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Inledning 

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

tobaksfrågor (ANDT) har Folkhälsomyndigheten utlyst medel till idéburna 

organisationer för ANDT-förebyggande arbete. Denna projektsammanställning bygger 

på ansökningar från de idéburna organisationer som beviljats anslag inom ramen för 

utlysningen under 2014.   

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

som genomförs av idéburna organisationer inom ANDT-området under 2014. Den ger 

en kort beskrivning av varje projekt och innehåller kontaktuppgifter till 

organisationerna och projektledarna. Förhoppningen är att kontaktuppgifterna ska 

främja och underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika projekt inom 

satsningen. 

Sammanställningen innefattar 36 projekt som drivs av 32 olika idéburna 

organisationer. Dessa ingår i forskarteamet vid Örebro universitets uppdrag att 

dokumentera och följa. 

Projekten redovisas i bokstavsordning efter organisation. Varje projekt inleds med 

fakta om organisationen som genomför verksamheten. Därefter redovisas projektet 

under följande huvudrubriker: Ansökta och beviljade medel, Projektsammanfattning, 

Projektets verksamhet 2014 samt Kontaktuppgifter. All text baseras på projektens egna 

ansökningar och försöker i möjligaste mån återge organisationernas egen beskrivning 

av projektet. 

Forskarteamets nuvarande medlemmar har alla deltagit i arbetet och står gemensamt 

för sammanställningen. Särskilt ansvarig för årets projektsammanställning har Ingela 

Fredriksson varit. 
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A Non smoking Generation: Tobaksfri skola 2.0 – Framtagande av 

implementeringsmodell för tobaksförebyggande arbete i skolan 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    539 590 828 

Beviljade medel 

(tkr) 
    539 590 828 

Projektsammanfattning 

Tobaksfri skola 2.0 är ett utvecklingsprojekt från A Non Smoking Generation i 

samarbete med Järfälla kommun med flera. Projektet syftar till att ta fram en 

implementeringsmodell för Tobakslagens efterlevnad och tobaksförebyggande arbete i 

skolan. Projektet vill undersöka och analysera främjande och motverkande krafter för 

implementering och långsiktigt vidmakthållande av tobaksförebyggande arbete i 

skolan. I slutändan är syftet att utveckla metoder och ett metodmaterial som både 

beskriver verksamma metodkomponenter och verksamma 

implementeringskomponenter. Huvudmål är att få till ett verksamt och långsiktigt 

hållbart tobaksförebyggande arbete i de svenska skolorna.  

Projektets verksamhet 2014 

Utifrån den implementerings- och metodmodell som projektet i samverkan med 

projektets advisoryboard har tagit fram genomförs nu utbildnings-, handlednings- och 

kommunikationsinsatser för att stödja skolornas arbete. Det arbetet kommer att 

fortsätta under 2014. Parallellt genomförs utvärderingsinsatser som ligger till grund för 

projektets utveckling och förbättringsarbete. Projektets advisoryboard analyserar och 

bearbetar löpande de erfarenheter och utvärderingsresultat som kommer fram. I slutet 

Fakta om Stiftelsen A Non Smoking generation 

• Stiftelsen En Rökfri Generation bildades 1979, med det publika namnet A Non Smoking 

Generation. 

• Initialt gav flera stora kampanjer med kända musikartister och idrottsstjärnor A Non 

Smoking Generation ett välkänt varumärke. 

• A Non Smoking Generation jobbar ständigt för att ungdomar aldrig ska börja använda 

tobak. 

• Visionen är en rökfri generation och den övergripande målsättningen är att ungdomar själva 

ska välja att inte börja röka eller snusa. 

• Arbetet görs genom att besöka skolor, utbilda politiker och skolpersonal, stötta föräldrar 

och bilda opinion genom att driva kampanjer och delta i debatter. 
Källa: www.nonsmoking.se  

http://www.nonsmoking.se/
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av 2014 sker slututvärdering av projektet och tanken är att projektets erfarenheter och 

resultat ska sammanställas i ett metodmaterial som både beskriver verksamma 

metodkomponenter och verksamma implementeringskomponenter för ANDT-

förebyggande arbete i skolan.  

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Niklas Odén   Telefon: 070- 637 05 02    

E-post: niklas@loi.se    Hemsida: www.nonsmoking.se  

mailto:niklas@loi.se
http://www.nonsmoking.se/
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A Non Smoking Generation: Oberoende 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
   600 734 682 256 

Beviljade medel 

(tkr) 
   400 730 682 256 

Projektsammanfattning 

Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund 

(UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation 

(NSG). Organisationerna vill skapa en gemensam verksamhetsenhet/organisation och 

tillsammans med ett antal samarbetskommuner utveckla långsiktigt hållbara 

samverkansformer (idéburna organisationer och offentlig sektor) och verktyg för 

regionalt och lokalt ANDT-förebyggande arbete. En verktygslåda tas fram med 

kunskapsbaserade metoder som kan erbjudas regionala och kommunala aktörer som 

ett stöd i deras ANDT-förebyggande arbete. Arbetet har under 2012 och 2013 

bedrivits i och i samverkan med Lysekil, Orust, Härryda, Trelleborg och Nynäshamns 

kommuner. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet går under första delen av 2014 in i sin slutfas. De ska tillsammans med 

samverkande kommuner genomföra de planerade aktiviteter (utbildningsinsatser och 

möten) som kvarstår. Därefter ska de tillsammans summera och utvärdera projektets 

genomförande. Utvärdering genomförs av extern utvärderare. De tre samverkande 

organisationerna UNF, RNS och NSG ska samråda och planera för hur projektet vid 

ett gott utvärderingsresultat ska omvandlas till en gemensam reguljär verksamhet, där 

kommuner kan erbjudas stöd i sitt drogförebyggande arbetet riktat till barn och unga.  

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Niklas Odén   Telefon: 070- 637 05 02    

E-post: niklas@loi.se    Hemsida: www.nonsmoking.se  

mailto:niklas@loi.se
http://www.nonsmoking.se/
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Alna Sverige Förening: Kunskaphöjande insats för arbetsliv – med 

fokus skadligt bruk 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      1 382 

Beviljade medel 

(tkr) 
      1 382 

Projektsammanfattning 

Skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och illegala droger finns i hela samhället, i 

alla samhällsklasser och åldersgrupper och därmed också på de flesta arbetsplatser. 

Idag arbetar många arbetsgivare reaktivt med dessa frågor och agerar först vid akuta 

ärenden, vilket gör att det finns en stor negativ påverkan på arbetsplatsen, både 

gällande omfattning och tid. 

Alnas projekt syftar till att öka kunskap och kompetens när det gäller frågor om 

skadligt bruk. Det kan röra sig om alkohol, läkemedel, spel, illegala droger eller annat 

skadligt bruk som påverkar arbetsplatsen. Målgrupp för projektet är blivande 

HR/personalvetare som kommer ha stor påverkan på framtidens arbetsliv kring hur 

frågor om skadligt bruk hanteras. Alna vill via projektet skapa förutsättningar för ett 

framtida arbetsliv där frågor om skadligt bruk är en naturlig del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) för att skapa en kultur av tidigt agerande utifrån omsorg om 

individ och organisation, med arbetsplatsen som utgångspunkt. 

Fakta om Alna Sverige Förening 

• Alna hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat 

missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt.  

• Föreningen bildades 1961 av SAF, LO, och TCO i Stockholms län som ett resultat av 

arbetsgivarnas och arbetstagarnas gemensamma intresse av drogfria arbetsplatser. Alnas 

huvudmän och ägare är de centrala organisationerna på arbetsmarknaden (Svenskt Näringsliv, 

SKL, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA, LO, TCO och Saco). 

• Alnas vision är "den goda arbetsplatsen". Det betyder att de arbetar för ökad arbetsglädje, 

säkerhet och produktivitet i arbetslivet. Utgångspunkten är att människors hälsa, kompetens 

och relationer påverkar och påverkas av arbetslivets strategier. Därför bör arbetslivet, precis 

som exempelvis trafiken, vara en alkohol- och drogfri zon.  

Källa: www.alna.se 

 

http://www.alna.se/
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Projektets verksamhet 2014 

Alna räknar med att via projektet utbilda minst 200 blivande HR-konsulter, HR-

specialister, HR-generalister och Personalchefer. De som lämnar 

Personalvetarprogrammen ska inte bara ha kunskap om arbetsrätt utan också om 

förebyggande arbete när det gäller frågor om skadligt bruk som påverkar arbetsplatsen. 

Målet med projektet är att öka kunskap om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel 

och illegala droger som påverkar arbetsplatsen hos studenter som studerar sista 

terminen vid Personalvetarprogram, eller motsvarande samt att öka deras tillit till egen 

förmåga att hantera frågor som rör skadligt bruk. Kunskap och tillit till egen förmåga 

är enligt Alnas erfarenhet avgörande för hur tidigt man kommer in i eventuell 

problematik på arbetsplatsen.  

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Tommy Andersson  Telefon: 070- 601 00 10    

E-post: tommy.andersson@alna.se  Hemsida: www.alna.se 

 

mailto:tommy.andersson@alna.se
http://www.alna.se/
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Astma- och allergiförbundet: Rökfria uteserveringar 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    175 225 120 

Beviljade medel 

(tkr) 
    175 225 120 

Projektsammanfattning 

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

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

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

diffust. Idag saknas i stort sett rökfria uteserveringar. Det försvårar det 

tobakspreventiva arbetet att attraktiva sommarmiljöer är så förknippade med rökning. 

Det försvårar också för barn och vuxna som inte tål tobaksrök (astmatiker, allergiker 

och många fler) att kunna gå ut och fika eller äta och sitta utomhus. 

Projektet arbetar, främst genom lokalt engagemang, för att - stimulera och premiera 

näringsidkare som gör sin uteservering rökfri - informera dessa om Tobakslagens regler 

samt - via offensivt opinionsarbete motverka rökning på uteserveringar. Projektets syfte 

är att tränga undan rökningen från uteserveringar. På sikt få till en utökning av 

tobakslagen som innebär att alla uteserveringar blir rökfria. 

Projektets verksamhet 2014 

Insatserna för att fler uteserveringar ska förklara sig rökfria fortsätter under våren och 

sommaren 2014. Erfarenheterna från de insatser som gjordes under våren och 

Fakta om Astma- och allergiförbundet 

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

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

omgivningen.  

• Deras vision är ett samhälle tillgängligt för människor med astma, allergi och annan 

överkänslighet. 

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

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

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

deras verksamhet samt stödja forskningen inom astma- och allergiområdet. 

• Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 av lokala allergiföreningar. Idag finns 112 

lokalföreningar och 23 regionsföreningar runt om i landet. 

Källa: www.astmaoallergiforbundet.se  

http://www.astmaoallergiforbundet.se/
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sommaren 2013 sprids inom förbundet för att sprida insatserna till fler orter för att 

förmå fler att deklarera sina uteserveringar som rökfria. Opinionsundersökningen 2012 

visade att en bred allmänhet föredrar rökfrihet på uteserveringar, men erfarenheterna 

från besöken hos de som driver uteserveringar visar att många näringsidkare i 

realiteten är rökfria fast de inte vill deklarera detta offentligt. Detta uppmärksammas 

medier och beslutsfattare på för att belysa behovet av nationella åtgärder för att göra 

uteserveringarna rökfria.  

En ny opinionsundersökning av allmänhetens inställning avslutar projektet. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Marie-Louise Luther Telefon: 08- 506 282 11 

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

Hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se  

  

mailto:marie.louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
http://www.astmaoallergiforbundet.se/
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Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN: 

Kommunikationsinsats riktad till unga vuxna om att förse minderåriga 

med alkohol 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
     1 172 1 596 

Beviljade medel 

(tkr) 
     700 1 596 

Projektsammanfattning 

CAN utvecklar tillsammans med Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands- och 

Skåne län en kommunikationsinsats till unga vuxna om att förse minderåriga med 

alkohol. I en förstudie under 2012 genomfördes en litteraturstudie, en riksrepresentativ 

intervjuundersökning med unga vuxna, en webbpanelundersökning med unga vuxna i 

Stockholms, Västra Götalands- och Skåne län samt fokusgruppsundersökningar i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten finns återredovisade i rapporten Snäll 

eller kriminell? Under 2013 har CAN utvecklat och planerat en kommunikationsinsats 

för genomförande och uppföljning under 2014-2015. 

Projektets verksamhet 2014 

Under 2014 ska en PR-satsning planeras och genomföras i nära samarbete med 

länsstyrelserna i de tre länen. En webbplats och app produceras som lanseras i 

anslutning till events i länen. Ett utskick med direktreklam kommer att genomföras till 

alla som under 2014 fyller 20 år. Som stöd för länens verksamheter produceras 

utomhusreklam. Aktiviteterna utvärderas via telefonintervjuer, analyseras och jämför 

med baslinjemätning. Under 2015 planeras spridningsseminarium/konferens samt 

publicering av en CAN-rapport. 

Fakta om CAN 

• CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.  

• Information sprids genom att publicera nationella rapporter och undersökningar, webbplatser 

för olika målgrupper, tidskiften Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och genom deras 

bibliotek.  

• Förbundet grundades 1901 och är en ideell förening med 44 medlemsorganisationer.  

• CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor. 

Källa: www.can.se  

http://www.can.se/
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Kontaktuppgifter 

Projektledare: Anna Raninen  Telefon: 08- 401 246 21 

E-post: anna.raninen@can.se  Hemsida: www.can.se 

 

 

 

 

mailto:anna.raninen@can.se
http://www.can.se/
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Ensamkommandes förbund: Setara 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      255 

Beviljade medel 

(tkr) 
      255 

Projektsammanfattning 

Projektet syftar till att erbjuda ensamkommande ungdomar en ingång till det svenska 

förenings- och kulturlivet i Malmö. Många ensamkommande dras till droger och 

alkohol för att döva traumatiska upplevelser. Meningsskapande sociala aktiviteter 

bidrar till ett annat fokus. Det är av extra stor vikt för integrationsprocesser att dessa 

ungdomar har sociala aktiviteter utanför sitt boende där de kan komma i kontakt med 

andra ungdomar. Målet är att en stor andel av deltagarna ska vara aktiva medlemmar i 

Malmös föreningsliv efter projektets slut. Projektet kommer att bygga starka grupper, 

som ger ett naturligt och positivt sammanhang. Då ensamkommande saknar 

familjestruktur lider de ofta av brist på naturliga kontaktnät, vilket kan ändras genom 

att erbjuda aktiviteter. 

Projektets verksamhet 2014 

Deltagarna i projektet kommer att erbjudas gratis fritidsaktiviteter genom det 

förenings- och kulturliv som redan finns i Malmö. Utöver detta kommer projektet 

arrangera och genomföra aktiviteter som passar målgruppen, och som ger gemenskap 

och känsla av sammanhang. Projektet kommer att tillsammans med sina 

samarbetsparter erbjuda värdegrundsarbete kring alkohol och droger, för att ge 

Fakta om Ensamkommandes förbund 

• Ensamkommandes Förbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som består och 

drivs av självorganiserade ensamkommande ungdomar från olika länder.  

• Förbundet startade sin verksamhet år 2012, och registrerades som förening den 12:e maj 2013. 

• I dag finns två lokalgrupper registrerade, Malmö förbund och Ludvikas förbund.  

• Förbundets huvudsakliga syfte är att göra ensamkommandes röster hörda och arbeta för att 

ensamkommande får ett värdigt bemötande i asylprocessen samt får sina rättigheter respekterade 

i samhället som helhet. 

• Förbundet vill även fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan stötta och stärka 

varandra. 

• Att sprida kunskap och medvetenhet är en del av förbundets arbete, till exempel mot rasism. 

Källa: Dokumentation från organisationen. 
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deltagarna möjlighet att i tryggt forum diskutera dessa frågor. Delaktighet är viktigt, 

var på projektet kommer att intervjua och prata med varje enskild deltagare om dess 

intresse och önskemål. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Danial Firoz    Telefon: 076- 968 50 70 

E-post: roseforfriendship@hotmail.com Hemsida: - 

mailto:roseforfriendship@hotmail.com
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Föreningens för familjecentralers främjande, FFFF: ”SAM-verkstad” 

som metod för ANDT arbetet vid Familjecentraler 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      385 

Beviljade medel 

(tkr) 
      385 

Projektsammanfattning 

Syftet med projektet är att få blivande och nyblivna föräldrar att reflektera över hur 

deras levnadsvanor (alkohol och tobak) påverkar deras egen och sina barns hälsa. 

Föräldrarna är den primära målgruppen medan personalen vid familjecentraler (FC) är 

den sekundära målgruppen. För att bli trygga i att lyfta dessa frågor måste personalen 

ha en grundkunskap inom området. Huvudmålet är att föräldrar diskuterar alkohol 

och tobak med flera yrkeskategorier på familjecentralerna. Därmed förväntas 

föräldrarnas kunskap om riskerna för alkohol och tobak och om dess påverkan på 

barnet att öka. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet går ut på att ta fram och testa en pedagogisk modell för att i team, 

tvärprofessionella grupper, arbeta med levnadsvanor, i detta fall alkohol och tobak. I 

detta projekt medverkar fyra olika professioner som ingår i en familjecentral. Modellen 

går under arbetsnamnet SAM-verkstad och har sin grund i metodiken 

Framtidsverkstad. Liknande metodik är använd för levnadsvanor men för andra 

målgrupper. Projektet är planerat att drivas under tre år, första två åren med att testa 

och utveckla metoden. Slutmålet är ett färdigt utbildningsmaterial. 

Fakta om FFFF 

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

bildades. År 2000 omvandlades nätverket till en förening. 

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

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

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

vara vägledande. 

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

stimulera etablering av regionala nätverk.  

Källa: www.familjecentraler.se 

http://www.familjecentraler.se/
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Kontaktuppgifter 

Projektledare: Bo Brantefors   Telefon: 070- 574 44 14 

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

 

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

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
  1 089 2090 652 590 608 

Beviljade medel 

(tkr) 
  400 500 500 492 418 

Projektsammanfattning 

Projektets huvudsakliga syfte är att genom att öka och stärka skyddsfaktorerna i 

ensamkommande ungdomars liv därmed minska riskerna för att de ska hamna i 

utanförskap, missbruk eller kriminalitet. Hassela Vändpunkt Revival i Malmö arbetar 

med konkreta aktiviteter i form av hembesök på boende, prova-på-aktiviteter och 

utflykter, ger läxhjälp och arrangerar läger. Projektet samarbetar med 

Ensamkommandes Förbund och med projekt Mötesplatsen. En viktig del i aktiviteterna 

är volontärernas engagemang och kontaktmöjligheter med ungdomarna. Verksamheten 

riktar sig till största delen till ensamkommande barn och ungdomar men är även till 

stor glädje för alla volontärer. Arbetet sker i nära samarbete med sociala 

resursförvaltningen, boenden, lokala kultur- och sportföreningar, klubbar, etcetera. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet har pågått sedan 2010 och använder sig av relationsbaserade metoder. Drygt 

200 ensamkommande och omkring 50 volontärer har deltagit i aktiviteter och 

evenemang. Ensamkommande har under 2013 inspirerats att starta en ny egen förening 

med drygt 200 medlemmar och behöver nu tid för att med projektet hjälp etablera 

föreningen. 

Fakta om Hassela Skåne 

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

funnits sedan 1969. 

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

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

lokalföreningar i hela landet. 

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

utvecklat en rad preventiva verksamheter.  

• Hassela Skåne arbetar förebyggande genom mentorskap, öppenvårdsverksamheter och 

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

och personal. 

Källa: www.hasselaskane.se  

http://www.hasselaskane.se/
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Under 2014 önskar projektet att evidensbasera de processer, metoder och resultat 

som projekt Vändpunkt initierat och genomfört. Att driva vidare och utveckla de olika 

aktiviteter som projekt Vändpunkt satt igång på sådant sätt att de under 2014 

successivt kommer fasas över till den verksamhet som målgruppen själv med 

kommunens hjälp kommer starta under 2014. I detta är etableringen av en ny 

mötesplats för ensamkommande en central och viktig verksamhet. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Jenny Anderberg      Telefon: 040- 600 43 55 

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

 

mailto:jenny.anderberg@hasselahelpline.se
http://www.hasselahelpline.se/
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Hela Människan Karlskoga-Degerfors: Egen kraft – säkrare väg 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
  600 780 800 560 560 

Beviljade medel 

(tkr) 
  350 600 500 450 380 

Projektsammanfattning 

Hela Människan har under några år drivit projektet Egen kraft – Tryggare tillvaro i 

Karlskoga-Degefors. Projektet har riktats till barn och ungdomar som växer upp i 

miljöer som präglas av missbruk, psykisk ohälsa, våld och andra former av utsatthet, 

något som ofta leder till skador för livet. Många av dem hinner bli vuxna, utan att bli 

sedda. Ibland har de kallats De glömda barnen. Med utgångspunkt i ett 

helhetsperspektiv och med fokus på så väl sociala situationer som fysiska och själsliga 

behov vill Hela Människan förmedla redskap för att möjliggöra en god social tillvaro, 

ett värdigt liv och framtida gott vuxenskap. Projektet har gett unga i social utsatthet 

kunskap att skapa en stabil tillvaro. 

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

sammanhang). De arbetar med MI (Motiverande samtal) och erbjuder regelbundna 

samtalsgrupper enligt Dialogmodell samt möjlighet till KBT (Kognitiv beteendeterapi) 

baserade terapi/ stödsamtal. De erbjuder även en rad drogfria aktiviteter för 

deltagarna. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet syftar nu till att validera, konsolidera och akademisera erfarenheterna från 

projektet Egen kraft – Tryggare tillvaro. Socialt stöd och KBT-baserade samtal med 

salutogent fokus, enskilt och i grupp, utgör grund, men projektets fokus ligger på 

Fakta om Hela Människan 

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

arbete. De vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt situation och vill vara en 

resurs, både operativt och förebyggande. 

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

och finns på ett nittiotal orter i Sverige. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria. 

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

för hela organisationens arbete. 

Källa: www.helamanniskan.se 

http://www.helamanniskan.se/
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metodutveckling, utvärdering och akademisering av hittills gjorda insatser samt 

spridning av de erfarenheter de gjort. 

Under 2014 avser projektet att etablera och implementera verksamheten i två nya 

kommuner. De planerar även att producera en vitbok med sina erfarenheter. Tanken är 

att den ska kunna utgöra en metodmanual utifrån den idéburna sektorns och 

civilsamhällets begränsade resurser och ekonomiska förutsättningar. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Mats Haglund Telefon: 070- 543 11 32 

E-post: mats@livsverkstan.nu Hemsida: 

www.helamanniskan.se/karlskogadegerfors 

mailto:mats@livsverkstan.nu
http://www.helamanniskan.se/karlskogadegerfors
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Hela Människan Uppsala län: Childrens program – pilotstudie för en 

vårdkedja för barn i risk- och missbruksfamiljer  

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      500 

Beviljade medel 

(tkr) 
      500 

Projektsammanfattning 

Projektet är en pilotstudie som avser att testa ett amerikanskt vårdprogram för barn i 

risk- och missbruksfamiljer, Childrens Program, i Sverige. Programmet är 

evidensbaserat i USA och drivs framgångsrikt vid Betty Ford Center, i synergi med 

primärbehandling av vuxna. Vid inskrivning av vuxna hjälpsökande, där minderåriga 

barn finns i familjen, erbjuds barnen stödinsatser i direkt anslutning till 

behandlingsenheten. Programmet pågår intensivt under fyra dagar och skapar de bästa 

förutsättningar för barn och unga tonåringar att få verktyg och kunskap kring alkohol 

och drogberoende, att de duger för sig själva och att de bearbetar skuld och skam på 

ett effektivt sätt. Målet med projektet är att öka barnens motståndskraft och 

skyddsfaktorer för att minska riskerna att de själva utvecklar en beroendeproblematik 

senare i livet. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet avser att kulturanpassa och ta fram unika delar ur Childrens Program, 

specifikt föräldrasamverkan och stöd för att återskapa föräldrarollen i den 

dysfunktionella familjen tillsammans med att verkligen fokusera på den vårdkedja som 

finns för dessa barn. Verksamheten startas upp i anslutning till en befintligt 

kvalitetscertifierad behandlingsenhet, där certifierade stödgruppsledare med mångårig 

erfarenhet tillsammans med målgruppen görs delaktiga i arbetet. Fyra dagars 

intensivprogram genomför under barnens skollov efter genomgång och certifiering via 

grundaren Jerry Moe, ansvarig för Childrens Program vid Betty Ford Center. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Lars Lewerth   Telefon: 070- 592 93 93  

E-post: lars@lewerth.biz    Hemsida: www.helamanniskan.se 

mailto:lars@lewerth.biz
http://www.helamanniskan.se/
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Ibn Rushd Studieförbund: Våga vara nykter del 2 – Nykter muslim 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
     831 879 

Beviljade medel 

(tkr) 
     600 879 

Projektsammanfattning 

Ibn Rushds syfte med projektet är att öka medvetenheten hos unga muslimer, deras 

föräldrar och församlingsledare över hela landet om alkoholens och narkotikans 

skadliga verkningar hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. Målet är att rusta lokala 

ungdomsledare med kunskap och verktyg för ett preventionsarbete inom AN-frågorna, 

bryta tabunormen kring dessa ämnen både inom familjen och i församlingen samt öka 

medvetenheten om de negativa konsekvenserna av alkohol och narkotika hos unga 

muslimer i riskzon genom aktiviteter i en trygg och attraktiv miljö. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet planerar bland annat att bilda förtroendeingivande kill- och tjejgrupper där 

de kan prata öppet och reflektera om alkoholpressen när man är ung samt göra ett 

studiematerial för unga muslimer kring dessa erfarenheter. En hemsida, 

nyktermuslim.se, ska skapas. Församlingsledare och andra lokala ledargestalter runt 

om i landet ska ges utbildning om och kring droger och alkohol. De planerar att 

informera på föräldramöten på islamiska friskolor samt utbilda muslimska föräldrar 

och ge dem verktyg för upptäckt av riskbruk och kunskap om vart man vänder sig för 

Fakta om Ibn Rushd 

• Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla.  

• Studieförbundet har varit självständigt sedan 2008 och har en rikstäckande verksamhet.  

• Visionen är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstigt att 

vara svensk muslim. Deras uppgift är att stärka muslimer i Sverige och att ge icke-muslimer mer 

kunskap om islam.  

• De arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med 

sina medlemsorganisationer. Studieförbundet arbetar med majoriteten av de muslimska 

föreningarna i Sverige. 

• Ibn Rushd vill använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i samhällsbyggandet och 

att vara en stark aktör i det civila samhället. 

Källa: www.ibnrushd.se  

http://www.ibnrushd.se/
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hjälp. Projektet önskar nå cirka 2000 unga muslimer och 200 föräldrar i Sverige samt 

cirka 50 församlingsledare och andra centrala vuxna i muslimska församlingar. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare Jeanette Qvennerstedt   Telefon: 070- 092 64 29 

E-post: jeanette.qvennerstedt@ibnrushd.se Hemsida: www.ibnrushd.se 

mailto:jeanette.qvennerstedt@ibnrushd.se
http://www.ibnrushd.se/
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Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP: Narkotikan och 

miljöförstöringen – En lina kokain skövlar en kvadratmeter regnskog 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
     470 992 

Beviljade medel 

(tkr) 
     470 992 

Projektsammanfattning 

En för många okänd konsekvens av narkotikaproduktionen i världen är dess mycket 

allvarliga negativa påverkan på vår miljö. För att producera narkotika krävs kemikalier 

i stora mängder. Det kemiska avfall som utgör restprodukter i tillverkningen av bland 

annat kokain, heroin och amfetamin är giftigt och mycket skadliga för människor, djur 

och natur. I princip tas inget av detta avfall om hand på ett korrekt sätt. Det här 

projektet syftar till att studera, belysa och lyfta fram de viktigaste aspekterna av den 

nära kopplingen mellan narkotikaproduktion och miljöförstöring som ett viktigt 

argument för att minska ungdomars narkotikamissbruk. Målet är att nå ut med 

budskapet att all konsumtion av narkotika är ett allvarligt miljöhot. 

Projektets verksamhet 2014 

Universiteten i Uppsala och Stockholm och flera internationella organisationer har 

tillfrågats om att bidra med sin kompetens i projektet samt även starta ny egen 

forskning. Projektet har påbörjat samarbete med ungdomsorganisationer som UNF, 

Smart Ungdom, X-CONS med flera för att de skall ingå i en referensgrupp samt även 

sprida materialet. ISDP skall organisera flera stora workshops med referensgruppen, 

nationella och internationella forskare för att presentera resultat och förbereda 

informationsmaterialet. De skall även kontakta miljöorganisationer för ytterligare stöd. 

Efter sommaren 2014 planerar de att börja sammanställa ett informationsmaterial. 

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

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

sakområdena konflikt, säkerhet och utveckling. 

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

policy. 

 Källa: www.isdp.eu 

http://www.isdp.eu/
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Kontaktuppgifter 

Projektledare: Walter Kegö   Telefon: 073- 415 00 68   

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

mailto:wkego@isdp.eu
http://www.isdp.eu/
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Internationellt Romsk resande forum – COPE Droger projekt – För 

romer med romer 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    788 740 740 

Beviljade medel 

(tkr) 
    500 740 740 

Projektsammanfattning 

COPE modellen ger föräldrarna verktyg att förstå och hantera sitt beteende och stärka 

föräldrarna i sitt föräldraskap. Kurserna/utbildningen riktar sig till föräldrar med 

tonårsbarn. Ett flertal internationella utvärderingar har genomförts. Resultat visar att 

signifikanta effekter uppnås på såväl barnens problembeteenden som på föräldrarnas 

förmåga att hantera barnet, deras upplevda stressnivå och känsla av kontroll i 

föräldraskapet. Projektet syftar till att stärka romska föräldrar för att skapa goda 

relationer och därmed motverka kriminalitet och droger. Det har visat sig att få 

romska föräldrar deltar i den typ av föräldrautbildning som erbjuds av 

skola/socialtjänst. Till projektets utbildningar är det däremot stor efterfrågan från 

romska föräldrar. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet driver verksamhet i fyra olika stadsdelar i Stockholm. Under 2013 har de haft 

två omgångar COPE-utbildning i varje stadsdel med mellan tio till 22 deltagare i de 

olika grupperna. Totalt har 132 individer deltagit från 90 familjer. Målet är att båda 

föräldrarna ska delta i utbildningen men verksamheten har främst lockat många 

ensamstående kvinnor. För 2014 kommer verksamheten att inriktas mer på 

Fakta om Internationellt Romsk resande forum 

• Föreningen bildades 2003 och har sitt säte i Stockholm. 

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

och utsatta situation. 

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

öka kunskaperna och stärka självkänslan för de berörda. 

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

gruppens utsatta situation till övriga medborgare i Sverige. 

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

skapa förtroende mellan romer och relevanta myndigheter.  

Källa: www.romskakvinnoforum.dinstudio.se  

http://www.romskakvinnoforum.dinstudio.se/
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tonårsföräldrar samt att utbilda ytterligare fyra COPE-ledare för dessa åldersgrupper. 

Antalet stadsdelar och deltagare beräknas bli minst detsamma som 2013. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Rosita Grönfors Telefon: 073- 557 89 94   

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

mailto:rositagronfors@yahoo.se
http://www.romskakvinnoforum.dinstudio.se/
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IOGT-NTO: Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      200 

Beviljade medel 

(tkr) 
      200 

Projektsammanfattning 

På några år har alkoholen blivit vanligt förekommande i många arbetsrelaterade 

sammanhang. IOGT-NTO har tagit fram ett nyproducerat material som syftar till att 

de ämnen som tas upp ska bjuda in till samtal och diskussioner om vilken roll 

alkoholen spelar när man inom arbetslivet träffas formellt och informellt i 

arbetsgruppen, på personalaktiviteter, kundevenemang, konferenser med mera. 

Kan det vara så att man på arbetsplatsen inte har reflekterat över alkoholens roll, är 

det verkligen en bra gåva att ge bort alkohol, är det okej att tacka nej till alkohol eller 

behöver man som medarbetare förklara varför man inte dricker? Tanken med projektet 

är att få igång en reflektion – Hör alkoholen hemma på vår arbetsplats? Huvudmål är 

att få arbetsplatser att lyfta, reflektera och diskutera alkoholfrågan. 

Projektets verksamhet 2014 

IOGT-NTO vill marknadsföra, sprida och implementera sitt nyproducerade material 

Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? till ett antal fackförbund. Ett häfte som 

Fakta om IOGT-NTO 

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

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

liv.  

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

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

alkohol och narkotika. 

• IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: Alkohol- och 

narkotikapolitik, Förebyggande arbete och Socialt arbete. 

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

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

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

gick samman 1970 och bildade IOGT-NTO. 

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

medlemmar och 220 föreningar runt om i Sverige. 

Källa: www.iogt.se 

http://www.iogt.se/
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tar upp olika situationer och sammanhang där alkohol ofta förekommer. I varje avsnitt 

finns texter med fakta och frågor att fundera över eller diskutera.  

De planerar att profilera och marknadsföra materialet genom annonser i fackliga 

medlemstidningar och banners på fackliga hemsidor. De vill genomföra minst åtta 

seminarier för medlemmar inom olika fackförbund för att belysa och öka kunskaperna 

kring frågan om alkohol och arbete, för att i nästa steg få arbetsplatser att reflektera 

och diskutera alkoholfrågan. I nästa steg ska ytterligare minst 40 arbetsplatser nås. De 

kommer erbjuda fackförbunden kostnadsfria seminarier/föreläsningar. Materialet är 

framtaget av IOGT-NTO under 2013 och ska kunna beställas kostnadsfritt. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Helena Bergkvist  Telefon: 08- 672 60 18 el. 08- 672 60 01  

E-post: helena.bergkvist@iogt.se  Hemsida: www.iogt.se 

mailto:helena.bergkvist@iogt.se
http://www.iogt.se/
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, 

KSAN: Tecken i tiden – flickor och läkemedel, del 2  

 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
     150 175 

Beviljade medel 

(tkr) 
     150 175 

Projektsammanfattning 

Projektet Tecken i tiden – flickor och läkemedel avser att genom tidiga insatser ge ökad 

kunskap med fokus på flickor/unga kvinnor, läkemedel, alkohol och droger. Genom 

tillgänglig kunskap och deltagande organisationers erfarenheter har KSAN noterat att 

unga flickor tenderar att laborera med livet, det vill säga använda olika 

drogkombinationer som en slags självmedicinering. Projektet syftar till att fortsätta 

påverka attityder och värderingar, minska totalkonsumtionen av läkemedel, alkohol 

och droger samt att uppmuntra erbjudanden om alternativa sätt att handskas med 

svårigheter i flickors/unga kvinnors liv.  

Projektets verksamhet 2014 

KSAN avser att i projektet Tecken i tiden, del 2 intensifiera uppmärksammandet av 

den ökande läkemedelsanvändningen bland flickor och unga kvinnor i kombination 

med andra droger. I samarbete med representanter från FSUM, Föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar och Riksförbundet RFHL ska de föra ut projekterfarenheterna 

från Flickor och läkemedel, som initierats av KSAN 2006 och som gett ut ett material 

En liten bok om stora känslor - piller botar inte allt. Fem regionala 

spridningskonferenser har hållits under 2010-2012. Nu vill projektet nå ut till nya 

Fakta om KSAN 

• KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, 

narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Organisationen är partipolitiskt och religiöst 

obunden. 

• KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet och målgruppen utgörs av flickor och 

kvinnor i alla åldrar. 

• Organisationen bildades 1943 och har 33 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt cirka 

270 000 kvinnor. 

• Bland medlemmarna återfinns politiska kvinnoförbund, invandrarkvinnoorganisationer, läkare, 

barnmorskor samt kvinnojoursrörelsen. 

Källa: www.ksan.se  

http://www.ksan.se/
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grupper för att möta fortsatt behov av fokusering på frågan och det stora 

utbildningsbehovet bland personal på skolor, ungdomsmottagningar, föräldrar och 

föreningar. 

KSAN vill mobilisera/engagera flera till de nätverk som projektet arbetat med och 

fördjupa nätverkens kunskaper om tidigt drogförebyggande arbete med flickor i fokus.  

Nå ut till tusen flickor, 12-18 år, om deras hälsa och initiera lokala aktiviter i 

samarbete med flera aktörer som främjar flickors hälsa. Läscirklar med utgångspunkt i 

En liten bok om stora känslor - piller botar inte allt. Dokumentera och ge ut en 

hälsofrämjande interaktiv tips-bok/APP från flickor till flickor. Bilda opinion, påverka 

beslutsfattare om resurser till alternativa sätt att handskas med svårigheter i 

flickors/unga kvinnors liv samt tidigt uppmärksamma ohälsa bland flickor/unga 

kvinnor, erbjuda alternativa lösningar och motverka beroendeutveckling av läkemedel 

och andra droger. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Leena Haraké  Telefon: 08- 10 10 51   

E-post: leena.harake@ksan.se    Hemsida: www.ksan.se 

mailto:leena.harake@ksan.se
http://www.ksan.se/
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Maskrosbarn: Vägen till den jag är 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
  706 471 250 520 520 

Beviljade medel 

(tkr) 
  200 450 520 520 410 

Projektsammanfattning 

Vägen till den jag är är en kombinerad lägerverksamhet och utbildning för ungdomar 

från hela Sverige mellan 13-17 år som lever i familjer med missbruk eller psykisk 

sjukdom. Projektet syftar till att ge ungdomar i mycket svåra hemsituationer 

kontinuitet, långsiktighet och tid att bygga hållbara och tillitsfulla relationer till vuxna. 

Ungdomarna i projektet lever i familjer med missbruk och/eller psykisk sjukdom. 

Fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp inom familjen och ekonomisk utsatthet är 

också ofta förekommande. Att skapa tillit och relationer till vuxna tar tid, då de flesta 

ungdomarna upplever att vuxenvärlden har svikit dem. Inom projektet är relationer 

mellan ungdomar och vuxna en av projektets styrkor då de genom deras förtroende 

kan hjälpa dem vidare i olika stödinsatser. 

Projektets verksamhet 2014 

Maskrosbarn planerar under 2014 att arrangera Påsklovsläger för cirka 46 ungdomar, 

Höstlovsläger för cirka 40 ungdomar, samt ett Jullovsläger för 20 ungdomar. Totalt 

planeras sex stycken lägerperioder. Dessa läger kommer att ske i olika steg, med eget 

utformat material, beroende på hur länge ungdomarna deltagit i projektet. Mellan 

träffarna arbetar de med uppföljning av varje specifik ungdom genom att hjälpa dem i 

kontakten med myndigheter, samt hjälpa dem att hitta professionella kontakter i sin 

hemkommun. Projektledaren arbetar intensivt under året med att upprätta kontakt och 

Fakta om Maskrosbarn 

• Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar 

och/eller är psykiskt sjuka. 

• Föreningen har funnits sedan 2005. 

• Maskrosbarn arbetar med information och kunskapsspridning genom föreläsningar.  

• Övriga verksamheter är lägerverksamhet för ungdomar mellan 14-19 år, mailverksamhet och 

en chatt där ungdomar kan skriva och få svar ifrån en volontär samt arbete med 

stödgrupper. 

• De som arbetar på Maskrosbarn är mellan 20-30 år gamla och har själva vuxit upp med 

missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. 

  

http://www.maskrosbarn.org/
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skapa relation med både vårdnadshavare och ungdomar. Därtill kommer arbete med 

planering, inköp, schemaläggning och logistik.  

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Denise Madsen  Telefon: 070- 433 25 23  

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

 

 

mailto:denise@maskrosbarn.org
http://www.maskrosbarn.org/
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Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF: Trafikfarliga mediciner – 

förarens ansvar 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      350 

Beviljade medel 

(tkr) 
      350 

Projektsammanfattning 

Projektets syfte är att sprida och öka kunskaperna om de risker som användningen av 

trafikfarliga mediciner innebär för fordonsförare. Kunskapsspridningen sker via den 

årligen återkommande rastplatsaktiviteten Ta Paus, som genomförs av MHFs 

funktionärer på ett 70-tal större rastplatser i hela Sverige under tre dagar i juli/augusti. 

På rastplatserna bjuder MHF på kaffe och ger trafiksäkerhetsinformation i dialog med 

trafikanterna. Vid aktiviteterna uppmanar de till att ta regelbundna raster och att inte 

köra påverkad av alkohol eller andra medel.  

Projektets verksamhet 2014 

Under 2014 vill MHF sätta ett särskilt fokus på läkemedel och trafiksäkerhet. Ett 

broschyrmaterial utarbetas för ändamålet utifrån aktuella underlag från 

Transportstyrelsen och Läkemedelsverket. Projektet planeras i samverkan mellan 

projektledaren på MHFs kansli, den centrala projektavdelningen samt MHFs sju 

regioner. Via regionerna rekryteras och utbildas funktionärer för projektet. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Helena Gottberg   Telefon: 08- 555 765 62  

E-post: helena.gottberg@mhf.se  Hemsida: www.mhf.se 

Fakta om MHF  

• MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som hjärtefråga och 

med det övergripande målet att minska rattfylleriet i Sverige. 

• Förbundet har cirka 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och cirka 285 

lokalavdelningar. 

Källa: www.mhf.se   

mailto:helena.gottberg@mhf.se
http://www.mhf.se/
http://www.mhf.se/
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Psykologer mot Tobak: Tobaksavväjning för unga via app 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    756 1 000 1 092 

Beviljade medel 

(tkr) 
    756 1 000 1 092 

Projektsammanfattning 

Projektidén är att erbjuda en tjänst till unga som ger ett stöd för att sluta röka via 

UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet. UMO drivs av Stockholms Läns Landsting 

på uppdrag av alla landsting och regioner. Ett danskt vetenskapligt utvärderat program 

ska köpas in, översättas och anpassas. Sluta-programmet erbjuder stöd och 

information i en app, som kommer att vara gratis att ladda ned. Programmet ger också 

kunskap och information om rökningens hälsorisker och kostnader. UMO.se byggs 

även ut med information om hur man slutar snusa och med information som kan 

förebygga tobaksbruk. Samma program har implementerats (på webben) i Norge via 

Helsedirektoratet. Projektet startade 2012 och hette först Tobakavväjning för unga via 

internet och sms. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet har beslutat att bara lansera programmet som app, ej webb/sms som tidigare 

planerats. Utvecklingen har gått fort, det är app unga använder. Avtal och köp ska 

slutföras. Den danska appen ska lanseras och eventuella fel åtgärdas, sedan ska den 

svenska versionen skapas. När appen är klar ska redaktörer utbildas i 

publiceringsverktyget, och allt material läggas in. Produktionen av bilder ska slutföras. 

Kommunikations- och marknadsföringsarbete mot många målgrupper, primärt unga, 

sekundärt vidareförmedlare som ungdomsmottagningar, elevhälsan, tobaksavvänjare, 

Fakta om Psykologer mot Tobak 

• Psykologer mot tobak är en ideell förening som vill öka förutsättningarna för psykologer, 

socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare att aktivt stödja de människor de 

möter i sitt dagliga arbete till ett tobaksfritt liv.  

• Målet är att öka kunskapen och påverka attityder hos deras yrkesgrupper för att stimulera 

till ett tobaksförebyggande arbete.  

• Psykologer mot tobaks viktigaste uppgift är att tillhandahålla information och utbildning om 

verksamma metoder för att öka förutsättningarna för beteendevetarnas tobaksförebyggande 

arbete. 

Källa: www.psykologermottobak.org  

http://www.psykologermottobak.org/
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ANDT-samordnare. Mot unga rökare planeras en lanseringskampanj med både digitalt 

och tryckt material. Arbetet sker tillsammans med en kommunikationsstrateg och en 

reklambyrå som UMO tidigare har samarbetat med. Utvärderingen ska påbörjas och 

kan komma att löpa in på 2015. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Moa Lindholm   Telefon: 08- 123 137 31   

E-post: moa.lindholm@sll.se  Hemsida: www.psykologermottobak.org 

  

mailto:moa.lindholm@sll.se
http://www.psykologermottobak.org/
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Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners 

rättigheter, RFSL: Alkohol, Hbt-kvinnor i riskzon 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
   1 675 1 105 741 572 

Beviljade medel 

(tkr) 
   400 276 407 572 

Projektsammanfattning 

Vuxna hbt-kvinnor tenderar att konsumera betydligt större mängder alkohol än den 

övriga vuxna befolkningen samt befinna sig i en stabilt hög konsumtionsnivå livet ut. 

Hbt-kvinnor utgör därför en riskgrupp för alkoholproblem. Trots detta saknas 

preventiva insatser och kunskap om gruppens alkoholkonsumtion i Sverige. Projektet 

syftar till att öka kunskapen om målgruppens alkoholvanor och minska gruppens 

utsatthet med fokus på hbt-kvinnor från 18 års ålder. Projektet löper över ett år och 

består av uppföljning och implementering av den insatsplan mot hbt-kvinnors riskabla 

alkoholbeteende som gjorts i föregående projekt.  

Målet är att tillsammans med samverkanspartner arbeta preventivt direkt med hbt-

kvinnors alkoholbeteende både inom RFSL:s 33 lokalavdelningar och utanför, att 

utbilda professionella som kommer i kontakt med gruppen och att ta fram en 

handlingsplan för RFSL:s preventiva arbete med alkoholfrågor som ska vara en 

utgångspunkt för samarbete med andra aktörer. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet kommer erbjuda utbildning för yrkesverksamma inom missbruk och 

beroendevård, för RFSL-medlemmar, personal och förtroendevalda inom 

organisationen. Arrangera konferens runt särskilda behov hos hbt-kvinnor samt 

Fakta om RFSL 

• RFHSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag.  

• Förbundet har 33 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 6 000 medlemmar. 

• RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med 

queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som 

andra. 

• Arbetet sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande 

verksamheter. 

Källa: www.rfsl.se  

http://www.rfsl.se/
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utbildningsinsatser och workshops i samband med Pride-festivaler i olika delar av 

landet.  

Anordna särskilda interventioner på RFSL-avdelningar med fokus på hbt-kvinnor 

och alkoholprevention. Särskilda, utbildande insatser för de RFSL-avdelningar som 

bedriver alkoholservering. Informationssatsning på webben och genom broschyrer, 

vilka kommer distribueras till aktörer som kan tänkas vara intresserade av information 

inom ramen för projektets område. Ta fram en handlingsplan för RFSL:s preventiva 

arbete med alkoholfrågor som ska vara en utgångspunkt för samarbete med andra 

aktörer inom hbtq-commmunityt, samt arbeta för att minska motståndet mot 

alkoholpreventivt arbete, inom och utanför RFSL. Insatser för att öka antalet 

alkoholfria aktiviteter. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Suzanna Larsdotter   Telefon: 073- 530 02 95 

E-post: suzanna.larsdotter@rfsl.se   Hemsida: www.rfsl.se  

mailto:suzanna.larsdotter@rfsl.se
http://www.rfsl.se/
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Riksförbundet SMART: Med ungdomar för ungdomar i utsatt region 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
 1 100 1 100 1 021 939 970 995 

Beviljade medel 

(tkr) 
 800 800 900 936 970 525 

Projektsammanfattning 

SMART är ett nätverk för alla som arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av 

positiv förstärkning och kontrakt med ungdomar. Södra Sverige har en mer utsatt 

position än övriga landet vad gäller tillgång och attityder till alla typer av droger som 

framför allt beror på närheten till kontinenten. Effekter av detta visar sig i flera 

undersökningar av ungdomars levnadsvanor i region syd. SMART har sedan våren 

2005 förberett projektet i syd, som sprider kontraktsmetoden som primärpreventiv 

metod i skolor. För att öka ungdomsengagemanget arbetar projektet med att sprida 

Smart Ungdom till kontraktsverksamma skolor. Huvudmål är att genom spridning av 

kontraktsmetoden, och Smart Ungdom, skjuta på alkoholdebuter och förhindra 

tobaksdebuter i målområdet. Detta minskar även narkotikatestandet kraftigt. 

Projektets verksamhet 2014 

Kontraktsmetoden finns i olika varianter. Grundpelarna är positiv förstärkning och 

individuella kontrakt med ungdomar. En förälder/vårdnadshavare måste godkänna 

avtalet. Tobaksfri Duo är manualstyrd. Övriga varianter förankras och diskuteras fram 

lokalt för att öka delaktigheten där.  

Fakta om riksförbundet SMART 

• Riksförbundet SMART är ett nätverk för alla som arbetar drogförebyggande med hjälp av 

positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Målet är att förhindra 

och/eller uppskjuta olika slags drogdebuter.  

• Denna typ av kontraktsmetod har sin bakgrund i hockeyföreningarnas primärpreventiva 

arbete under slutet av 1980-talet. 

• Den första föreningen för kontraktsmetoden som inte initierades av en hockeyklubb var 

föreningen Tyresö Team Smart som bildades 1994. Riksförbundet SMART bildades år 2001. 

• Kontraktsverksamhet finns idag i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum 

och Ryssland. 

• SMART Ungdom är en organisation för unga med syfte att samla de ungdomar som har 

kontrakt. 

Källa: www.smart.org.se 

http://www.smart.org.se/
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Punkterna nedan beskriver konceptet med kontrakt och utgör samtidigt minimikrav 

för nytillkomna verksamheter inom SMART: 

• Individuella kontrakt med barn och ungdomar 

• Minst tobak i kontraktet 

• Vårdnadshavarens skriftliga godkännande 

• Tidsbegränsat medlemskap 

• Frivilligt att vara med (eller avstå) och rätt att gå ur 

• Rätt att komma tillbaka (även efter en avstängning) 

• Konsekvens vid kontraktsbrott 

• Positiv förstärkning, uppmuntra det goda (förmåner) 

Under 2014 kommer projektet ha fokus på att starta nya verksamheter i målområdet 

och fortsatt spridning av Smart Ungdom. Förhoppningen är att starta på samtliga 

kontraktsverksamma skolor i syd. Exempel på planerade aktiviteter är inspirationsdag 

för vuxna och ungdomar, arbete med vuxenrådet och ungdomsrådet, utveckling av 

projektets hemsida, spridning av SMART Syd via mässor och konferenser, samarbete 

med Lions, elitidrotten och ungdomsidrotten samt utöka utbudet av material. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Elisabeth Jacobsson    Telefon: 076- 050 04 89  

E-post: bitte@smart.org.se eller smart@smart.org.se Hemsida: www.smart.org 

 

mailto:bitte@smart.org.se
mailto:smart@smart.org.se
http://www.smart.org/
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Fakta om SAMBA 

• SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt 

arbetar för och med barn. 

• SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att insatser 

görs för att förhindra att barn hamnar i fattigdom och utanförskap. 

• SAMBAs vision är ett samhälle med plats för barnen. Ett samhälle där barnens bästa 

kommer i första hand vid politiska beslut och där varje barn ges tillräckliga resurser för en 

god uppväxt. Hur vi tar hand om barnen formar hela vår värld! 

Källa: www.samba.nu   

SAMBA- Samarbete för barnen: Dizza alkohol 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    900 872 827 

Beviljade medel 

(tkr) 
    500 500 827 

Projektsammanfattning 

Alkohol och drogers skadeverkningar i samhället summeras till många tiotals miljarder 

kronor årligen. Missbruk av alkohol och andra droger bidrar till att många ungdomar 

hamnar i marginalisering och utanförskap. Projektet bygger på erfarenheter från det 

tidigare projektet Dizza Tobak. Det unika med projektet är att det drivs digitalt på 

nätet från unga till unga. Ungdomar påverkas mer av jämnåriga kamrater än från 

lärare/vuxna.  

Projektet sker i samarbete med skolornas ANDT-arbete. Skolungdomarna i projektet 

Dizza Alkohol ges möjlighet att studera alkoholens negativa inverkan för att sedan 

kreativt och fritt utveckla sina idéer om – varför de ska skjuta upp alkoholdebuten. 

Målgruppen skapar själva argumenten utifrån sina egna perspektiv. En förutsättning 

för projektets genomförande är att skolledningarna ställer sig positiva till att integrera 

och involvera eleverna till att själva stå i centrum och utveckla arenan för projektet. 

Projektet Dizza Alkohol ska genomdrivas i nära samarbete med berörd skolpersonal. I 

samverkan med riksförbundet SMART, har projektet tagit fram ett unikt 

Familjekontrakt som erbjuds målgruppen. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektarbetet skolåret 2013-2014 går ut på att presentera ett anti-alkoholbudskap 

inom mediet film. Arbetet är av ämnesöverskridande karaktär; obligatoriska, natur- 

http://www.samba.nu/
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eller samhällsorienterade ämnen kan alltså användas flexibelt efter respektive skolas 

önskemål. Projektets upplägg möjliggör för hela skolklassen att delta och kan även 

vara en bra samarbetsövning i visualisering och presentationsteknik. Eleverna tävlar 

genom att presentera sina filmer offentligt på kampanjens hemsida. En jury bedömer 

sedan tävlingsbidragen utifrån budskap, originalitet, kreativitet och vision. Inom ramen 

för projektet anordnar ANDT- och/eller klassansvarig informations- och temadagar på 

skolorna. Läsåret 2013-2014 avslutas under juni 2014. Kampanjens tredje och sista 

läsår 2014-2015 startar i augusti 2014. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Jonas Wikingskiöld   Telefon: 08- 442 08 25 

E-post: jonaswikingskiold@yahoo.se     

Hemsida: www.samba.nu och www.dizzaalkohol.se 

 

 

 

mailto:jonaswikingskiold@yahoo.se
http://www.samba.nu/
http://www.dizzaalkohol.se/
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Fakta om Serbernas Riskförbund i Sverige 

• Serbernas Riksförbund är en paraplyorganisation för serbiska föreningen i Sverige. 

• Förbundet bildadse 1970 och består idag av cirka 40 föreningar och 7 000 medlemmar. 

• Förbundet arbetar med frågor kring bevarandet av serbiska språket och alfabetet, kultur, 

traditionella värderingar och sedvänjor.  

• De informerar och utbildar sina medlemmar och företräder dem i det svenska samhället. De 

följer den samtida sociala utvecklingen och trender. De är en bro över hela Europa, vars 

fundament är i hemlandet och Skandinavien. 

Källa: www.svenskserber.se 

Serbernas Riksförbund i Sverige: Tobaksfritt 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      234 

Beviljade medel 

(tkr) 
      234 

Projektsammanfattning 

Projektet syftar till att lyfta upp frågan om tobakens skadeverkningar, med fokus på 

unga vuxna och blivande/nyblivna föräldrar. Tobakskulturen på Balkan har långa anor 

och är mer eller mindre en del av samhället. Kunskapsnivån om riskerna är låg och 

även bland svenskserber som bott länge i Sverige har kulturen ärvts från föräldrarna 

som haft en överseende syn på tobaksbruket. Det är socialt accepterat att röka, under 

såväl graviditet som sjukdom för att inte tala om den privata sfären, i hemmet, bilen 

och så vidare. 

Projektet vill diskutera riskerna utifrån ett kulturellt perspektiv, men också lyfta upp 

genusperspektiv då det är mer tillåtet att mannen röker under graviditet och i barns 

närhet. Projektet vill försöka undvika skrämselkampanjer och istället med fakta 

försöka stimulera deltagarna och andra att se alternativ till tobaken - som ofta är ett 

starkt socialt kitt i den serbiska kulturen.  

Projektets verksamhet 2014 

Projektet ska genomföra tre större regionala heldagsseminarier/kurser för medlemmar. 

De kommer att vara offentliga så att även ickemedlemmar bjuds in. Där genomförs 

föreläsningar, övningar, workshops och debatter/samtal. Projektet tror att det är svårt 

att ge sig på den tillåtande kulturen bland serberna och vill därför att barnens hälsa blir 

ett viktigt argument/fokusområde, till en tobaksfri livsstart. 

http://www.svenskserber.se/
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Kontaktuppgifter 

Projektledare: Jeremija Isakovic   Telefon: 08- 462 05 91 

E-post: info@srpstvo.com   Hemsida: www.svenskserber.se  

mailto:info@srpstvo.com
http://www.svenskserber.se/
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Fakta om Smart ungdom 

• Smart Ungdom är ett ungdomsförbund som arbetar drogförebyggande med fokus på tobak 
och tidiga alkoholdebuter, då detta ofta är första steget. 

• Smart Ungdom jobbar tillsammans med SMART, som är ett nätverk för verksamheter som 
arbetar drogförebyggande med hjälp av kontraktsmetoden. Barn och ungdomar ges 
möjligheten att skriva på ett kontrakt mot tobak eller ett helt paket av osmarta val, där även 
alkohol ingår. 

• Smart Ungdom är en organisation för unga. De tror att det är lättare att sprida 
kontraktsmetoden via ungdomar, till ungdomar. Genom Smart Ungdom får ungdomar 
möjlighet att aktivera och engagera sig. De är aktörerna och förändringsskaparna. 

• Idag finns det cirka 30 000 ungdomar som har skrivit på lokala kontrakt och 22 lokala 
Smart Ungdom-klubbar runt om i landet.  

Källa: www.smartungdom.se  

Smart ungdom: Ungdomsdelaktighet i det drogförebyggande arbetet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
     545 558 

Beviljade medel 

(tkr) 
     545 558 

Projektsammanfattning 

Smart Ungdom arbetar tidigt drogförebyggande för barn och ungdomar, med fokus på 

tobak och tidiga alkoholdebuter. Centralt är ungdomars delaktighet i det förebyggande 

arbetet och där verksamheten inspirerar unga till ett engagemang. Inom ramen för 

projektet sprids organisationens arbete för att engagera fler unga. Grundat i 

medlemmarnas efterfrågan har Smart Ungdom under hösten 2013 utvecklat en 

informationskampanj med ett nytt material kring snus riktat till unga som lanseras 

under våren 2014. Projektet är ett tydligt ställningstagande för barn och ungas rätt att 

komma till tals i frågor som rör dem vilket har sin grund i Barnrättskonventionen. 

Smart Ungdom bedriver inte endast ett hälsofrämjande arbete, utan även ett arbete där 

barns och ungas röst synliggörs och värdesätts. 

Projektets verksamhet 2014 

Lansering av snus-kampanjen planeras ske via sociala medier, hemsida och 

rikstäckande kontaktnät. Ungdomsambassadörer ska utbildas som sedan blir 

kommunikationskanal för kampanjen. De unga är engagerade aktörer, det vill säga 

målgruppen själv har en aktiv roll i det preventiva arbetet. Fortsatt spridning av Smart 

Ungdoms verksamhet och etablering av klubbar. Översättning av informationsmaterial 

http://www.smartungdom.se/
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till minst tre språk för att öka tillgängligheten och spridning av kampanjerna. 

Utveckling av informationsunderlag kring elektroniska nikotinprodukter. Utveckla ett 

samarbete på gymnasieskolor, då behovet är stort och de efterfrågat detta. Utforska 

nya kommunikationskanaler, så som tv-media, så att unga får förmedla sina perspektiv 

till en bredare publik. Löpande uppföljning och utvärdering av Smart Ungdoms 

insatser. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Sara Dinwiddie   Telefon: 070- 742 10 35 

E-post: sara@smartungdom.se       Hemsida: www.smartungdom.se  

 

  

mailto:sara@smartungdom.se
http://www.smartungdom.se/
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Somalilands Förening i Malmö: Nytt liv – somalier bekämpar sitt 

missbruk 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
   510 650 660 370 

Beviljade medel 

(tkr) 
   200 500 650 242 

Projektsammanfattning 

Det fanns en religiös tradition som förespråkade tuggande av khat, med förklaringen 

att man på så sätt skulle få andlig insikt. Det finns delade meningar kring missbruket 

med vissa grupper som kallar khat för djävulens planta. På sistone har missbruket 

spridit sig från Östafrika till stora delar av Europa. Behovet av utbildning samt hjälp 

till att sluta missbruka är stort, eftersom khatmissbruket leder till utanförskap, 

arbetslöshet och sociala problem.  

De som lider av missbruk ska erbjudas metoder för att hantera och avsluta 

missbruket. Missbruk är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver 

missbrukarna bygga upp sig i igen. I första hand kommer arbetet ske i samarbete med 

KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). Projektet planerar ett bilateralt utbyte. De 

kommer att hjälpa KRIS-deltagare med utbildning som kan leda till arbete genom sitt 

pågående ESF-projekt; Somalier startar företag. I sin tur hoppas de på att KRIS 

kommer att hjälpa deras deltagare tillbaks ut i samhället genom sitt bostadsstöd, vilket 

innebär att nyutskrivna från fängelset får tillgång till ett gruppboende, och i ett senare 

skede möjlighet till en egen lägenhet. Detta förutsätter nolltolerans. Huvudmålet är att 

deltagarna med missbruk ska bli drogfria till 100 procent. 

Fakta om Somalilands Förening i Malmö 

• Den ideella föreningen grundades 1997 av folk från den del av Somalia som heter 

Somaliland. 

• Föreningen är öppen för alla somalier. Oavsett vilken region i Somalia man kommer ifrån är 

somalier ett folk med samma språk och religion och med en gemensam dröm om fred och 

frihet. 

• Föreningen arbetar för att somalier ska integreras i Sverige och bli en självklar del av 

samhället.  

• Föreningens målsättning är också att arbeta för ökad kunskap bland svenskar om det 

somaliska folket och dess kultur. I föreningen arbetar både svenskar och somalier. 

Källa: www.somalilandforening.se 

http://www.somalilandforening.se/
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Projektets verksamhet 2014 

Metoden som kommer tillämpas parallellt med det förväntade samarbetet med KRIS, 

är baserad på NA:s (Narcotics Anonymous) traditionella koncept enligt 12-

stegsprogrammet. För att kunna serva just den somaliska målgruppen, så kommer 

mötena att döpas till Khat Anonymous (KA). Det praktiska metodarbetet görs till en 

del i samarbete med ESF-projektet Somalier startar företag/söker jobb. Genom 

information på kriminalvårdsanstalten om ESF-projektets möjligheter när det gäller att 

skaffa arbete och KRIS möjligheter att bistå med bostad, ska de tillsammans med Nytt 

Liv-projektet motivera khatmissbrukande somalier att bryta sitt missbruk. ESF-

projektet är ett komplement till Arbetsförmedlingens och kommunens arbetssatsningar 

och är anpassat till somaliernas behov för att komma in på arbetsmarknaden. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Rashid Omar  Telefon: 076- 236 37 23 

E-post: rashid.caynan@gmail.com  Hemsida: www.somalilandforeningen.se 

 

 

mailto:rashid.caynan@gmail.com
http://www.somalilandforeningen.se/


 
 
 

51 
 

Somalian Women In Sweden, SWIS: SWIS mot droger 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    500 500 500 

Beviljade medel 

(tkr) 
    300 500 500 

Projektsammanfattning 

Det finns stora drogproblem inom den somaliska minoriteten. Det mest omfattande 

missbruket bland somalier är missbruk av kath. SWIS menar att de svenska 

myndigheterna inte prioriterar insatser mot kath och vill därför öka intresset för att 

bekämpa missbruket av kath och få samhället att öka insatserna samtidigt som 

föreningen kan nå ut med information. 

SWIS arbetar långsiktigt med att förebygga droger, främst missbruket av kath, inom 

den Somaliska gruppen. De utbildar stora och viktiga nyckelgrupper, främst kvinnor, 

som kan föra en aktiv kamp mot kath inom familjen men även inom de grupper som 

håller samman somalierna. Deras utgångspunkt är att kathmissbruket inte i första hand 

är ett problem för missbrukarna utan för kvinnor, barn och anhöriga till missbrukarna. 

Kath passiviserar och splittar inte bara individer och familjer utan hela gruppens 

möjligheter till utveckling och att bryta diskriminering och utanförskap. COPE är ett 

av deras långsiktiga medel att stötta familjerna och att motverka missbruk. SWIS kan 

se att utvecklingen går åt rätt håll. Missbruket minskar främst utanför de stora 

städerna. 

Projektets verksamhet 2014 

SWIS ska arrangera minst nio COPE-grupper under våren 2014 i Växjö, Malmö, 

Göteborg och Stockholm. Tre grupper i Stockholm, två i Göteborg och två i Växjö 

samt en grupp i Malmö. Under hösten 2014 ska cirka sex grupper startas med 

Fakta om SWIS 

• SWIS är en somalisk kvinnoorganisation och är en del av Somaliska kvinnors riksförbund 

som bildades 1996. 

• Föreningen har till uppgift att bedriva sociala och kulturella verksamheter för somaliska 

kvinnor genom folkbildningsarbete och aktiviteter. 

• Organisationen som verkar för att förbättra somaliska kvinnors situation i samhället har 

drygt 100 medlemmar.  

Källa: Projektansökan 2008 
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motsvarande antal deltagare. Målet är att nå minst 200 deltagare. COPE ska 

kombineras med föreläsningar och material om droger för att ytterligare förstärka den 

drogpreventiva verksamheten. De kommer att utbilda ytterligare fyra COPE-ledare 

under 2014. Cirka åtta personer kommer att utbildas för att leda verksamheten med 

drogförebyggande arbetet.  

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Sofia Garad   Telefon: -   

E-post: info@somali-women.se   Hemsida: - 

mailto:info@somali-women.se
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Stockholms Läns Nykterhetsförbund: Riskbruk i arbetslivet 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      270 

Beviljade medel 

(tkr) 
      270 

Projektsammanfattning 

Stockholms Läns Nykterhetsförbund vill genom projektet Riskbruk i arbetslivet 

aktualisera riskbruksarbetet. Detta ska göras utifrån den modell som tidigare 

utvecklats i Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt och som de arbetade med i 

Stockholms län under åren 2008-2009. Målgrupper är personalchefer, arbetsledare och 

företagshälsovård i kommunerna och företagen. Dessa når projektet genom en 

systematisk uppsökande verksamhet och lokalt genomförda introduktionsträffar med 

utbildning. Därmed vill de öka intresset för och kunskaperna om hur kommunen eller 

företaget med tillhörande företagshälsovård kan implementera riskbruksarbetet i sitt 

hälsofrämjande och missbrukspreventiva arbete. Projektets avsikt är att utveckla 

arbetssättet och sprida det nationellt. Huvudmålet är att i Stockholms län prova ut ett 

sätt att aktualisera och vitalisera riskbruksarbetet i kommuner och företag. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet kommer att kontakta kommunerna i Stockholms län med syfte att aktualisera 

och vitalisera det alkoholpreventiva arbetet utifrån det perspektiv och arbetssätt som 

tidigare utvecklats i Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt. Ett program kommer att 

utarbetas för en informationsträff på två timmar som kommer att erbjudas målgruppen 

i kommunerna i Stockholms län via brev och telefonkontakt.  

Fakta om Stockholms Läns Nykterhetsförbund 

• Stockholms Läns Nykterhetsförbund är ett religiöst och partipolitiskt obundet 

samarbetsorgan för sammanslutningar inom Stockholms län, som vill verka i enlighet med 

förbundets syfte. 

• Syftet är att i enlighet med Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN) 

alkohol och- och drogpolitiska handlingsprogram främja nykterhet samt motverka bruket av 

alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. 

• Förbundet skall arbeta för en fortgående minskning av skador orsakade av alkohol och 

andra droger. 

Källa: www.lansnykter.se 

http://www.lansnykter.se/
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Dessutom har projektet för avsikt att involvera fyra privata företag i arbetet, främst 

inom transportsektorn. Projektet besöker respektive kommun eller företag och ger en 

introduktion om riskbruk. Denna första träff kan sedan följas upp genom lokala 

aktiviteter till vilka de kan ge ett kompetensmässigt stöd. Under vecka 45 vänder de sig 

till media och allmänhet med en kampanj om riskbruk bland vuxna. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Ali Reunanen   Telefon: 08- 502 203 39 

E-post: ali.reunanen@kris.a.se   Hemsida: www.lansnykter.se 

mailto:ali.reunanen@kris.a.se
http://www.lansnykter.se/
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TEAM 49: Triaden 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
  1 046 891 842 887 915 

Beviljade medel 

(tkr) 
  300 600 842 887 555 

Projektsammanfattning 

Triaden är ett trafik-, brotts- och drogförebyggande program som vänder sig till elever 

i årskurs 4-6 och deras föräldrar. Programmet är IT-baserat och innefattar fyra 

delmoment, en för varje årskurs samt en tävling där barnens föräldrar medverkar. 

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 bedrivs i tävlingsform och är därmed unikt i sitt slag. Det bygger på ett 

samarbete mellan elever, skola och föräldrar, vilket man tror ger en bättre effekt. 

Tävlingsmomentet som i sig är motivationshöjande, bidrar även till att eleverna och 

deras föräldrar måste delta aktivt och engagera sig, för att ha en chans att vinna. Det 

övergripande syftet med Triaden är att förebygga brott och drogmissbruk på ett tidigt 

stadium och på så sätt ge unga viktiga verktyg innan tonåren. 

 

Fakta om TEAM 49 

• Team 49 är en ideell förening vars syfte är att utveckla förebyggande verksamhet för barn 

och deras föräldrar i åk 4 till 9 genom stöd till projektet Triaden.  

• Förening har funnits i Olofström sedan 1998.  

• Team 49 arbetar förebyggande för att minska droganvändning och brottslighet hos barn och 

ungdomar.  

• Föreningen arbetar genom Triaden med utbildning i kombination med tävlingar där hela 

klasser deltar och varje klass bildar ett gemensamt lag. 

• Triaden är ett trafik-, brotts- och drogförebyggande IT-baserat mellanstadieprogram som 

innefattar tre tävlingar – en för varje årskurs samt en tävling där barnens föräldrar 

medverkar.  

Källa: www.team49.net, www.triaden.eu 

http://www.team49.net/
http://www.triaden.eu/
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Projektets verksamhet 2014 

Projektet kommer att fortsätta med de olika tävlingarna under 2014 i respektive 

årskurs. Programmet ingår i en longitudinell fördjupningsstudie som genomförs av 

Örebro universitet. Organisationens avsikt är att kunna evidensbasera metoden för att 

kunna sprida den nationellt. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Steve Olsson Kruse  Telefon: 070- 930 08 11 

E-post: steve.kruse@oktv.se   Hemsida: www.team49.net, www.triaden.eu 

mailto:steve.kruse@oktv.se
http://www.team49.net/
http://www.triaden.eu/
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Tjejzonen: Storasyster mot droger 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
440   445 432 440 453 

Beviljade medel 

(tkr) 
440   445 432 440 453 

Projektsammanfattning 

Genom projektet skall tjejers självförtroende och tillit stärkas i syfte att förebygga 

psykisk ohälsa och främja jämställdhet. Att förebygga psykisk ohälsa är 

drogförebyggande. Mår man bra är det lättare att säga nej till droger med mera. 

Projektet innebär att tjejer, 12-25 år, i Stockholms län erbjuds en Storasyster som 

lyssnar och bekräftar, bollar tankar och reflektioner tillsammans med sin Lillasyster. 

Storasyster bidrar till att stärka Lillasystrarnas självkänsla, självförtroende och tillit till 

sig själva och till omvärlden. Genom samtalet känner sig Lillasyster sedd och lyssnad 

på vilket gör att hon känner sig mindre ensam och övergiven. Lillasyster är i fokus, 

något som är väldigt uppskattat. Tjejzonens verksamhet bygger på tron att det 

medmänskliga mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande samt har en stärkande 

kraft. 

Projektet har också visat sig vara viktigt för Storasystrarna, det vill säga 

volontärerna. De utvecklar en förmåga att lyssna och stötta som de inte hade tidigare 

och som gynnar deras eget liv och välmående. Projektet har fått en synergieffekt vilket 

innebär att projektet idag har två målgrupper, både Lillasystrar och Storasystrar. 

Huvudmålet är att ge 40 tjejer en Storasyster att prata med och bli lyssnad på under ett 

år. 

Fakta om Tjejzonen 

• Organisationen bildades 1998 och är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer. 

• De arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via 

fysiska och virtuella möten. 

• Stommen är 200 volontärer som årligen har omkring 10 000 kontakter med behövande tjejer 

i åldern 12-25 år. 

• Tjejzonen erbjuder stöd i form av Storasystrar, samtal, chatt och mejl. I verksamheten ingår 

även Ätstörningszonen som behandlar frågor kring mat, vikt och kontroll.  

Källa: www.tjejzonen.se  

http://www.tjejzonen.se/
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Projektets verksamhet 2014 

Metoden bygger på att ha en anställd projektledare, 40 rekryterade och utbildade 

volontärer, regelbunden handledning av dem och regelbunden handledning av 

projektledare för att säkerställa kvalitén. Kontroll görs av Storasystrarna genom utdrag 

ur belastningsregister och kontrakt om tystnadslöfte skrivs på av Storasystrar. 

Utbildningen innehåller samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt och 

Tjejzonen rustar volontären så långt de kan så att hon känner sig trygg i mötet med sin 

Lillasyster. Volontären samarbetar nära med projektledaren för att inte känna sig 

ensam i uppdraget. Det är Tjejzonen som har ansvaret för Lillasyster, inte Storasyster. 

Storasysterns ansvar är att finnas enligt de ramar Tjejzonen satt upp. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Lotta Zetterqvist  Telefon: 070- 764 78 40 

E-post: lotta.zetterqvist@tjejzonen.se  Hemsida: www.tjejzonen.org  

mailto:lotta.zetterqvist@tjejzonen.se
http://www.tjejzonen.org/
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Tjejzonen: Storasyster på nätet/Chattsyster 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
 421 762 405 402 410 403 

Beviljade medel 

(tkr) 
 300 600 400 400 410 250 

Projektsammanfattning 

Tjejzonens verksamheter har erfarenhet av att många tjejer upplever att de inte blir 

tagna på allvar, inte sedda eller lyssnade på. De har ofta svårt att formulera sig och sitt 

problem. Via internet fångar projektet upp tjejer som kanske aldrig har talat med 

någon kring sina tankar och funderingar om hur hon har det eller hur hon lever. 

Genom att få vara anonym och tillsammans med en vuxen få sätta ord på sina 

funderingar blir Chattsyster en kanal och frizon att få fritt tala om sig själv och sina 

problem. Nätet öppnar upp för samtal där Tjejzonen fångar upp den psykiska ohälsan 

hos tjejerna tidigt. Även Storasystrarna får med sig en förmåga att lyssna och stötta 

som gynnar deras eget liv och välmående. Huvudmålet är att ge 40 tjejer en Chattsyster 

att chatta med under ett år. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet utgår från att bilda par av Storasyster och Lillasyster som kommer att chatta 

på nätet en timme/vecka upp till ett år. Storasyster är cirka tio år äldre för att det skall 

finnas en skillnad i erfarenhet och mognad. Storasyster är en volontär som rekryterats 

och utbildats av Tjejzonen. Handledning sker regelbundet för att Storasyster aldrig 

skall känna sig ensam med sin Lillasyster. Tjejzonen har ett stort ansvar att handleda 

Storasyster och vara tydlig med att det är Tjejzonen som bär det yttersta ansvaret för 

Lillasyster.  Uppdraget riskerar annars att bli för tungt för volontären. 

En projektledare anställs och rekrytering av 30 volontärer (de räknar med att 10 

stannar från 2013) som vill bli Storasystrar på nätet kommer att ske under 2014. 

Tjejzonen utbildar alla Storasystrar i den obligatoriska volontärutbildningen på två 

dagar som fokuserar på samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt, samt en 

utbildning steg två, specifikt för uppdraget. Tjejzonen har Lillasystrar på kö varför de 

inte behöver marknadsföra projektet till målgruppen. Storasyster och Lillasyster 

matchas ihop.    Handledning av Storasyster sker efter varje chatt samt två 

grupphandledningar per termin. 
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Kontaktuppgifter 

Projektledare: Lotta Zetterqvist  Telefon: 070- 764 78 40 

E-post: lotta.zetterqvist@tjejzonen.se  Hemsida: www.tjejzonen.org  

mailto:lotta.zetterqvist@tjejzonen.se
http://www.tjejzonen.org/
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Tobaksfakta- Oberoende Tankesmedja: Mördande reklam – Ett 

informations- och kunskapsutvecklingsprojekt om tobaksindustrins 

arbetsmetoder 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    943 890 644 

Beviljade medel 

(tkr) 
    850 890 644 

Projektsammanfattning 

Tobaksindustrins produkter dödar cirka 5,4 miljoner människor i världen varje år och 

fler än 6 000 enbart i Sverige. För att fortsätta tjäna pengar behöver bolagen hela tiden 

skaffa sig nya kunder, som riskerar att bli sjuka och dö av tobaken. Tobaksindustrins 

intressen kolliderar därför brutalt med folkhälsointressena att bidra till god hälsa och 

livskvalitet för alla i befolkningen. 

Mördande reklam är ett kunskapsinsamlings- och kunskapsförmedlings projekt om 

tobaksindustrins arbetsmetoder och om hur tobakspolitiken skall skyddas från 

påverkan från tobaksindustrin, i enlighet med Världshälsoorganisations (WHO) 

Ramkonvention om Tobakskontroll, artikel 5.3. Allmänheten, särskilt barn och unga, 

men även beslutsfattare och folkhälsoarbetare måste kontinuerligt informeras om den 

olösbara konflikten mellan folkhälsan och tobaksindustrin. Primär målgrupp för 

projektet är folkhälsoarbetare, opinionsbildare och beslutsfattare. Projektet har i första 

hand använt media inklusive sociala media för att sprida information och kunskap om 

till exempel allmänhetens inställning och om tobaksindustrins arbetsmetoder samt 

information om hur man bör förhålla sig till tobaksindustrin. 

Fakta om Tobaksfakta 

• Tankesmedjan Tobaksfakta är en oberoende ideell förening med flera olika 

medlemsorganisationer. 

• Deras arbete utgår från den internationella Tobakskonventionen, världshälsoorganisationen 

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, The Framework Convention on Tobacco 

Control. 

• Tankesmedjan Tobaksfakta arbetar för att sprida kunskap om och engagemang för 

Tobakskonventionen genom information, utbildning, nyhetsförmedling och 

opinionsbildning. 

• De vill att tobaksanvändningen i Sverige stadigt ska minska och framtidsvisionen är ett 

tobaksfritt samhälle. 

Källa: www.tobaksfakta.se  

http://www.who.int/fctc/en/
http://www.tobaksfakta.se/
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Projektets verksamhet 2014 

Projektet planerar mediaaktiviteter i samband med WHO:s Globala tobaksfria dag och 

opinionsundersökning om allmänhetens syn på tobaksindustrin. Vidare sker fortsatt 

bevakning och utveckling av WATCH-nätverket där 23 strategiskt utvalda personer 

ingår. Projektet (struktur och resultat) kommer även att spridas via konferenser och på 

projektledarträffar. Projektet kommer att arbeta med spridning av handledningen om 

hur WHO:s Konvention artikel 5.3 kan implementeras i Sverige med särskild fokus på 

vissa politiska partiers kommun- och landstingsdagar. En uppdatering av skriften 

Dödligt Inflytande med fler svenska exempel samt information om EU:s 

Tobaksproduktdirektiv kommer att ske. En utvärdering av projektet genomförs av 

Örebro Universitetet med hjälp av en panelintervju med svenskt och internationellt 

deltagande. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Sara Sanchez Bengtsson Telefon: 073- 247 92 91  

E-post: sara.sanchez@tobaksfakta.se  Hemsida: www.tobaksfakta.se  

mailto:sara.sanchez@tobaksfakta.se
http://www.tobaksfakta.se/
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Tobaksfakta- Oberoende Tankesmedja: Tobaksfria barn – Hur WHO:s 

Ramkonvention om Tobakskontroll och Konventionen för Barns 

Rättigheter kan samverka för att stärka rätten till bästa möjliga hälsa 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      1 072 

Beviljade medel 

(tkr) 
      972 

Projektsammanfattning 

Tobaken är sammantaget ett av de största hoten mot barns hälsa och en inkörsport till 

användning av andra droger. Bland pojkar är det 23 procent och bland flickor är det 

30 procent i årskurs 9 som röker, 15 procent respektive fyra procent snusar. En 

tredjedel av pojkarna och en fjärdedel av flickorna har någon gång rökt vattenpipa. 

Varje dag exponeras fem procent av barn för tobaksrök i hemmet. Idag finns 

lagstiftning för att skydda barn från tobaksrök och tillgång till tobak. Till exempel 

finns lag om rökfria skolgårdar, lag om försäljning till minderåriga (under 18 år) och 

lag om begränsning av reklam och marknadsföring. Tyvärr finns såväl stora luckor i 

lagstiftningen som brist på effektiv tillsyn och efterlevnad av densamma. 

Tobaksindustrins marknadsföring till barn och ungdomar idag är dessutom mycket 

omfattande som till exempel förpackningsdesign, smaktillsatser, reklam på 

försäljningsställen och produktplacering. 

Projektet har som huvudmål att bidra till ökade kunskaper om 

Världshälsoorganisationens Ramkonvention från ett barnrättsperspektiv genom att 

samla en grupp av barnrätts- och tobaksexperter för att producera en analys. 

Projektets verksamhet 2014 

WHO:s Ramkonvention om Tobakskontroll (WHO-FCTC) är den första FN-

konvention som handlar om hälsa. Konventionen för Barns Rättigheter (CRC) är en 

viktig referens för WHO-FCTC. Trots den tydliga referensen till CRC saknas en analys 

av WHO-FCTC från ett barnrättsperspektiv; i Sverige och internationellt. Projektet 

avser göra en sådan analys och sammanställa ett material för vidareförmedling. 

Analysen ska göras av en arbetsgrupp med barnrättsexperter från utvalda landsting och 

experter inom tobaksförebyggande. Materialet ska lanseras under ett evenemang med 

inbjudna NGO:s och spridas via en utbildningsturné i minst fem landsting. Det 

kommer även att spridas via Tobaksfaktas kommunikationskanaler till nyckelpersoner 
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som arbetar med barnrätts- och/eller folkhälsofrågor samt beslutsfattare regionalt och 

nationellt. Materialet kommer att översättas till engelska och spridas internationellt. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Sara Sanchez Bengtsson Telefon: 073- 247 92 91  

E-post: sara.sanchez@tobaksfakta.se  Hemsida: www.tobaksfakta.se  

mailto:sara.sanchez@tobaksfakta.se
http://www.tobaksfakta.se/
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Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF: Engagera, inkludera och förena 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    400 200 500 

Beviljade medel 

(tkr) 
    200 200 500 

Projektsammanfattning 

Projektet vill engagera, inkludera och förena unga som växer upp i missbruksmiljö. En 

del unga i missbruksmiljö får stöd via stödgrupper men det är brist på vidareslussning 

till andra långsiktiga forum som bidrar med skyddsfaktorer. UNF har i över 20 år 

tillbaka ordnat kamratstödsresor i syfte att stärka unga som vuxit upp i 

missbruksmiljö. Här kombineras samtal i mindre grupper med en utmanande aktivitet 

som stärker självförtroende och tillit. Projektet vill öka UNF:s kamratstödjande 

verksamhet kring alkoholtunga högtider, främst kring jul och midsommar men också 

runt andra högtider. Flödet mellan unga som går i stödgrupp och ideell sektor behöver 

stimuleras för att förstärka möjligheten för unga att skapa en meningsfull fritid som 

kan garantera en drogfri och kreativ frizon oavsett bakgrund. Projektets primära 

målgrupp är unga mellan 13-25 år som gått/går i stödgrupp men ännu inte hittat till 

UNF. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet kommer under 2014 att stabilisera stödgruppsarbetet med de sju initierade 

kommunerna från 2013, fortsätta samarbetet i de övriga sex kommunerna och skapa 

nytt samarbete i ytterligare sju kommuner. Kamratstödskurs under jul och midsommar 

kommer att fortsätta i samma format som tidigare. De lokala midsommarangemangen 

ska öka och målsättningen är att erbjuda aktiviteter i samtliga distrikt. Nationell 

Fakta om UNF 

• UNF bildades 1970 genom en sammanslagning av IOGT och NTO:s båda ungdomsförbund. 

• Det finns cirka 125 UNF-föreningar över hela landet och i verksamheten finns så skilda saker 

som teater, discon, studiecirklar och kaféer. 

• Målgruppen är mellan 13-25 år. Sammanlagt finns det cirka 7 400 medlemmar. 

• För att få vara medlem i UNF väljer man att inte dricka drycker som innehåller mer alkohol 

än 2.25 volymprocent. 

• UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. 

• Föreningen är partipolitiskt samt religiöst obunden. 

Källa: www.unf.se  

http://www.unf.se/
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nätverksträff för de ideella som berörs av projektet och utbildning för personal 

kommer att genomföras. En kompetensutbildning kring sociala frågor kommer att 

genomföras med målsättningen att deltagarna kommer att vara en del av UNF:s 

organisationsutveckling inom området och också vara med och säkerställa 

verksamheten mellan UNF och stödgrupper nationellt. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Nathalie Carlryd   Telefon: 073- 372 62 67 

E-post: nathalie.carlryd@unf.se   Hemsida: www.unf.se   

 

mailto:nathalie.carlryd@unf.se
http://www.unf.se/
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Verdandi Stockholmskretsen: Med vunna erfarenheter mot nya mål!  

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
568 670 340 675 600 865 700 

Beviljade medel 

(tkr) 
450 100 200 250 400 600 446 

Projektsammanfattning 

Verdandi bedriver verksamhet i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Med 

sitt arbete vill de nå och engagera målgruppen i bra verksamheter som håller barnen 

borta från alkohol och droger samt kriminella nätverk och handlingar. Verksamheten 

består bland annat av uppsökande verksamhet i skolor, föräldravandrare samt 

eftermiddags- och kvällsaktiviteter för målgruppen. Metodutbildade ungdomar 

genomför även uppsökande verksamhet i syfte att störa droghandel och kriminella 

nätverk.  

I detta projekt vill de utveckla det förebyggande nätverksarbetet med många olika 

aktörer, för att störa droghantering/brottslighet i Tensta-Rinkeby. De vill samordna 

verksamhet så att de har uppsikt i områdena från morgon till kväll, så kallad positiv 

social kontroll. Målgruppen är unga i åldern 10-18 år. Äldre tonåringar fungerar som 

vägledare och mentorer för unga i riskzon. Huvudmålet är att det drogpreventiva 

arbetet formar gemensamma strategier för att störa, helst stoppa, langning och trygga 

barnens fritid. 

Fakta om Verdandi 

• Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i 

samhället. Organisationen var då som nu partipolitiskt obunden och öppen för många 

politiskt radikala.  

• Verdandi arbetar mot missförhållanden i samhället, och samlar medlemmar och 

medmänniskor till kamp för bättre levnadsvillkor. 

• Verdandis opinionsbildningsarbete sker främst i det lokala arbetet i många bostadsområden, 

där människor går tillsammans för att öka livskvalitén i vardagen både för sig själv och för 

andra.  

• Verdandi har de senaste 30 åren, genom uppsökande verksamhet, samlat människor med 

olika erfarenheter och olika bakgrund i en åldersblandad verksamhet för att skapa 

framtidstro och handlingskraft att förändra det egna bostadsområdet och därmed också den 

egna livssituationen. Verksamheten bygger på deltagarnas egna behov och ser därför olika ut 

från en ort till en annan. 

Källa: www.verdandi.se  

http://www.verdandi.se/
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Projektets verksamhet 2014 

Med vunna erfarenheterna från projektet Utsatta barn blir insatta och drivande i 

fritidsverksamheten som pågått i några år vill Verdandi utveckla nya arbetsmetoder där 

äldre tonåringar blir vägledare, mentorer för yngre i riskzon. De vill sprida deras 

erfarenheter och utveckla det drogpreventiva arbetet i skolan, i brottsförebyggande 

samarbete med närpolis och LoBrå. Vidare vill de utveckla deras gemensamma strategi 

med de aktörer som arbetar vid tidpunkter som samhället stänger, det vill säga kvällar, 

helger och lov. Det framgångsrika samarbetet med många olika aktörer så som 

föräldrar, socialtjänst, närpolis, fältassistenter och skolfolk kan utvecklas ännu mer. 

Detta i syfte att få en mer samlad bild av vad barnen/ungdomarna gör. De önskar en 

omfattande samordnad utåtriktad verksamhet för att stoppa langning, störa 

droghandeln och kriminella nätverk. Verdandi är en omvittnat stark aktör på området, 

som genomför uppsatta mål i verklig handling. Projektet planerar en fördjupad 

dokumentation kring hur man lyckas förändra problem till möjligheter samt 

vidareutbildning av ungdomsledare för att fungera som mentorer. 

Planerade aktiviteter är fortlöpande uppsökande verksamhet i områdena. Utökat 

stöd av vuxna i vardagen, bland annat i skolor. Slussning till attraktiv eftermiddags-, 

kvälls-, veckosluts- och lovaktivitet lokalt. Utveckling av utbildningen av ungdomar 

och föräldrar som fungerar som förebilder uppsökande och i strukturerad 

fritidsverksamhet samt antilangningskampanjer tillsammans med LoBrå, med flera före 

och under skollov. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Stig Nilsson    Telefon: 08- 649 65 10 eller 073- 960 52 59 

E-post: verdandi@mail.com    Hemsida: www.verdandi.se 

mailto:verdandi@mail.com
http://www.verdandi.se/
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VITA Nykter: Det spelar roll 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
    300 300 300 

Beviljade medel 

(tkr) 
    300 300 300 

Projektsammanfattning 

Kyrkor har i alla tider engagerat sig för utsatta människor. Många engagerade 

människor i kombination med en utbredd nykterhet har gjort att många som vuxit upp 

i missbruksmiljö fått ett stort stöd i kyrkan. VITA Nykter har tyvärr märkt en viss 

nedgång beträffande denna typ av engagemang i församlingarna och detta projekt är en 

av de insatser som de vill göra för att höja nivån på engagemang och kunskap i frågan i 

just kyrkor. Projektet vill på ett kreativt sätt hjälpa kyrkor att jobba med policy och 

praktik kring hur man praktiskt kan stödja utsatta barn och hur man kan bilda nätverk 

kring de som valt att ta särskilt ansvar i det sociala arbetet. Projektet syftar till att 

skapa och genomföra ett nytt utbildningsprogram för församlingar, för nätverk och för 

individer som vill engagera sig i frågan hur man kan stötta och hjälpa barn och 

ungdomar som växer upp i missbruksmiljö. 

Spela Roll! Gör Skillnad! Utbildning i att se, möta och bekräfta Glömda Barn. 

Intresset för att prova en ny modell har visat sig vara stort. Många församlingar känner 

att de inte har vare sig tillräckligt med kunskap om de Glömda barnens vardag eller 

mod att våga stå upp för dessa barn och unga. Projektet använder sig av casemetodiken 

vilket visat sig vara ett bra redskap för att få församlingarna att aktivt arbeta med 

frågan. Utbildningen syftar till att de arbetar vidare med församlingarnas 

alkoholpolicy, drogcertifierade lokaler och framför allt utbildad personal som 

välkomnar Glömda barn med respekt i alla redan aktiva barn- och ungdomsgrupper. 

Många församlingar tar emot uppåt 1000 barn/vecka i olika gruppverksamheter.  

Fakta om VITA Nykter 

• VITA Nykter är en nykterhetsrörelse på kristen grund som bildades hösten 2008.  

• Det är en demokratisk riksförening som vill se en nyktrare värld. Föreningen arbetar för 

nykterhet i kyrka och samhälle. 

• VITA Nykter är en enfrågerörelse som bara sysslar med alkohol- och drogrelaterade frågor. 

• Föreningen samarbetar med alla som vill minska drickandet i Sverige, erbjuda alkoholfria 

zoner i samhället och hjälpa dem som drabbas av alkohol och droger. 

Källa: www.vitanykter.se  

http://www.vitanykter.se/om_kristen_grund.shtml
http://www.vitanykter.se/om_demokrati.shtml
http://www.vitanykter.se/om_kyrka.shtml
http://www.vitanykter.se/
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Projektets verksamhet 2014 

Under 2013 har alla planerade utbildningar plus några till genomförts. Utbildningar 

har genomförts på följande orter - Stockholm, Varberg, Kalmar och Södertälje. 

Projektet har fått ett stort antal förfrågningar från församlingar om fler kurser. En del 

önskar ha öppna ekumeniska kurser med deltagare från olika församlingar på orten. 

Andra vill arbeta internt i sitt arbetslag/ungdomsledarlag/i sin församling. Inga kurser 

har hittills anordnats i Norra Sverige vilket projektet önskar att erbjuda. En särskild 

utbildning för spelledare behöver genomföras för att det ska bli en naturlig 

implementering av materialet efter projekttidens slut. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Anette Kyhlström   Telefon: 070- 761 88 60 

E-post: anette.kyhlstrom@helamanniskan.se Hemsida: www.vitanykter.se  

mailto:anette.kyhlstrom@helamanniskan.se
http://www.vitanykter.se/
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VITA Nykter: VITA Hjärtan 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      400 

Beviljade medel 

(tkr) 
      400 

Projektsammanfattning 

I samband med projektet Spela Roll 2011 - 2014 har VITA Nykter erfarit att det är 

vanligt att man i församlingar inte aktivt arbetar med drogfrågor eftersom man ändrat 

attityd till nyttjande av alkohol. Många yngre medlemmar dricker numera alkohol för 

att passa in i det som man tror är den normala normen. Att erbjuda en helt drogfri zon 

i samhället där man välkomnar Glömda barn, vuxna Glömda barn och nyktra 

alkoholister solidariskt är inte en självklarhet längre. Alkoholnyttjandet har blivit en 

tabufråga vilket VITA Nykter önskar ändra på genom att utbilda och utveckla 

strategier för att församlingarna aktivt ska arbeta lika intensivt med att bli 

alkoholcertifierade som miljöcertifierade. Det finns idag få zoner i samhället som är 

helt drogfria. Detta vill projektet ändra på. Projektet huvudmål är att alkoholcertifiera 

församlingar. 

Projektets verksamhet 2014 

VITA Nykter önskar arbeta för att alkoholcertifiera församlingar genom utbildning av 

medarbetare och lekmän, vara stöd för utveckling av alkoholpolicys och att uppmuntra 

till VITA Hjärtatcertifiering av lokaler. Projektet vill stödja församlingar till att arbeta 

aktivt med drogfrågor i det civila samhället, tillsammans med skolor, kommuner och 

andra aktörer för att nå de barn och unga som lever i utsatta livssituationer i riskbruks 

och/eller i missbruksmiljöer. 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Anette Kyhlström  Telefon: 070- 761 88 60  

E-post: anette@vitanykter.se   Hemsida: www.vitanykter.se 

mailto:anette@vitanykter.se
http://www.vitanykter.se/
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Västerbottens Idrottsförbund: Ät smart – träna rätt 

Ansökta och beviljade medel 

Medel från: Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut 
Folkhälso-

myndigheten 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ansökta medel 

(tkr) 
      129 

Beviljade medel 

(tkr) 
      129 

Projektsammanfattning 

Dopningsbrott förekommer allt oftare beskrivet i media. Polisens nationella insatser 

mot grova dopingbrott blir allt vanligare. I takt med en ökad tillgänglighet av 

kosttillskott och dopingpreparat, förändrade kroppsideal, och ett ökat intresse att 

träna på gym har detta i allt större utsträckning blivit till ett samhällsproblem. 

Västerbottens Idrottsförbund arbetar för att skapa dopingfria tränings- och 

friskvårdsmiljöer. Projektets huvudmål är att minska bruk och förekomst av 

kosttillskott och doping. De vill förmå gym att agera mera proaktivt i förebyggande av 

kosttillskott och doping. 

Projektets verksamhet 2014 

Projektet vill under 2014-2015 genomföra försök med utbildningar riktade till olika 

målgrupper som tränar regelbundet. Det är sedan länge känt om kostens betydelse för 

ökat välbefinnande, bättre prestationer och effektivare återhämtning. Nu har också 

forskare upptäckt hur viktig betydelsen av att tajma rätt näringsintag vid rätt tillfälle i 

något man kallar nutrient timing. Genom detta kan man exempelvis erhålla en optimal 

styrke- och kraftutveckling under perioder av träning. Västerbottens idrottsförbund 

vill, förutom den beprövade verksamhet de har med föreningar, idrottsgymnasier och 

gym, även erbjuda forskarnas kunskaper om nutrient timing till tränande som ett sunt 

och effektivt alternativ till kosttillskott och doping. 

Projektet planerar att genomföra en enkätstudie bland 300 personer som tränar på 

gym. Därefter genomförs tre olika utbildningsaktiviteter på temat Nutrient timing 

Fakta om Västerbottens Idrottsförbund 

• Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten.  

• Deras uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.  

• Västerbottens Idrottsförbunds företräder länets idrott mot myndigheter, organisationer och 

företag. De bedriver idrottspolitiskt arbete och opinionsbildning. De fördelar bidrag och 

stödjer idrotten med service samt inom utbildning och utveckling. 

Källa: www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund 

http://www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund
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riktade för de olika respektive målgrupper vid de olika gymmen. Sex månader senare 

genomförs samma enkätsstudie vid tre andra gym i Umeå och tre i Skellefteå, totalt 

300 personer. Därefter genomförs tre olika utbildningsaktiviteter. Ny enkätsstudie för 

undersökningsgrupperna genomförs ett år efter den föregående undersökningen. Dessa 

undersökningar beräknas bli klara i början av 2016.  

Projektet vill få svar på följande: Hur ser förekomst och attityd till kosttillskott och 

doping ut? Vad finns det för skillnader i träningsmotiv, träningsbakgrund, ålder och 

kön? Kan ett nytt sätt att se på kostens betydelse av tajming förändra attityden till 

kosttillskott och doping? Skiljer detta sig beträffande träningsmotiv, ålder och kön? 

Kan detta förändra träningsbranschens sätt att vägleda de som tränar i en positiv 

riktning? 

Kontaktuppgifter 

Projektledare: Thomas Wallgren   Telefon: 010- 476 54 21 

E-post: thomas.wallgren@vbidrott.rf.se 

Hemsida: www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund 
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