vilka deltar som projektledare inom den selektiva preventionen?  
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För att komplettera befintlig dokumentation har två olika webbenkäter skickats ut 

till de åtta berörda organisationerna. Projektledarenkäten från 2011 har 2013 års 

projektledare fått besvara, medan en nyskapad organisationsenkät har besvarats av en 

representant från vardera av de aktuella organisationerna. Parallellt med detta har 

intervjuer med fyra olika slags respondenter planerats. Fyra olika intervjuguider har 

tagits fram och kommunicerats med organisationerna. De som kommer att intervjuas 

under 2014 är projektledare, representant från styrelse/anställd, volontärer samt 

deltagare.  

Huvudstudie II – etniska grupper 

Inom huvudstudien inriktad mot olika etniska grupper har tidigare insamlat material 

från organisationerna bearbetats och en omfattande dokumentationsanalys påbörjats.  

13.3 Planerade forskningsaktiviteter 

Inom huvudstudie I kommer analysarbetet fortsätta avseende delstudie två och tre med 

fokus på organisation och projektledare. Den påbörjade dokumentationsanalysen ska 

avslutas och det nya enkätmaterialet ska bearbetas både kvantitativt och kvalitativt. 

Planeringen av intervjuer och organisationsbesök kommer att intensifieras för att 

besök ska kunna genomföras hos alla ingående organisationer. Under våren 2014 

kommer bland annat Hela Människan Karlskoga Degerfors, Hassela Solidaritet i 

Skåne, Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup och Somalilands Förening i Malmö att 

besökas.  

Inom huvudstudie II kommer dokumentationsanalysen att avslutas och två 

intervjuguider tas fram för att telefonintervjuer med en representant för de aktuella 

organisationerna, och en tidigare projektledare som arbetat med selektiv prevention 

bland etniska grupper ska kunna genomföras. Detta är ett osäkert moment då vissa 

projekt ägde rum för många år sedan och organisationerna kan ha ombildats eller 

avslutats. Totalt kan det bli 52 telefonintervjuer (24 organisation + 28 projektledare) 

med reservationer för att personerna inte går att nå.  
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14. Protecting you – Protecting me  

Protecting You – Protecting Me är en studie av förmedling av kunskap om hälsa under 

skolår 1-5. Forskningsprojektet avser att i en kontrollerad efterundersökning 

undersöka betydelsen av programmet Protecting You – Protecting Me (PYPM). Syftet 

med programmet är att förebygga genom tidiga påverkansinsatser och därmed skapa 

skyddsfaktorer för kroppens viktigaste organ – hjärnan.  

14.1 Studiens innehåll 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- 

och drogförebyggande arbetet bland barn och ungdom. Den vetenskapliga 

frågeställningen är om undervisningen bidrar till att barnen utvecklar kunskap och 

medvetenhet om hjärna, hälsa och goda levandsvanor, som på sikt kan förebygga 

alkoholbruk och droganvändning. Målsättningen är att genom den pedagogiska 

plattform som programmet vilar på, hjälpa till att skjuta upp alkoholdebuten hos unga 

människor. Ett delmål är att höja kunskapen i målgruppen barn. 

Organisationer och projekt 

PYPM är ett amerikanskt preventionsprogram kring alkohol, droger, mediciner och 

trafik och har skapats av Mothers Against Drunk Driving (MADD) tillsammans med 

den moderna hjärnforskningen. 

MADD Sweden och Motormännens Helnykterhetsförbund (MHF) har tagit den 

amerikanska metoden PYPM till Sverige. Utvecklingen av programmet har finansierats 

av Statens folkhälsoinstitut och nu senast av Folkhälsomyndigheten. Projektet har varit 

flerårigt och programmet har noga översatts och anpassats kulturellt och pedagogiskt, 

utan att för den skull eliminera delar i materialet. Det färdigställda materialet har även 

genomförs i en försöksverksamhet under skolår 1-5 i en skola i Kalmar. 

Huvudmålgruppen för programmet utgörs av barn mellan sju och tolv år. Barnen 

undervisas av coacher – lärare som kan bestå av gymnasieelever eller studenter från 

universiteten. Det amerikanska materialet, som är utgångspunkt för projektet, har 

utvärderats av forskare i Texas med gott resultat avseende effektmätning (Bell, Kelley-

Baker, Rider & Ringwalt 2005; Bohman, Barker, Bell, Lewis, Holleran & Pomeroy 

2004). 

PYPM är en manualbaserad metod för att stärka barns förmåga att på olika sätt 

skydda sig mot riskfyllda situationer och beteenden. PYPM utbildar barnen på skoltid 
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i årskurs 1-5. I varje årskurs hålls åtta lektioner och hela programmet innehåller 40 

lektioner. Metodiken grundar sig på en hög kunskapsnivå kring hjärnan och hur den 

påverkas av olika riskfaktorer. Detta pedagogiseras via lek, berättelser och rollspel 

samt ett aktivt arbetande från målgruppen. 

Metod och material 

Forskargruppen planerar att i samverkan med Linnéuniversitetet i Kalmar genomföra 

en utvärdering av PYPM. Under 2014 genomförs en studie av projektets resultat och 

inverkan på barnens kunskaper. Uppföljningen av verksamheten planeras ske under 

vårterminen 2014. Interventionsinsatsen slutfördes under hösten 2013. Uppföljningen 

kommer att göras med samma aspekter som i de två tidigare undersökningarna (Bell et 

al., 2005; Bohman et al., 2004). Till detta kommer en utvecklingspsykologisk 

anpassad enkät om skolbarns hälsovanor att användas för att möjliggöra fördjupad 

analys av programmets effekter. Designen på studien är en eftermätning av projektets 

femåriga process med jämförelse mellan interventionsskola och matchad kontrollskola. 

Föräldrar och lärare kommer även att tillfrågas om sin syn på projektet. Vidare 

kommer en analys att göras av projektets femåriga arbetsprocess genom syntes av de 

redan genomförda uppföljningarna. Detta kommer att resultera i viktig kunskap om 

värdet av det utvecklade läromedlet. Därefter skulle en randomiserad studie av 

programmet kunna göras i Sverige om de uppnådda resultaten är bra.  

Denna efterundersökning kommer att omfatta 30 barn i interventionsgruppen 

(Kalmar) och 60 barn i jämförelsegruppen (Växjö). Dessa grupper kommer även att 

jämföras med resultat från undersökningen Skolbarns hälsovanor i skolår 5, där 

datainsamling genomförts under våren 2014. På basen av de effekter som de 

amerikanska studierna visat kan undersökningsgruppens storlek räcka. I tillägg till 

detta planeras en senare uppföljning av dessa barn när de går i skolår 9, det vill säga 

om fyra år. 

14.2 Forskningsaktiviteter 2013 

I samband med att programutvecklingen avslutades hösten 2013 påbörjades 

utvecklingen av denna studie. Studien har sedan påbörjats under våren 2014. 

Programmet har dock, som tidigare nämnts, utvecklats med stöd från 

Folkhälsoinstitutet och Folkhälsomyndigheten under ett flertal år. 
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14.3 Planerade forskningsaktiviteter 

Enkätundersökning 

Datainsamlingen kommer för eleverna att genomföras som en enkätundersökning, som 

besvaras av eleverna i klassrummen. En assistent/student från Linnéuniversitetet 

kommer att närvara vid datainsamlingen och ge stöd/svara på frågor som uppkommer. 

Enkäterna kommer att registreras och resultaten bearbetas med dataprogrammet SPSS.  

Enkäten till eleverna bygger dels på det konkreta innehållet i undervisningens 40 

lektioner fördelade på åtta teman och dels på valda delar av enkäten Skolbarns 

hälsovanor. Den del av enkäten som kommer att följa upp undervisningen bygger på 

de amerikanska utvärderingarna (Bell et al., 2005; Bohman et al., 2004). Från dessa 

studier kommer frågor kring olika områden, såsom hjärnan (varför hjärnan är viktig, 

hur hjärnan utvecklas under barn- och ungdomsåren, vad alkohol gör med hjärnan, 

varför det är viktigt att skydda hjärnan), trafiksäkerhet (varför skall de skydda sig för 

att åka med påverkade förare) och livskunskap (beslutsfattande, stresshantering, 

mediakunskap) att hämtas. I enkäten planeras även frågor om skolbarnens 

levnadsvanor, såsom bakgrund, matvanor, rökning/snusning, alkohol, skolan, hälsa, 

olycksfall, skador och sömn att ingå.  

Enkätundersökningen kommer att göras i enlighet med forskningsetiska krav och 

med tidigare skolundersökningar i detta forskningsprogram. En etikansökan är 

inlämnad till den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Intervju och process 

Interventionens genomförande och betydelse kommer också att undersökas genom 

gruppintervjuer med föräldrar till barn som deltagit i undervisningen. Föräldrar till 

barn i interventionsskolan kommer att tillfrågas om att delta i en gruppintervju kring 

erfarenheter av hälsoundervisningen i skolan. De som aktivt samtycker kommer att 

inbjudas till intervjun. Intervjuerna med föräldrar kommer att spelas in, om samtycke 

nås, och analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Processbeskrivningar av 

genomförandet och vidareutvecklingen av läromedlet kommer att sammanställas på 

basen av de årliga verksamhetsrapporterna.  
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