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Förord 
 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har till uppgift att 
bidra i en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten i Värmlands kommuner. I 
institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i sådana 
kunskaps- eller utvecklingsbehov inom socialtjänsten som också har ett generellt intresse 
och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs självständigt och utifrån 
ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Missbruk av alkohol och droger ökar i Sverige, något som innebär ytterligare påfrestningar 
på vård- och behandlingsresurserna, förutom det stora lidande det medför för missbrukarna 
och deras anhöriga. Till följd av bl a större mobilitet, öppnare gränser, avreglerade 
marknader, handel över Internet och ökad smuggling sker idag samhällets arbete mot 
alkohol- och drogmissbruk under helt annorlunda villkor än för några decennier sedan. 
Alltfler börjar inse att det viktigaste arbetet måste ske i förebyggande syfte, innan skadan 
redan är skedd. Statsmakterna stödjer en utveckling av det förebyggande arbetet.  
 
I Värmlands kommuner pågår projektet Värmlands ansvar, i syfte att skapa, kunskap, 
medvetenhet och organisering för ett långsiktigt förebyggande arbete. Filipstads kommun 
ingår och bedriver på lokal nivå projektet Filipstads Allas Ansvar. 
 
Maiwor Grundh redovisar i denna rapport sin utvärdering av projektet Filipstads Allas 
Ansvar. Kommunens arbete med att skapa och utveckla förebyggarteam med representanter 
från olika välfärdsprofessioner beskrivs och värderas, liksom hur andra intressenter och de 
politiskt ansvariga ser på projektet. Utvärderingen formar sig till en detaljrik närstudie som 
sätter fingret på såväl framgångsfaktorer som hinder och svårigheter. Därmed finns också en 
del att lära för andra kommuner som står i begrepp att utveckla sin förebyggande 
verksamhet i frågor som rör alkohol och droger. 
 
Rapporten tydliggör att en organisering för förebyggande arbete på lokal nivå innebär en 
långsiktig satsning, som också kräver omtänkande och att man ser den egna professionen 
som en kugge i ett större sammanhang. Med en öppen inställning och ett gott stöd kan 
man å andra sidan komma långt. 
 
IKU, Karlstads universitet, oktober 2005 
 
Bengt G Eriksson 
Föreståndare  
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1 Inledning 

 
Alkoholkonsumtionen har ökat drastiskt i vårt land under 2000-talet och 
har inte varit så hög på 100 år. Anledningen anses vara en mer liberal 
alkoholpolitik, ökad tillgänglighet och förändrade attityder bland 
människor. Alkoholen har en baksida eftersom man vid för hög 
konsumtion kan utveckla ett beroendeförhållande, vilket i sin tur kan ge 
skador som kostar både samhället och den enskilde individen i lidande. På 
grund av dessa risker har Sverige under många år bedrivit ett passivt 
preventionsarbete1, i den meningen att man fört en restriktiv 
alkoholpolitik och med hjälp av förbud, skatter och annan lagstiftning 
reglerat tillgång och efterfrågan. Dessa verktyg är inte lika effektiva idag. 
 
När det gäller narkotika ter sig problematiken annorlunda. Svenska folket 
är tämligen överens om att vi bör sträva mot ett narkotikafritt samhälle 
och ställer sig bakom den lagstiftning som finns. Trots detta breder även 
narkotikan ut sig och vi kan se nya missbruksmönster, vilket också, bland 
annat, kan förklaras av att tillgängligheten ökat.  
 
Genom informationsteknologins utveckling kan vi numera köpa både 
alkohol och narkotika över Internet. På så kallade drogvaruhus kan vi lägga 
olika varianter av droger i varukorgen och få det levererat vid dörren.  
Det samma gäller för alkohol. Dessutom har vi på grund av ökade 
införselkvoter fått en alltstörre illegal marknad för alkohol. 
 
På nationell nivå ser man med oro på utvecklingen och idag kan vi se två 
parallella skeenden. Samtidigt som tillgången ökar både på alkohol och 
droger, så vill man på nationell nivå skapa motkrafter till utbredningen. 
Man vill bidra till att det skapas ett nytt förhållningssätt, nya attityder och 
beteende i relation till alkohol och droger. 

                                                 
1 Svanström, L (2002) 
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Regeringens viljeinriktning finns manifesterad i två dokument, de alkohol- 
och narkotikapolitiska handlingsprogrammen och gäller åren 2000-2005. 
Handlingsprogrammen utgör grunden för den sociala styrningen. Eftersom 
den passiva preventionen har försvagats ska den kompletteras med en aktiv 
prevention i den meningen att människor ska medvetandegöras om 
alkoholens risker och skadeverkningar för att därmed kunna minska 
konsumtionen.2 För att politiken ska ha en möjlighet att nå ut till gemene 
man har kommunerna getts ett stort ansvar för implementeringsarbetet.    
 
Som ett led i spridningen av den nationella alkohol- och 
narkotikapolitiken startades år 2002 det länsövergripande projektet 
Värmlands ansvar.  Detta hade i sin tur föregåtts av ett 
pilotkommunprojekt där Filipstad var en av fem deltagande kommuner i 
Värmland. Projektet kan betraktas som en förstudie i hur man kan utveckla 
ett preventionsarbete i kommunerna.  
 
När Värmlands Ansvar startade fortsatte Filipstad den väg man slagit in på 
och ingår i det länsövergripande projektet tillsammans med samtliga 
kommuner i Värmland.  Projektet i Filipstad döptes till Filipstad Allas 
Ansvar, som startade år 2002 och pågår fortfarande. 
 
Värmlands Ansvar utvärderas av Institutet för kvalitets- och 
utvecklingsarbete (IKU), varför det föll sig naturligt att IKU även skulle ta 
på sig uppdraget att utvärdera Filipstad Allas Ansvar. 
 
 
Utvärderings syfte 
 
Utvärderingen av Filipstad Allas Ansvar är dels en måluppfyllelseanalys, 
dels en processbeskrivning. Måluppfyllelseanalys syftar i huvudsak till att 
undersöka om projektets övergripande mål; att bygga in det förebyggande 
arbetet i den ordinarie verksamheten har uppnåtts samt om man uppnått 
följande delmål: 
 

                                                 
2 Svanström, L (2002) 
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- att bygga vidare på och utveckla det gränsöverskridande samarbetet 
   man startat och involvera flera aktörer 
- att skapa en övergripande alkohol- och drogpolicy för kommunen 
- att kontinuerligt följa upp och genomföra alkohol 
   och drogvaneundersökningar bland ungdomar i Filipstad 
- att utveckla metoder för det förebyggande arbetet 
- att informera allmänheten3 

 
Syftet är också att göra en processbeskrivning, det vill säga hur man går 
tillväga för att bygga in ett preventionsarbete i de befintliga strukturerna 
och vilka hinder och möjligheter som man stött på under resans gång.  
 
 
Rapportens struktur 
 
Rapporten består av totalt fem kapitel. Inledningen är den första delen vars 
syfte är att ge läsaren en kort orientering i alkohol- och 
narkotikasituationen i landet. I kapitel nummer två ges en 
bakgrundsbeskrivning till projektet Filipstad Allas ansvar. Det tredje 
kapitlet behandlar utvärderingens metod och genomförande. Kapitel 
nummer fyra är en utförlig redovisning, byggt utifrån olika datakällor, 
medan kapitel fem är en analys med syfte att skapa en förståelse för 
utvecklingen av projektet. Kapitel nummer sex är en utvärdering av 
måluppfyllelsen och nummer sju är en blick in i framtiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Projektbeskrivning över Filipstad Allas Ansvar 
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2 Bakgrund 
 
I följande avsnitt beskrivs Filipstads kommun och den kommunala 
organisationen samt bakgrunden till Filipstads Allas Ansvar. 
 
 
Filipstads kommun 
 
Filipstad ligger i nordvästra Värmland och räknas till Bergslagsområdet och 
år 2011 fyller kommunen 400 år. Näringslivets historia går ännu längre 
tillbaka i tiden och har sina rötter i gruvindustrin, vilket lagt grunden för 
det moderna Filipstad.  
 
I kommunen bor det idag 11078 personer och man har en 
befolkningsminskning på 3 procent per år. Under år 2004 var antalet 
förvärvsarbetande 4495 personer och omfattar både män och kvinnor.4 Av 
dessa arbetade cirka 1000 personer i den kommunala organisationens olika 
verksamheter.5 Omkring 5 procent är öppet arbetslösa och 5.5 procent är 
studerande.6   
 
Hur den totala alkoholkonsumtionen ser ut är ovisst, men statistiken visar 
att det såldes 6,4 liter 100 procentig alkohol per vuxen person över 15 år 
under år 2004. Det är ett högre tal än för riket som helhet, men mindre än 
den totala försäljningen i länet som ligger på 7,3 liter 100 procentig 
alkohol per år för personer över 15 år.7 
 
Enligt undersökningen ”Liv och Hälsa” för år 2004 dricker 4,4 procent av 
kommuninnevånarna alkohol fyra gånger eller mer per vecka. I Värmland 
som helhet motsvaras den siffran av 3,7 procent. Större delen av 
kommuninnevånarna, det vill säga cirka 60 procent dricker mellan en till 

                                                 
4 www.scb.se  27 maj 2005 
5 muntlig källa kommunledningskontor 
6 enligt Landstingets Forsknings- och utvecklingsenhet 
7 www.scb.se 27 maj 2005 
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fyra gånger per månad, vilket motsvaras av cirka 66 procent i Värmland 
som helhet.8

 
Eftersom både Värmlands ansvar och Filipstad Allas ansvar har utvidgat 
sitt preventionsarbete till att även omfatta rökning kan det vara av intresse 
att även redogöra för tobaksmönstren. I Filipstad röker 14,5 procent av 
kommuninnevånarna, vilket är något lägre än för Värmland totalt där 
siffran är 15,2 procent. Cirka 55 procent av Filipstadsborna har aldrig rökt 
och 23,6 procent har slutat. Dessa siffror motsvaras av 54,5 procent 
respektive 24,8 procent för Värmland som helhet.9  
 
 
Den kommunala organisationen 
 
Precis som alla andra kommuner i landet är Filipstad en politiskt styrd 
organisation och i Filipstad är socialdemokraterna i majoritet. 
Kommunfullmäktige har det övergripande och yttersta ansvaret för 
kommunens väl och ve. Enligt kommunallagen kan kommunerna 
organisera sin verksamhet utifrån sina egna behov och förutsättningar. I 
Filipstad har man under fullmäktige valt att organisera sig i tre nämnder, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, vilka har det politiska ansvaret för respektive 
förvaltning. De förvaltningar som finns är barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, miljö- och 
byggnadsförvaltning, teknisk förvaltning, kommunledningsadministration 
samt avdelningar för ekonomi, service, IT och inköp. Varje förvaltning 
leds av en förvaltningschef som har ansvar att leda, samordna och utveckla 
verksamheten, se till att man följer gällande lagstiftning, förordningar och 
avtal med mera, som gäller för verksamheten samt att leva upp till politiskt 
fattade beslut.  Under förvaltningscheferna finns avdelningschefer eller 
skolledare och andra anställda.  
 
De förvaltningar som i huvudsak är involverade i Filipstad Allas Ansvar 
och det förebyggande arbetet är barn- och utbildningsförvaltningen och 

                                                 
8 enligt Landstingets forsknings- och utvecklingsenhet 
9 a.a. 
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socialförvaltningen. Båda dessa verksamheter vilar på skilda lagar, 
förordningar och andra styrdokument, som bland annat beslutas på 
nationell nivå.  
 
En av de lagar som socialförvaltningens verksamhet vilar på är 
socialtjänstlagen (SoL) som också tar upp det förebyggande arbetet. I femte 
kapitlet 1 § sägs att socialnämnden ska arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
Särskild uppmärksamhet ska riktas till barn och ungdom. Genom 
uppsökande verksamhet ska man sprida kunskaper till myndigheter, 
grupper och enskilda, både om de risker som ett missbruk innebär och den 
hjälp som står till buds. Dessutom ska socialnämnden följa barn och 
ungdomars utveckling och om den visar sig vara ogynnsam ska man i 
samarbete med föräldrar ge det skydd som behövs. 10

 
Det betyder att socialtjänsten har ett ganska stort ansvar att både arbeta 
preventivt och medvetandegöra olika kategorier om de risker som finns 
samt att skydda barn och ungdom från miljöer som kan vara skadliga.  
 
Skolan styrs av flera styrdokument, bland annat skollagen och läroplanen. 
Skollagen säger att utbildningen dels ska ge eleverna kunskap och 
utbildning, dels ska skolan i samarbete med hemmen främja elevernas 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedborgare. Vidare står det i 14 kapitlet 1 § att skolan ska 
anordna skolhälsovård, där man bland annat ska följa elevernas utveckling 
och bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 
sunda levnadsvanor.11

 
Även läroplanen tar upp det förebyggande arbetet och säger att skolan ska 
samarbeta med hemmen och vara ett stöd för föräldrar i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling. Både föräldrar och elever ska ha ett 
inflytande i skolan arbete. Rektor har skyldighet att informera och samråda 
med elever och föräldrar i frågor som är angelägna för eleverna. Dessutom 
ska varje skola ge eleverna grundläggande kunskaper om förutsättningarna 

                                                 
10 SoL 2001:453 
11 Skollagen 1993:80 
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för god hälsa, skapa en förståelse för den egna livsstilens betydelse både för 
hälsan och för miljön.  Rektorn har ansvar att integrera undervisning om 
riskerna med tobak, alkohol och andra droger med undervisning i olika 
ämnen.12

 
Det betyder att skolan har ett ansvar att dels ge eleverna utbildning, dels 
att undervisningen i olika ämnen ska integreras med preventiva insatser i 
tobak, alkohol och andra droger. Man ska också fokusera elevernas hälsa 
och livsstil och främja en harmonisk utveckling i samarbete med både 
elever och föräldrar. 
 
Kommunen - särskilt skolan och socialtjänsten – har sålunda ett stort 
preventivt ansvar i att främja en god och positiv utveckling hos barn och 
ungdom, så att de blir väl fungerande vuxna och samhällsmedborgare.  
 
 
Hur det började………… 
 
I maj år 2000 beslutade socialnämnden i Filipstads kommun att 
tillsammans med Årjäng, Sunne, Storfors och Kristinehamn delta i ett 
”pilotkommunprojekt” som initierats av Länsstyrelsen i Värmland. 
Ansvarig för projektet var Länssamverkansgruppen, som bildats 1998, vars 
huvudmän är Länsstyrelsen, Landstingen, Region Värmland och 
Polismyndigheten samt Brottsförebyggande centrum som är en adjungerad 
part. Det betyder att Filipstad ställde sig bakom de övergripande mål som 
Länssamverkansgruppen formulerat; att minska brottsligheten, att minska 
ungdomars alkoholkonsumtion och berusningsdrickande samt att höja 
debutåldern för ungdomars alkoholbruk.13

 
För att uppnå målen förväntades att man skulle starta ett alkohol- och 
drogförebyggande arbete och av den anledningen sökte socialförvaltningen 
ett samarbete med både polisen och barn- och utbildningsförvaltningen. 
Dessa tre verksamheter kommer alla i kontakt med barn och ungdomar, 
men i olika sammanhang. De har skilda kompetensområden, där de 

                                                 
12 Lpo94 
13 Redovisning av pilotprojektet i Filipstad 
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kompletterar varandra. Polisen har en viktig funktion i sammanhanget, 
eftersom det är endast de som har rätt att ingripa om brott förekommer. 
 
Med representanter från nämnda verksamheter tillsattes en pilotgrupp som 
bestod av verksamhetsansvariga i skolan och socialtjänsten samt 
närpolischefen. Det första steget man tog var att genomföra en 
kartläggning över hur ungdomars kriminalitet och alkohol- och 
narkotikamönster tedde sig i Filipstad. Under projekttiden genomfördes 
två kartläggningar. Undersökningen genomfördes inte på samtliga 
ungdomar i kommuner utan man vände sig till elever från årskurs sex till 
nio i grundskolan och till elever på ett av gymnasieprogrammen. En 
representant från polismyndigheten intervjuades i syfte att få ett grepp på 
hur den drogrelaterade brottsligheten bland ungdomar såg ut.  
 
De mål som pilotgruppen formulerade för det egna projektet var bland 
annat att man ville förhindra en nyrekrytering till missbruk och 
kriminalitet. Ett sätt att uppnå detta var att informera både föräldrar och 
barn om riskerna med alkohol, narkotika och tobak i syfte att få tillstånd 
en attitydförbättring. Man ville också utveckla ett samarbete med 
föräldraföreningar och frivillig organisationer. Samarbetet med 
socialtjänsten och skolan skulle intensifieras kring elever i årskurs sex till 
och med nio.14 Det betyder att vid den här tiden inkluderades inte 
gymnasiet i pilotprojektet. 
 
Pilotprojektet avslutades år 2002 och övergick sedermera till Filipstad Allas 
Ansvar efter att man hade antagit erbjudandet att ingå som en del i det 
regionala projektet Värmlands ansvar. 
 
 
Värmlands Ansvar 
 
Under våren år 2002 startades det länsövergripande projektet Värmlands 
Ansvar vars uppdrag är att implementera den svenska alkohol- och 
narkotikapolitiken i länet. Projektet leds av två länssamordnare i alkohol- 
och drogförebyggande arbetet och huvudman är den tidigare nämnda 

                                                 
14 Redovisning av pilotprojektet i Filipstad 
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Länssamverkansgruppen. Tillsammans med samtliga kommuner i 
Värmland ingår Filipstad som en del i projektet. Målsättningen för 
Värmlands Ansvar är att stödja kommunerna i att utifrån lokala behov och 
förutsättningar bygga hållbara strukturer för ett systematiskt och målinriktat 
alkohol- och drogförebyggande arbete.  
 
Att ingå som en del i Värmlands Ansvar är emellertid inte kravlöst utan 
förutsättningen var att kommunerna skulle tillsätta tvärsektoriella 
arbetsgrupper med representanter från socialtjänsten, skolan, 
fritidsverksamheten och polisen samt andra intressenter som kunde vara 
aktuella. Antingen kunde man utgå från en befintlig grupp eller etablera en 
ny. Det förväntades även att deltagarna i arbetsgruppen skulle delta på 
nätverksträffar och utbildningsinsatser som anordnades inom ramen för 
det regionala projektet. Dessutom erbjöds kommunerna ett finansiellt stöd 
om man anställde en samordnare som kunde leda och organisera det 
alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet på den lokala nivån. 
Länsstyrelsen i Värmland bistod då kommunen med halva lönekostnaden.  
 
Det stöd som kommunerna utlovades var att arbetsgruppen och 
samordnaren skulle få utbildning inom det preventiva kompetensområdet 
och handledning av länssamordnarna.  
 
 
Filipstad Allas Ansvar, ett projekt i förebyggande arbete 
 
Projektet Filipstad Allas Ansvar är en fortsättning och en utveckling av den 
väg man slog in på i pilotprojektet. Enligt den projektbeskrivning, som 
upprättades i augusti år 2003, ligger fokus fortfarande på barn och 
ungdom, men utökats från att tidigare omfattat endast grundskolans elever 
till att gälla åldrarna 6-20 år. Det övergripande målet för projektet är att 
integrera det förebyggande arbetet i den ordinarie verksamheten.  
 
Målsättningen för projektet är bland annat att man vill förfina och 
utveckla det gränsöverskridande samarbete man påbörjat.  Dessutom vill 
man mobilisera fler aktörer i det förebyggande arbetet, till exempel mödra- 
och barnavårdscentralerna och föreningslivet. Man vill också fortsätta med 
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att följa barn- och ungdomars alkohol- och narkotikavanor och utveckla 
metoder för det förebyggande arbetet samt implementera detta i den 
ordinarie verksamheten. 
 
Projektet startade i början på år 2003 och pågår fortfarande. En 
projektledare, på 75 procent av en heltidstjänst, anställdes i april år 2003 
och har till uppgift att koordinera det förebyggande arbetet. Under den 
tiden har projekttiden förlängts vid två tillfällen, vilket har skett parallellt 
med det statliga stödets periodisering för samordnaren/projektledaren i det 
alkohol- och drogförebyggande arbetet. 
 
Projektledaren har sin anställning på socialförvaltningen, men ansvarig för 
projektet är kommunstyrelsen som också är uppdragsgivaren. Den 
pilotgrupp som etablerades under pilotkommunprojektet är fortfarande 
kvar och fungerar även som styrgrupp för Filipstad Allas Ansvar.  
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3 Utvärderingens metod och genomförande 

 
I följande kapitel redovisas utvärderingens metod och genomförande. Det 
innehåller en beskrivning om vad utvärdering är och vilka metoder som 
använts i datainsamlingen samt hur data bearbetats. 

 
Vad är det att utvärdera? 
 
Utvärderingen av projektet Filipstad Allas Ansvar är en i huvudsak en 
måluppfyllelseanalys, men också en processutvärdering i den meningen att 
vägen till det övergripande målet beskrivs och värderas. En 
måluppfyllelseanalys innebär att projektets uttalade målsättningar ska 
jämföras och värderas i relation till den faktiska situationen när projektet är 
slutfört. Emellertid pågår projektet fortfarande fram till årsskiftet 2005-
2006, varför utvärderingen får betraktas som en delrapport i projektets sena 
timme.  
 
Enligt Vedung är utvärdering en bedömning som görs i efterhand, där man 
blickar tillbaka och studerar det som varit för att få vägledning in i 
framtiden. Det innebär att man samlar in kunskaper som sammanställs 
och värderas i relation till något, det kan vara en prestation av samma slag 
eller att en faktisk situation ställs emot en önskad situation. En önskad 
situation kan vara formulerad som en målsättning. Vanliga referenspunkter 
är syfte och mål, då är det fråga om en måluppfyllelseanalys. Andra 
referenspunkter kan vara en teori, värdenormer eller andra kriterier.15

 
Utvärderingen av Filipstad Allas Ansvar är en kvalitativ studie där 
datainsamlingen har skett via inläsning av dokument, 
fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. De olika 
datainsamlingsteknikerna och tillvägagångssätt redogörs var för sig i det 
följande.   
 
 
 
                                                 
15 Vedung, E (1998) 
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Fokusgrupp 
 
Istället för att intervjua enskilda personer, innebär en fokusgruppsintervju 
att man intervjuar en grupp och fokuserar på en viss fråga eller ett ämne 
som man vill ha belyst. Målet med en fokusgrupp är att gruppdeltagarna 
ska kunna diskutera fritt med varandra. Grupperna kan vara homogent 
eller heterogens sammansatta och för att samtalet ska flöda bör inte fler än 
fem, sex personer delta. En fördel med fokusgrupper är att respondenterna 
kan känna sig tryggare än i individuella intervjuer, vilket i sin tur kan leda 
till att intervjuaren får ett fylligare material. Men det förutsätter att man 
vågar tala i grupp och att någon inte är dominant och tar över 
diskussionen.16

 
I utvärderingen av Filipstad Allas Ansvar har fyra grupper intervjuats. 
Urvalet är strategiskt och viktiga informanter kring projektet är de som 
ingår i projektorganisationen, men också projektets uppdragsgivare som i 
det här fallet är politiker. Således intervjuades följande grupper: 
Pilotgruppen som består av verksamhetschefer från skolan, socialtjänsten 
och polisen, sammanlagt fem personer. Den andra gruppen bestod av sex 
deltagare från projektets fyra tvärsektoriella förebyggarteam som omfattar 
personer från skolan och socialtjänsten. Den tredje gruppen bestod av fyra 
politiker med olika partitillhörighet, samtliga finns med i 
kommunstyrelsen. Den fjärde gruppen, bestod av två personer som båda är 
förvaltningschefer inom skolan och socialtjänsten, alltså de berörda 
verksamheterna. 
 
Kontakten med pilotgruppen och förebyggarteamen sköttes av 
projektledaren som också inbjöd till intervjun. Politikerna och 
förvaltningscheferna kontaktades telefonledes av utvärderaren. Samtliga 
intervjuer genomfördes i Filipstad och på respondenternas eget territorium. 
 
 
 
 

                                                 
16 Wibeck, V (2000) 
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Genomförande av fokusgruppsintervjuer  
 
Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade beroende på vad det 
är man vill veta. Samtliga genomförda intervjuer är delvis strukturerade i så 
måtto att frågeområden var bestämda på förhand. Motivet är att 
utvärderingen i huvudsak är en måluppfyllelseanalys och en beskrivning av 
vägen till målet, därför var det viktig att styra upp intervjuerna mot det 
som är relevant för syftet. (se bil.) 
 
I vissa grupper flödade samtalet där alla deltog mer eller mindre. I någon 
grupp var det endast ett par stycken som talade och trots utvärderarens 
frågor som riktades till de tysta, så blev det ingen större förändring. 
Frågorna följde inte alltid ordningen i frågeguiden av det enkla skälet att 
samtalet flöt ganska fritt, men det innebar inte att något område uteslöts.  
Under samtliga intervjuer ställdes följdfrågor och gjordes 
sammanfattningar som en försäkran om att intervjuaren uppfattat svaren 
och diskussionerna korrekt.  
 
Samtliga intervjuer bandades. Dock gick bandspelaren sönder under 
intervjun med pilotgruppen, varför en kompletterande intervju 
genomfördes med endast två representanter från gruppen närvarande.   
 
 
Individuella intervjuer 
 
I utvärderingen har endast en individuell intervju genomförts och det är 
med projektledaren tillika samordnaren för Filipstad Allas Ansvar. Samma 
frågeguide som användes vid fokusgruppsintervjuerna var även 
utgångspunkt för samtalet med projektledaren.  
 
 
Bearbetning av datamaterialet 
 
Samtliga intervjuer har bandats, avlyssnats och skrivits ut. Därefter har det 
skett en systematisk bearbetning där frågor har ställts till datamaterialet, 
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frågor som tagit utgångspunkt i vad man har gjort i projektet för att 
implementera det förebyggande arbetet i de befintliga strukturerna, samt 
vilka möjligheter och hinder som respondenterna upplevt under resans 
gång.  Utifrån tolkningen av materialet har idéer om olika teorier fötts med 
vars hjälp man kan belysa resultatet av utvärderingen. Det gäller 
framförallt värderingen av processen.  
 
 
Etiska ställningstaganden 
 
I redovisningen av resultatet av utvärderingen har vissa etiska 
överväganden gjorts för att inte enskilda respondenter ska kunna 
identifieras. Både forskning och utvärderingar kringgärdas av etiska 
principer framförallt när det gäller enskilda individer. Inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning ställs följande fyra allmänna 
huvudkrav för att skydda individer; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 
om forskarens skyldighet att informera informanterna både om 
forskningsobjektet och om villkor för ett deltagande. Frivilligheten att 
delta ska också tydliggöras. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en 
undersökning själva ska bestämma över sin medverkan och har dessutom 
rätt att när som helst dra sig ur. Kravet på datamaterialets konfidentialitet 
har ett nära samband med sekretess, vilket betyder att informanter inte ska 
kunna identifieras av utomstående. Tillsist, nyttjandekravet innebär att ett 
datamaterial får endast användas för forskningens ändamål.  Ett sätt att 
hantera dessa krav är att anonymisera ett material, vilket innebär att man 
använder insamlad data men undanröjer alla möjligheter till 
identifikation.17  
 
Med hänsyn till dessa krav har de flesta utsagor och framförallt citat ifrån 
projektledaren, tillskrivits pilotgruppen som grupp. Av samma skäl är inte 
de olika yrkeskategorierna i det intervjuade förebyggarteamet alltid 
identifierade eller utpekade.  På grund av dessa hänsynstaganden har vad 
som kan uppfattas som ett problem, uppstått i rapporten. Det kan vara 
svårt att utläsa vad som görs specifikt inom socialtjänsten. Problemet kan 

                                                 
17 www.vr.se  
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även förklaras av att det förebyggande arbetet till stor del sker ute på 
skolenheterna i Filipstads kommun, där de fyra förebyggarteamen har sina 
respektive hemmahörighet och socialtjänsten finns representerad i dessa 
team.  
Av etiska skäl pekar heller inte utvärderingen ut vilka skolenheter som är 
framgångsrika respektive mindre framgångsrika i implementeringen av ett 
förebyggande förhållningssätt. 
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4 Det förebyggande arbetets strategi  
 
I följande avsnitt redovisas hur man har gått tillväga i implementeringen av 
det förebyggande arbetet i Filipstad. Först ges en beskrivning av 
bevekelsegrunderna för varför man vill arbeta förebyggande och därefter 
vad man lägger i begreppet förebyggande arbete. Definitionen av 
begreppet är inte minst viktig, eftersom det vanligen styr vilka åtgärder 
man fokuserar.  Vidare ges en beskrivning av hur man organiserar och 
vilka strategier man använder i implementeringen. 
 
 
Varför arbeta förebyggande? 
 
Varför vill man ägna sig åt förebyggande arbete i Filipstads kommun? 
Samtliga intervjupersoner är överens om att många barn inte mår bra idag 
och i kommunen har man problem med både kriminalitet och missbruk 
av alkohol och narkotika, vilket kostar både kommunen och den enskilde 
individen i livskvalitet. En av respondenterna i pilotgruppen menar att 
Filipstad toppar det mesta och ”det har varit bråk och misshandel, fylla 
och fyllekörningar, drogkörningar och bränder, lite rörigt på skolan med 
bråk i elevgrupper, vi ser rasism och nazism och vi har arbetslöshet”. Det 
är skäl nog för att starta en process kring hur man  kan minska de sociala 
problemen genom ett förebyggande arbete. Även studien ”Ung i 
Värmland” - som genomförs av universitet i Karlstad vart tredje år – 
upplevdes som en varningsklocka.  
 
De intervjuade politikerna menar att det finns flera motiv för att arbeta 
förebyggande, inte minst för att minska alkoholkonsumtionen. När man 
erbjöds att delta, först i pilotkommunprojektet och sedan i Värmlands 
Ansvar, fick man en möjlighet att samordna de förebyggande insatser som 
gjordes på skilda håll i kommunen. Både det finansiella och det praktiska 
stödet som erbjöds, skapade förutsättningar för en kraftsamling. Inte minst 
upplever politikerna att det idag finns ett intresse för ett preventionsarbete 
bland ”gräsrötterna”, vilket skapar goda förutsättningar för ett 
preventionsarbete. Det stämmer väl överens med pilotgruppens 
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uppfattning, att det finns många yttre faktorer som skapar ett behov av att 
anta ett preventivt perspektiv.  
 
Att arbeta förebyggande är således inget nytt fenomen i kommunen, men 
de intervjuade politikerna har dålig erfarenhet av tidigare satsningar. Då 
ansvarade förvaltningschefer och kommunens polismästare för området, 
men det samarbetet bidrog aldrig till någon förändring i verksamheterna. 
Därför beslutade politikerna att lägga ansvaret på det förebyggande arbetet 
längre ner i den kommunala organisationens hierarki, på 
verksamhetschefer som har daglig och direkt kontakt med vardagens 
praktik där det förebyggande arbetet ska ge effekt. 
 
I Filipstad koncentrerar man sig i första hand på barn och ungdom och 
enligt de intervjuade politikerna beror det på, att när det gäller alkohol och 
droger måste man ta tag i problemen redan i skolan. För att klara det på ett 
effektivt sätt måste samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och polisen 
stärkas. ”Vi måste känna att det finns ordentligt etablerade kontakter som 
kan driva det förebyggande arbetet vidare.” De intervjuade politikerna vill 
inte att det förebyggande arbetet ska upphöra i samband med att projektet 
Filipstad Allas Ansvar avslutas, utan man förväntar sig ett resultat där 
preventionsarbetet ingår som en kontinuerlig del i både skolans, polisens 
och socialtjänstens verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga informanter är överens 
om att det finns ett behov av ett förebyggande arbete i Filipstads kommun. 
Vad lägger man då i begreppet? Vad menar man med förebyggande arbete 
i Filipstad? 
 
 
Vad innebär förebyggande arbete i Filipstad? 
 
Vad man lägger i begreppet förebyggande arbete har betydelse för hur man 
ser på det och vilka åtgärder man vidtar. De intervjuade grupperna blev lite 
tagna på sängen när de skulle definiera begreppet. Förmodligen beroende 
på att de upplever det så självklart. Men egentligen är det inte så självklart. 
Att förebygga kan innebära flera saker. För det första kan det betyda att 
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föregå något och för det andra att förhindra att problem uppstår. Att föregå 
innebär att man går före, till exempel att vuxna föregår med gott exempel 
eller att vuxna skyddar barn och ungdom för de risker de kan utsättas för. 
Det betyder att vuxna går före och försöker begränsa exempelvis tillgång 
och efterfrågan på alkohol, narkotika och tobak. Å andra sidan innebär det 
också att man förhindrar barn och ungdom att nyttja dessa varor. Att 
förhindra innebär även att man förhindrar en missbrukare att fortsätta sitt 
missbruk. 18  Att begränsa efterfrågan kan betyda att vuxna föregår, inte 
bara med gott exempel i så måtto att man själv inte dricker alkohol eller 
bjuder ungdomar eller att man säljer vin, öl och sprit till dem under 18 år, 
utan det kan också betyda att vuxna förgår genom att utveckla goda 
relationer till barn och ungdom, vilket kan förhindra dem att vid unga år 
börja dricka alkohol, röka eller missbruka andra droger.  
 
Förebyggande arbete kan härledas till begreppet prevention som innehåller 
flera dimensioner, vilket innebär att det kan bedrivas på primär, sekundär 
eller tertiär nivå. Om man arbetar förebyggande på den primära nivån  
inriktar man sig på mer generella insatser som begränsar tillgång och 
efterfrågan på alkohol och droger eller tobak. Den sekundära nivån 
handlar om tidig upptäckt och på den tertiära nivån är det frågan om 
behandlingsinsatser för etablerade missbrukare.19  
 
Eftersom man i Filipstad är fokuserad på barn och ungdom kan den 
primära nivån handla om att vidta åtgärder som uppmanar näringsidkare 
att kontrollera åldern på kunderna vid försäljning av folköl och cigaretter. 
Som en av de intervjuade uttryckte det; ”De måste förstå att de klarar sin 
kundkrets utan att behöva sälja öl till minderåriga”.  
 
Vill man däremot minska efterfrågan på alkohol och narkotika, då är det 
andra insatser som krävs. Det framkom tydligt att en primär fråga för det 
förebyggande arbetet i Filipstad Allas Ansvar, är att stärka barn och 
ungdomars självkänsla och självförtroende, så att de utvecklar en förmåga 
och ett mod att motstå kamrattryck eller undvika de risker de kan utsättas 

                                                 
18 Ohlsson, B (2001) 
19 a.a. 

 23



för. Framförallt att ska de kunna säga nej tack till alkohol, narkotika och 
tobak.  
 
Det är också viktigt att vara uppmärksam eftersom ”det gäller att upptäcka 
människor med särskilda behov som dövar sig med alkohol och droger 
eller att få föräldrar att prata om att deras barn och ungdom har problem”, 
vilket talar för att en del i det förebyggande arbetet handlar om att utveckla 
goda och tillitsfulla relationer. Ytterligare en aspekt handlar om särskilda 
insatser för den grupp ungdomar, som man anser befinner sig i riskzonen 
för ett missbruk eller andra sociala problem. En av de intervjuade 
politikerna ansåg att särskilt utsatta är ”de unga flickor som väntar barn 
med en karl som sitter på kåken”. 
 
I båda dessa fall handlar det om förebyggande arbete på den sekundära 
nivån, att tidigt upptäcka om barn och ungdomar testar alkohol och 
droger, börjar röka eller uppvisar annan problematik.20

 
Ingen av intervjupersonerna talade om förebyggande arbete i så måtto att 
det är en fråga om insatser för dem som redan etablerat ett missbruk, det 
vill säga den tertiära nivån, då insatserna riktas till enskilda individer att 
komma ur sitt missbruk.21

 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner definierade det 
förebyggande arbetet på den primära och sekundära nivån. De pekar på 
vikten av de goda relationernas kraft att utveckla barn och ungdomars 
självkänsla som verkar vaccinerande både mot användandet av droger och 
av tobak. Man talar också om vikten av tidig upptäckt, vilket kanske mer 
hör hemma på den sekundära nivån. Men i ett förebyggande arbete torde 
ingå både åtgärder på en mer generell nivå och metoder för att tidigt 
kunna upptäcka om barn och ungdomar använder alkohol, narkotika eller 
tobak. I Filipstad tycks intervjupersonerna vara tämligen överens om vad 
man menar med ett förebyggande arbete. 
 

                                                 
20 Ohlsson, B (2001) 
21 a.a. 
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När respondenterna talar om att arbeta förebyggande fokuseras i huvudsak 
på det som betraktas som skyddsfaktorer och främjar en positiv 
psykosocial utveckling bland barn och ungdom. Respondenterna är 
överens att man vill arbeta promotivt, vilket innebär att man tar fasta på de 
faktorer som främjar barn och ungdomars utveckling i en positiv riktning, 
alltså ett hälsofrämjande förhållningssätt. 22  
 
De nordiska länderna har i sin retorik inspirerats av Aaron Antonovskys 
forskning kring salutogenes där känslan av sammanhang har stor betydelse 
för ett hälsofrämjande arbete.  Antonovsky pekar på vikten av att i ett 
förebyggande arbete fokusera på friskfaktorer. Det skiljer sig från det 
patogenetiska synsättet, där man i ett förebyggande arbete i huvudsak 
utvecklar hypoteser utifrån riskfaktorer, det vill säga att försöka undanröja 
de risker som påverkar en negativ utveckling.23 Emellertid utesluts inte det 
patogenetiska perspektivet, eftersom respondenterna även talar om att 
begränsa tillgången av alkohol, narkotika och tobak för barn och ungdom. 
Det betyder att det förebyggande arbetet fokuseras både på frisk- och 
riskfaktorer och i praktiken behövs båda dessa arbetssätt. 
 
Men låt oss nu går över till att titta lite närmare på hur man gör i Filipstad 
inom ramen för projektet, både hur man har organiserar projektarbetet och 
vilka andra områden man satsar på för att implementera det förebyggande 
arbetet.  
 
 
Det förebyggande arbetets organisation 
 
Som tidigare har nämnts påbörjades den struktur som man byggt upp 
kring det förebyggande arbete redan under pilotkommunprojektet, då 
pilotgruppen etablerades. Strukturen är gränsöverskridande och består av 
representanter från skolan, socialtjänsten och polisen. Gruppen omfattar 
tre skolledare, två från grundskolan och en från gymnasiet, vidare ingår 
avdelningschefen på socialtjänsten och närpolischefen. Det är sätt att 

                                                 
22 Det promotiva arbetet tar i huvudsak sin utgångspunkt i Ottawadeklarationen där man 
pekar på vikten av att ge makt till grupper och lokalsamhällen och att kompetensutveckla 
de kategorier som arbetar inom välfärdsinstitutionerna. (Anna Swifts utvärdering) 
23 Antonovsky, Aaron (1991) 
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kraftansamla resurser från de verksamheter som på olika sätt har kontakt 
med barn och ungdomar. Tanken är även att en representant från den 
tekniska förvaltningen ska ingå, men än har detta inte realiserats. 
Pilotgruppen menar, att man kallar in den tekniske chefen om det uppstår 
ett behov av den kompetensen.  I gruppen ingår naturligtvis projektledaren 
som också är sammankallande och föredragande.   
 
Genom erfarenheterna i pilotkommunprojektet insåg man pilotgruppens 
otillräcklighet att nå ut i den operativa verksamheten, varför man 
diskuterade hur det förebyggande budskapet skulle kunna spridas vidare ut 
till dem som har direktkontakt med barn och ungdom.  Idén att skapa 
förebyggarteam på varje skolenhet föddes och har utvecklats inom ramen 
för Filipstad Allas Ansvar. Idag finns fyra team, tre inom grundskolan och 
ett på gymnasiet. Därmed har man täckt in samtliga skolenheter. Även 
förebyggarteamen speglar olika kompetensområden och i grupperna sitter 
representanter både från skolan och från socialtjänsten. Polisen är endast 
en adjungerad part. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i projektet Filipstad Allas Ansvar 
har man utifrån den befintliga strukturen i kommunen försökt att skapa en 
form av gränsöverskridande organisation, en nätverksstruktur, som sträcker 
sig både över inre och yttre gränser.  
 
 
Pilotgruppen och dess övergripande strategier 
 
Som nämnts ovan är sammansättningen på Pilotgruppen är i princip den 
samma som under pilotkommunprojektet förutom att en representant från 
gymnasiet nu ingår. Gymnasiet deltog inte från början, men det fanns två 
skäl att inkludera dem. Dels vill man ha hela kedjan av barn och ungdom 
med, från 6 till och med 20 år, dels hade gymnasiet redan introducerat ett 
förebyggande arbete, i så måtto att hälsa och livsstil fanns på schemat, 
varför de ansågs vara en viktig resurs för arbetet.  
 
Pilotgruppen har fått uppdrag av kommunstyrelsen att implementera ett 
förebyggande förhållnings- och arbetssätt och gruppen menar att det är en 
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fördel att kommunstyrelsen är uppdragsgivaren, eftersom det ger 
indikationer på att frågan är en angelägenhet för hela kommunen. Om 
projektet legat på någon av facknämnderna är det troligt att det signalerat 
till medarbetarna, att det förebyggande arbetet antingen är en fråga enbart 
för socialtjänsten eller för skolan. Det tror man hade kunnat försvåra att 
sälja in budskapet; att det förebyggande arbetet är allas ansvar.  
 
Fördelen med att vara en tvärsektoriell grupp är dels att samla alla som 
jobbar med barn och ungdomar - men har olika kompetenser och 
kontaktytor - dels att man lär känna varandras verksamheter Man får en 
förståelse för vad man kan tjäna på ett samarbete och vilka hinder som 
måste elimineras för att skapa goda förutsättningar för det gemensamma 
preventionsarbetet. 
  
Av tradition har det funnits vattentäta skott mellan socialtjänsten och 
skolan och ett hinder för ett gemensamt arbete är sekretesslagen. Enligt 
pilotgruppen gäller det till exempel alla elevvårdsärenden. Om 
socialtjänsten ska kunna medverka måste man få föräldrarnas tillstånd att 
överskrida sekretessen. I gruppen är man tämligen överens om, att genom 
det samarbete och den dialog som man har idag kan problemen 
överbryggas och det finns tecken på att murarna håller på att raseras.   
 
Emellertid har det inte varit helt problemfritt och i pilotgruppen pekar 
man på att det är skillnad i ansvarsförhållandena när det gäller 
socialtjänstlagen och skollagen. Socialtjänstlagens förebyggande arbetet 
bygger mer på frivillighet ifrån barn och föräldrars sida, medan skollagen 
har en skolskyddsparagraf, vilket innebär att föräldrar inte kan säga nejtack 
till stöd och hjälp om deras barn strular i skolan. Skollagen är en pliktlag, 
som säger att barnen måste vara i skolan, medan det förebyggande stödet 
från socialtjänsten är ett erbjudande. Å andra sidan om en ungdom har 
stora sociala problem kan socialtjänsten med stöd av LVU24 gå in med ett 
tvångsomhändertagande för vård och behandling. Då handlar det troligtvis 
om prevention på den tertiära nivån, vilken inte omfattas av 
projektarbetet. 
 

                                                 
24 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 
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Pilotgruppen träffas två gånger per termin, då diskuteras bland annat 
samhällsutvecklingens konsekvenser för barn och ungdom, gemensamma 
problem och man lyfter de idéer kring det förebyggande arbetet som 
fångats upp ute i verksamheterna. Gruppens huvudsakliga uppgift är arbeta 
strategiskt och säkra en helhetssyn på det alkohol- och 
narkotikaförebyggande arbetet i kommunen. De områden man har 
fokuserat är årliga alkohol- och drogvaneundersökningar bland skolans 
elever, utbildningssatsningar och introducerandet av olika 
preventionsprogram. Man har försökt att engagera fler samarbetspartners, 
det vill säga att utöka det lokala nätverket. Med hjälp av media har man 
informerat allmänheten och på uppdrag av kommunstyrelsen arbetar man 
med att ta fram ett övergripande alkohol- och narkotikaprogram. Inte 
minst viktigt är uppbyggnaden av förebyggarteam, som är en strategi för att 
både implementera och integrera ett förebyggande arbete i den ordinarie 
verksamheten. 
 
 
Kartläggning av ungdomars alkohol-, tobaks- och narkotikavanor 
 
En utgångspunkt för diskussionerna i pilotgruppen har varit den årliga 
drogvaneundersökningen. Den genomförs av projektledaren tillsammans 
med två hemterapeuter, som ingår i förebyggarteamen. Fyra år i rad har 
undersökningen genomförts och man vänder sig till elever i årskurs sju, 
åtta och nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet. Cirka 250 till 300 
elever får svara på en enkät, som sammanställs, presenteras och diskuteras, 
inte enbart i pilotgruppen, utan även i förebyggarteamen.  Samtidigt lyfter 
man frågor kring frisk- och riskfaktorer och hur man kan arbeta med barn 
och ungdom utifrån ett promotivt synsätt, det vill säga med utgångspunkt i 
de faktorer som man vet främjar en gynnsam utveckling hos barn och 
ungdomar, ett hälsofrämjande perspektiv.  
 
Resultatet av enkätundersökningen behandlas även på skolornas 
traditionella föräldramöten. Tillsammans med barnens mentorer deltar 
både hemterapeuterna och projektledaren. Samtidigt tar man tillfället i akt 
och informerar föräldrarna om det förebyggande arbetet och de idéer man 
har i projektet. Vidare redogör man för hur den sociala situationen ser ut 
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för barn och ungdom i Filipstad och ger en bild av vad fältassistenter och 
poliser ser på sina nattvandringar. Föräldrarna får därmed dels en 
lägesbeskrivning, dels ”ansikten” på dem som arbetar med det preventiva 
området. Detta tror man underlättar för föräldrarna att ta kontakt, de vet 
vem eller vilka som arbetar med det förebyggande området och kan ringa 
eller göra ett besök om de får problem med sina barn.  En av 
respondenterna upplever att föräldrarna är mycket intresserade och tror 
”att sakta, sakta sprider vi ut vilka vi är och vad vi gör”. 
 
En kartläggning av alkohol- och narkotikamönstret har flera 
användningsområden, bland annat kan den tydliggöra huruvida det finns 
ett behov av förebyggande arbete överhuvudtaget. Lämpligen ligger den till 
grund för upprättandet av ett alkohol- och narkotikapolitiskt program. I 
det sammanhanget torde det vara en brist att drogvaneundersökningen 
bara har kommunicerats bland dem som deltar i projektet och inte bland 
samtlig personal på skolenheterna eller socialtjänsten. En lägesbeskrivning 
är ett sätt att medvetandegöra samtliga berörda om hur det ser ut och vara 
grunden för en dialog kring behovet av ett förebyggande arbete och hur 
man kan arbeta i preventivt syfte. 
 
Om man vill ta nya grepp på det förebyggande arbete i förhoppning om 
att minska användningen av alkohol, narkotika och tobak är en 
kartläggning inte tillräcklig utan vanligen krävs det någon form av 
kompetensutveckling. I pilotgruppen har man både planerat och själv 
deltagit i olika utbildningsinslag.  
 
 
Utbildning i ”förebyggandets konst” 
 
Den statliga satsningen på det förebyggande arbetet har bidragit till att 
utbildningsmöjligheterna på området ökat. På den nationella nivån 
erbjuder alkoholkommittén och CAN (centralförbundet för alkohol och 
narkotika) utbildningar. Även Tollareds folkhögskolan utbildar 
samordnare i alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Projektledaren 
har tagit del av flera av dessa erbjudanden. På den regionala nivån har 
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Värmlands ansvar genomfört ett antal utbildningsinslag och i Filipstad har 
pilotgruppen planerat och genomfört utbildningar för berörda anställda.  
 
Eftersom Filipstad är en del av Värmlands ansvar så har pilotgruppen – 
eller åtminstone delar av den - deltagit i flera av de utbildningar som gått 
av stapeln på de nätverksträffar, som länsprojektet har organiserat. 
Värmlands ansvar är indelat i tre nätverk där Filipstad tillsammans med 
Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby ingår i det norra nätverket. På dessa 
sammankomster har man fått kunskap om hur det är att vara ”Ung i 
Värmland” en longitudinell studie, som genomförs av Karlstad universitet, 
som bland annat visar hur alkohol- och narkotikamönstret ser ut och hur 
de förändras över tid bland ungdomar i Värmland. Betydelsen av att 
kartlägga alkohol-, tobaks- och drogvanor i den egna kommunen har 
ventilerats och man har även fått kunskap om hur man utifrån en 
kartläggning formulerar ett övergripande handlingsprogram. Man har 
behandlat hur missbruksproblematiken kan te sig i arbetslivet och vilka 
konsekvenser det får samt hur man kan verka förebyggande där. Andra 
utbildningsområden är opinionsbildning, hur man kan hantera kontakten 
med media och lägga upp en mediestrategi. Att medvetandegöra 
samhällsmedborgarna och bilda opinion för det förebyggande arbetet, 
anses vara en viktig strategi. 
 
Tanken med utbildning är att skapa goda förutsättningar för praktiker att 
utveckla en kompetens inom det preventiva området. På nätverksträffarna 
har det dessutom skett ett visst erfarenhetsutbyte där deltagarna har kunnat 
lära av varandra, vilket ger förutsättningar att utveckla gemensamma 
strategier och en helhetssyn i Värmland. Eftersom ungdomarna i 
Värmland rör sig över kommungränserna upplever deltagarna i 
pilotgruppen stora fördelar i ”att Filipstadsungdomarna kan möta samma 
synsätt även om de befinner sig i Munkfors, Storfors eller Kristinehamn”.  
Det betyder att man kan agera utifrån en gemensam grundsyn och ”man 
vet att det finns en back-up runt omkring”.  
 
Projektledaren deltar också på de gemensamma samordningsträffarna, som 
sker inom ramen för Värmlands ansvar. Även här sker ett erfarenhetsutbyte 
som bland annat bidragit till att samordnarna planerat och genomfört 
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gemensamma punktinsatser i syfte att begränsa tillgången på alkohol och 
droger. Tillsammans med länssamordnarna har samordnarna försökt att 
komma överens med Värmlands näringsidkare att inte sälja öl i samband 
med skolavslutningar. Ett annat exempel är att samordnarna har påverkat 
kommunerna att stänga ner ”olämpliga sidor”, såsom drogvaruhus och 
porr, på kommunens datorer. Dessutom drar samordnarna ekonomiska 
fördelar av samarbetet i så måtto att man gemensamt engagerar olika 
föreläsare inom det preventiva området att komma till Värmland. På så sätt 
håller man nere utbildningskostnaderna för den egna kommunen. 
 
De utbildningssatsningar som genomförts i Filipstad har bland annat 
behandlat skydds- och riskfaktorer, interaktionen mellan föräldrar och 
barn, lärare och elever. Man har haft föreläsning om nazism och rasism, 
visat filmen ”Länge leve livet”, som tar upp vådan av alkohol i 
kombination med bilkörning. Inslagen har inte bara vänt sig till dem som 
är aktiva i projektet utan till all berörd personal både inom skolan, 
socialtjänsten, polisen och till föräldrar, ibland även till eleverna. Vanligen 
har föredragningarna varit förlagda till dagtid, men också till kvällstid i 
syfte att underlätta för föräldrar att delta. Dessa tillfällen har varit 
uppskattade och genererat idéer till projektet i hur man kan arbeta 
förebyggande i den praktiska verksamheten. 
 
Projektet Filipstad Allas Ansvar har ingen projektbudget, varför 
utbildningsfrågan är ett ekonomiskt bekymmer för pilotgruppen. Förutom 
samarbetet mellan kommunerna, har man hittills löst problemet genom att 
de ingående verksamheterna har delat på kostnaderna. Vid ett tillfälle fick 
man ett finansiellt stöd från Värmlands ansvar att genomföra en satsning 
som gick i linje med det regionala projektets förväntningar.  
 
Inom preventionsarbetet i dagens Sverige sker en kunskapsuppbyggnad på 
flera nivåer. Att det satsas på kompetensutveckling beror på att man anser 
att ett framgångsrikt förebyggande arbete förutsätter teoretiska kunskaper 
inom flera områden. Framförallt gäller det kunskap om risk- och 
skyddsfaktorer och dess betydelse för att både minska konsumtionen av 
alkohol, narkotika, tobak och för att eliminera och förebygga sociala 
problem.  
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Metoder för att utveckla ett förebyggande arbets- och förhållningssätt 
 
Ett viktigt inslag i projektet är att berörda får utbildning i olika 
preventionsprogram och en del i projektledarens kompetensområde är att 
ha kunskap och kännedom om evidensbaserade metoder, det vill säga de 
metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I 
Filipstad har man till exempel introducerat metoderna Charlie och Steg-
för-steg. Det är metoder för ett värdegrundsarbete riktat till både elever och 
föräldrar. Steg-för-steg är ett exempel på hur man kan involvera föräldrarna 
genom att ge dem och barnen ett verktyg för att arbeta med normer och 
värderingar, att skapa en bra relation och samtidigt ”bidra till att 
diskussionen kring värderingar fortsätter hemma vid köksbordet”, som 
pilotgruppen uttryckte det. De föräldrar som har deltagit är nöjda, men 
trots det upplever respondenterna det problematiskt att man inte lyckats 
engagera fler.   
 
I vissa av utbildningssatsningarna arbetar projektledaren inte bara 
strategiskt utan även operativt och har i Steg-för-steg fungerat som 
handledare tillsammans med tre av skolans mentorer. 
 
Ytterligare en gemensam satsning mellan socialtjänsten och skolan är 
”Frimärket” som syftar till att stödja familjer som har det problematiskt, i 
hemmet och på fritiden. På planeringsstadiet är ”Guldsitsen” som är en 
metod för utveckling av ett nytt förhållningssätt för lärares relation till 
elevernas föräldrar. 
 
Flera av de preventionsprogram som finns på området har ett promotivt 
perspektiv där man fokuserar på faktorer som verkar skyddande, som 
stärker barn och ungdomars självförtroende och självkänsla som i sin 
förlängning främjar en positiv utveckling. I Filipstad Allas Ansvar menar 
man att detta sker genom att utveckla goda relationer mellan vuxna, barn 
och ungdom, vilket förväntas leda till att ungdomar säger nej tack till 
tobak, alkohol, narkotika och brottslig verksamhet.  
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Pilotgruppen som nätverksbyggare  
 
En primär grupp för det förebyggande arbetet i Filipstad är föräldrarna, 
eftersom man vet att det finns ett starkt samband mellan föräldrars 
alkoholvanor och de alkoholvanor som deras barn utvecklar. Att ha en bra 
sammanhållning i familjen visar sig också vara en av de starkaste 
skyddsfaktorerna mot droger. Detta är ett tungt skäl till varför man vill 
engagera föräldrarna. Emellertid har man, som tidigare nämnts, inte 
lyckats nå ut till föräldrarna i den utsträckning man önskar. I projektet har 
man dessutom försökt att utveckla ett samarbete med socialtjänstens 
vuxenförening, vilket heller inte varit särskilt framgångsrikt.  Även 
politikerna trycker på föräldrarnas roll och menar att föräldrautbildning 
torde vara ett viktigt inslag. Politikerna vill se att hela kedjan fungerar, att  
föräldrar, lärare och elever är involverade, ja att hela skolan är aktiv i att 
verka förebyggande i frågor som rör såväl  alkohol och narkotika som 
tobak. 
 
I projektet Filipstad Allas Ansvar är kommunstyrelsens beslut att fokus ska 
ligga på barn och ungdomar. Det påverkar naturligtvis vilka aktörer man 
bygger nätverk med. Förutom föräldrasamverkan är projektets uttalade 
viljeinriktning att utveckla ett samarbete med flera aktörer, framförallt dem 
vars verksamheter vänder sig till barn och ungdom. Barnavårds- och 
mödravårdscentralen är enligt projektbeskrivningen viktiga, men ingen av 
respondenterna nämnde dessa parter. Däremot menar man, att det är 
angeläget att engagera ortens föreningsliv. Under projekttiden har 
projektledaren tagit initiativ till och genomfört ett så kallat Rådslag, där 
man bjöd in kommunens föreningar för att diskutera alkohol, narkotika 
och tobak. Emellertid tycks inte frågan ligga i tiden för föreningslivet, 
eftersom det endast kom några få intresserade. Projektets ambition är att 
skapa ett intresse för det förebyggande arbetet hos föreningsfolk och 
motivera dem att upprätta en alkohol- och drogpolicy, därför har man inte 
gett upp kontakten. 
 
Även de intervjuade politikerna menar att det är angeläget att ha en dialog 
med föreningslivet. Politikerna anser att det finns en motsättning mellan 
föreningarnas förhållande till alkohol och deras engagemang i barn och 
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ungdom. Till exempel söker föreningarna utskänkningstillstånd hos 
kommunen för att kunna sätta upp öltält vid festliga tillfällen. Det 
innebär, att samtidigt som föreningarna sysslar med barn- och 
ungdomsverksamhet, som inte anses vara förenlig med alkohol, så lockar 
de folk att dricka öl. Enligt politikerna tyder det på en dubbelmoral som 
inte är acceptabel. Både i politiker- och pilotgruppen ser man möjligheten 
att komma tillrätta med problemet genom att villkora kommunens 
finansiella bidrag till föreningarna med krav på att de har eller upprättar en 
alkohol- och drogpolicy. Å andra sidan är detta inget man vill göra, utan 
förhoppningen är att föreningarna av eget intresse ska upprätta en policy 
eftersom ”det är först då som ett handlingsprogram blir levande”.  
 
Eftersom föreningslivet uppfattas vara viktiga samarbetspartners har 
projektledaren försökt att hitta andra vägar och en inkörsport har varit 
kontakten med riksidrottsförbundets representant för tobaksprevention.  
Kontakten etablerades vid en nätverksträff inom Värmlands Ansvar och 
tillsammans har man träffats för att diskutera hur man kan använda 
varandra till ömsesidig nytta. Trots att projektledaren själv inte rönt så stor 
framgång i sina kontakter med föreningslivet så kan man se ett embryo till 
relation, i första hand dock skapat genom politikerna.  
 
Både från nationell och från regional nivå pekas på vikten av att bygga 
nätverk med många olika aktörer. Om man ska få svensken att förändra sitt 
förhållningssätt – framförallt till alkohol – i syfte att på sikt minska 
totalkonsumtionen och därmed alkoholskadorna, måste olika och många 
krafter mobiliseras samtidigt för att det preventiva budskapet ska få 
genomslagskraft. Man talar om föräldrar, närings- och arbetslivet, 
föreningslivet, skola, fritids, restauranger, MVC och BVC etcetera.  
Emellertid, då man i Filipstad fokuserat det förebyggande arbetet på barn 
och ungdom, låg det inte i pilotgruppens uppdrag att bygga nätverk med 
andra aktörer än de som vänder sig till den målgruppen. Om projektet ska 
utvecklas till att omfatta fler aktörer krävs ett kommunstyrelsebeslut. 
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Man vill inte vara sämst på att förebygga 
 
Ytterligare en strategi är att öka intresset för det förebyggande arbetet 
genom att påverka den allmänna opinionen. Det kan göras på flera sätt 
och i Filipstad Allas Ansvar lämnar projektledaren alltid en pressrelease i 
samband med att drogvaneundersökningen är sammanställd. Vanligen 
leder det till en artikel i den lokala pressen, Filipstadstidningen, men det 
har även förekommit artiklar i de länsövergripande tidningarna, Värmlands 
folkblad och Nya Värmlandstidningen. Motivet är att pilotgruppen anser 
att drogkonsumtionen i Filipstad torde vara intressant för hela länet.  
 
Genom artiklar i media vill man medvetandegöra samhällsmedborgarna 
om att den sociala situationen i Filipstad inte är särskilt stabil, vilket  
pilotgruppen tror kan leda till att människor blir mer intresserade och ser 
vikten av att arbeta förebyggande med alkohol och droger. Samtidigt 
passar man på att visa upp det goda, att kommunen faktiskt gör något för 
att förbättra situationen och en av respondenterna menar att ”om Filipstad 
ska vara en attraktiv kommun bör ambitionen och viljan vara den, att man 
arbetar för att både barn och ungdomar ska ha en bra uppväxt och en bra 
fritid”. 
 
Att marknadsföra det förebyggande arbetet fyller således två syften, dels att 
medvetandegöra kommuninnevånarna om alkohol och drogsituationen i 
kommunen och därmed skapa en opinion, dels visa att man faktiskt gör 
något, för politikerna vill inte ”vara sämst i det förebyggande arbetet och 
man vill inte ha skriverier i tidningarna om att Filipstad inte jobbar 
förebyggande”.  
 
 
Handlingsprogram för alkohol, tobak och narkotika 
 
Förutsättningarna för ett framgångsrikt preventionsarbete anses således 
vara att man arbetar på många fronter. Man behöver både bygga nätverk 
med signifikanta aktörer, kompetensutveckla, bilda opinion genom att 
lägga upp en mediestrategi och inte minst, att skapa preventionspolicy.  I 
Filipstad finns sedan 1989 ett drogpolitiskt program som antagits av 
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socialnämnden. Under år 2003 beslutade kommunstyrelsen att 
dokumentet skulle revideras och gav pilotgruppen i uppdrag att ta fram ett 
underlag.  
 
Policyn är det styrdokument som ska peka ut kommunens övergripande 
viljeinriktning och ge tydliga riktlinjer för det långsiktiga 
preventionsarbetet när det gäller alkohol och droger. I Filipstad 
kompletteras programmet även med tobaksfrågan. I utformningen av 
dokumentet har pilotgruppen använt det länsövergripande 
handlingsprogrammet i alkohol och droger som stöd. Förslag har lämnats 
till kommunstyrelsen, men enligt de intervjuade politikerna har de 
innehållit svagheter, varför dokumentet återremitterats till pilotgruppen. 
Det är en process som pågått i snart ett och ett halvt år och - i skrivande 
stund – fortfarande pågår. Vanligen tar det tid när många parter ska 
komma överens, kanske särskilt när olika politiska ideologier ska enas. Man 
kan tycka att enklast vore det om politikerna själva stod som författare. 
Emellertid anser de intervjuade politikerna att som fritidspolitiker har de 
inte den tid som krävs. Följaktligen förväntar sig politikerna att 
kommunens tjänstemän ska ta fram ett underlag, som de tar sedan tar 
ställning till. I pilotgruppen upplever man att den långa 
handläggningstiden har varit ett hinder i processen.  
 
Ett politiskt program skulle kunna utgöra en tvingande grund för det 
förebyggande arbetet och bearbetas på berörda verksamhetsområden, 
vilket eventuellt skulle kunna påskynda processen.  Både från nationell och 
från regional nivå framhålls vikten av ett kommunövergripande dokument. 
Tanken är att detta ska brytas ned till handlingsplaner, vilka ska upprättas 
på facknämnd och förvaltningsnivå. Handlingsplanerna ska i sin tur brytas 
ned till åtgärdsplaner och det ska ske på verksamhetsnivå. När det är gjort, 
ska hela paketet följas upp och utvärderas, för att se om man har nått 
uppsatta mål. Ett politiskt upprättat handlingsprogram anses vara ett 
viktigt styrdokument för det förebyggande arbetet. 
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Det är lätt att skapa en organisation på papperet 
 
Att ansvaret för Filipstad Allas Ansvar lades på verksamhetsnivå var, som 
tidigare nämnts, ett medvetet val från politikernas sida. Vad som styrde 
deras val var den negativa erfarenheten av tidigare projekt som legat på 
förvaltningsnivå och dess svårighet att nå ut till den ordinarie 
verksamheten.  
 
Trots att ansvaret för uppbyggnaden och implementeringen av det 
förebyggande arbetet ligger på en lägre nivå, trots utbildning och 
opinionsbildning, trots att man har organiserat förebyggarteam på varje 
skolenhet så menar pilotgruppen att man inte har fått genomslagskraft på 
alla skolenheter. Som en av representanterna i pilotgruppen uttryckte det 
”det är lätt att skapa en organisation på papperet, men svårt att få den att 
fungera”. Man upplever att inom skolan tar det tid att få gehör för nya 
idéer. Även de intervjuade politikerna misstänker att så är fallet. De är 
osäkra på hur långt man kommit i implementeringen och ställer sig 
undrande inför att det ska ta så lång tid att skapa strukturer för ett 
förebyggande arbete.  
 
Låt oss lämna pilotgruppen och deras strategier och gå till 
förebyggarteamen. Hur är de formerade, vad gör de för att nå ut med det 
förebyggande arbetet i vardagsarbetet och vilka möjligheter och hinder 
påverkar processen? 
 
 
Förebyggarteamens arbete 
 
Som tidigare har nämnts har fyra förebyggarteam formerats under 
projekttiden, vilket av pilotgruppen ses som en strukturell möjlighet att 
sprida det preventiva budskapet vidare ut i verksamheternas praktik och 
utveckla ett förhållnings- och arbetssätt som främjar en positiv psykosocial 
utveckling hos barn och ungdom.  
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Förebyggarteamens sammansättning och nätverksbyggande 
 
Förebyggarteamens sammansättning är en form av intern nätverksstruktur 
och precis som pilotgruppen består teamen av kompletterande 
kompetenser, där både skolan och socialtjänsten finns representerade. 
Polisen är en adjungerad part som endast deltar vid behov. Emellertid 
upplever de intervjuade teamdeltagarna att detta är otillräckligt och vill ha 
en kontinuerlig medverkan från polisens sida. I ett av teamen samarbetar 
man även med migrationsverket, eftersom man har haft problem med 
rasism.  Precis som pilotgruppen menar respondenterna från teamen att 
”det handlar om att bygga ett nätverk av vuxna med relationer till barn 
och ungdom”. 
 
Förutom att teamen speglar skilda verksamheter, representerar deltagarna 
även olika yrkeskategorier. För att stärka helhets- och samsynen ytterligare, 
ska varje team bestå av lärare, skolsköterska och skolkurator samt 
hemterapeuter och socialsekreterare från socialtjänsten. På de skolenheter 
som har fritidsverksamhet är även den representerad. De olika 
yrkeskategorierna har dels olika kompetenser, dels möter de eleverna i 
olika sammanhang, vilket sammantaget kan bidra till en helhetssyn. En av 
hemterapeuterna delar sin tjänst mellan skolan och socialtjänsten och kan 
betraktas som en brygga, då det ger förutsättningar för att lära känna båda 
verksamheterna, så att säga, inifrån. 
 
Eftersom man i pilotgruppen ville försäkra sig om att få deltagare med ett 
genuint engagemang för det förebyggande arbetet skedde rekryteringen till 
teamen via en intresseanmälan. Samtidigt är man medveten om det 
riskabla i att ett projekt enbart bärs upp av eldsjälar. Det ökar sårbarheten, 
om eldsjälarna slutar löper projektet risken att upphöra. Därför vill man att 
det förebyggande arbetet på sikt ska ingå i personalens arbetsbeskrivningar. 
 
Trots att projektet har pågått i ett par år är fortfarande inte alla teamen 
kompletta. Några av intervjupersonerna menar att det har varit väldigt 
trögt både att skapa ett intresse för arbetet och att få till stånd ett 
samarbete mellan de olika parterna. I ett av teamen har en person redan 
slutat och ännu inte ersatts. Det betyder att den kvarvarande läraren 
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känner sig ensam och har ingen lärarkollega att bolla idéer om arbetet med 
eller diskutera hur man kan implementera det förebyggande arbetet på 
skolenheten.  
 
Teamen försöker träffas en gång i månaden och deras uppgift är att lägga 
upp en strategi för den egna skolenheten, informera och kommunicera 
preventionsarbetet bland sina kollegor, både inom socialtjänsten och på 
skolan. På uppdrag av pilotgruppen har varje team formulerat ett 
måldokument för respektive skolenhet. I det arbetet tog man utgångspunkt 
i skolans situation i nuläget och hur man vill att det ska se ut i framtiden. 
Exempel på de mål och åtgärder som formulerades för år 2004 är bland 
annat; att med hjälp av olika preventionsprogram, såsom Steg-för-steg och 
Charlie, jobba med livskunskap och värderingar, genom tjej- och killsnack 
stärka flickors och pojkars självbild, man vill skapa attraktiva aktiviteter, 
bedriva ANT-undervisning, se över och åtgärda elevers frånvaro i skolan. 
Andra vill integrera skolan och fritidsverksamheten på den egna enheten. 
Måldokumenten innehåller en ansvarsbeskrivning som talar om vem som 
ska göra vad. Man pekar också på vikten av att det sker ett samarbete både 
mellan teamen och med övriga kollegor.25 Däremot finns det inga 
uppgifter i dokumentet huruvida man tänker följa upp eller utvärdera om 
man uppnått målen.  
 
Trots ansträngningarna att ta fram ett måldokument så har man inte 
lyckats fullt ut, vilket beror på att det har funnits hinder för att 
implementera dokumentet till samtliga anställda, framförallt på vissa av 
skolenheterna. Det betyder att på dessa enheter har man inte fått acceptans 
för målen och därför är de inte heller förankrade i verksamheten och kan 
vara en ledstjärna för det förebyggande arbetet. 
 
Precis som pilotgruppen försöker även förebyggarteamen att utveckla sina 
nätverk, framförallt till att omfatta föräldrar, eftersom det är en viktig 
grupp i det förebyggande arbetet. Dock har man inte varit särskilt 
framgångsrik och anser att föräldrasamverkan är en fråga som man i 
framtiden måste jobba mycket mer med.  
 

                                                 
25 Måldokument för de olika skolområdena 
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De team som var representerade vid fokusgruppsintervjun vittnar om att 
det finns en variation i vilka förutsättningar man har för implementeringen 
av det förebyggande arbetet och i vilken utsträckning man får gehör för 
frågorna. Gruppen kan man säga, delade sig i två falanger, en som var 
väldigt positiv och upplevde att man fått och får goda förutsättningar för 
arbetet. Medan den andra var mer kritisk och lyfte fram flera 
problematiska situationer. 
 
 
Där kastar ingen skit på varandra…………. 
 
De intervjupersoner som upplever att både teamet och arbetet fungerar 
väldigt bra, menar att deras skolledning prioriterar det förebyggande 
arbetet och har gett teamet mandat att se till att det integreras i skolans 
vardagsarbete. Ledningen träffar teamet en gång i veckan och gruppen 
upplever att de får mycket positiv respons för sitt arbete och  får också 
mycket uppbackning att driva det förebyggande arbetet. Vidare avsätter 
man tid för att diskutera hur situationen ser ut på skolan och vad man kan 
göra för att främja elevernas självkänsla och självförtroende. De 
gemensamma mötesplatserna är den dagliga fikarasten, som en gång i 
veckan förlängs till 50 minuter, då träffas samtliga av skolans anställda. 
Däremellan dryftas de preventiva frågorna i skolans olika arbetslag, där 
både lärare och elevvårdspersonal ingår. Personalen är delaktig och de 
betraktar området hälsa och livsstil som en viktig del i skolarbetet.  
 
Förutom skolans egen personal, ingår även en hemterapeut i 
förebyggarteamet/teamen och respondenterna upplever att de har lyckats 
överbrygga den traditionella klyftan mellan skolan och socialförvaltningen. 
Även pilotgruppen instämmer och menar ”att där kastar ingen skit på 
varandra”.  Vidare anses att där ”leder hälsa och livsstil lärarnas tio-i-topp 
lista över det viktigaste ämnet på skolan” och ”någonstans har de lyckats 
med en attitydförändring”.   På denna/dessa skolenheter förefaller det som 
att teamet nått ut till all personal, som också är delaktiga i processen. 
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Överhuvudtaget känner sig de intervjuade deltagarna från detta/dessa team 
väldigt nöjda med arbetet och känner inte alls igen sig i de problem som 
några av de andra intervjupersonerna pekar på. 
 
 
Mitt jobb är att gå dit och lära dem, sen struntar jag i vad dom gör…….. 
 
På de enheter där implementeringen är ett bekymmer upplever 
teamen/teamet svårigheter både i att få tid, rum och gehör för att integrera 
de preventiva frågorna i den vardagliga praktiken. Även om man har 
kommit överens om att man ska träffas en gång i veckan är det svårt att få 
tid till regelbundna möten där alla kan delta. Det är också svårt att få tid 
till att träffa skolans olika arbetslag och fortfarande har man inte hunnit 
presentera förebyggarteamet för alla. Än mindre har man hunnit orientera 
sig om personalen upplever en problematik i elevernas sociala situation  
och i så fall vilka konsekvenser det ger och vad man skulle kunna gör åt 
det. Det uttrycks en frustration över att man inte kommit längre i att 
arbeta förebyggande, vilket några av respondenterna tror har bidragit till 
”att just nu har vi en explosion av skolk och rökning på skolan”.  Det är en 
situation som signalerar behov av åtgärder och problemet kanske inte 
uppstått om man hade ett aktivt förebyggande arbete.  
 
I syfte att kunna frigöra tid för möten, information och kommunikation 
har förebyggarteamen fått tillstånd att vid behov sätta in vikarie. Men 
enligt en av intervjupersonerna är det inte alldeles enkelt, dels är det svårt 
att få tag på en vikarie, dels måste den ordinarie läraren själv se till att 
vikarien blir insatt i undervisningen. Efterarbetet faller sedan på ordinarie 
lärare. Sammantaget upplever intervjupersonen att det blir en belastning 
och drar sig därför att använda en vikarie.  
 
Svårigheten att överhuvudtaget få tid till möten av olika slag förklaras av 
schematekniska skäl, vilket påverkar teamets möjligheter att informera och 
kommunicera det förebyggande arbetet med sina kollegor. När teamet har 
tid, ja då har kollegorna på skolan undervisning. Varannan vecka 
genomförs arbetsplatsträffar på en halvtimma, men då är det svårt att få 
tiden att räcka till för frågor som rör det förebyggande området. Det är inte 
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bara lärare som har svårt att få tid till möten utan även deltagare från 
elevhälsan upplevs ha ”så mycket i sin tjänst som är högprioriterat att det 
kanske inte finns tid för det förebyggande arbetet”.   Flera av 
respondenterna menar att de inte alltid får ett tydligt mandat att prioritera 
och driva det förebyggande arbetet utan akuta händelser i det ordinarie 
arbetet har företräde. Förhållande är talande för både socialtjänsten och 
skolan. 
 
Man har således få mötesplatser, gemensam fikaraster eller andra arenor, 
där man kan träffa flera kategorier än lärare, till exempel personal från 
elevhälsan, bespisningspersonal, vaktmästare och lokalvårdare etcetera, 
som alla anses ska inkluderas av det förebyggande arbetet. Frågan upplevs 
som mycket viktig och det råder en enighet om att mötesplatser där alla 
personalkategorier kan träffas är en absolut förutsättning för det 
förebyggande arbetet. Inte bara för att informera om vad som händer i 
projektet utan också av skäl som att ”man ser barnen i olika situationer och 
det ökar möjligheten för tidig upptäckt”.  Men det kräver att det finns 
arenor för en dialog kring dels vad de olika parterna ser, dels vad man 
gemensamt kan göra för att komma tillrätta med eventuella problem.  
 
Samtliga intervjupersoner är överens om att det är en ledningsfråga att 
organisera verksamheten på ett sådant sätt som gör det möjligt att sprida 
det preventiva budskapet, i syfte att få till stånd en förändring och ett 
gemensamt förhållnings- och arbetssätt. Men även här stöter man på 
patrull, eftersom det är svårt att få kontakt med skolledningen och 
diskutera problematiken. En av respondenterna menar att ledningen är 
ständigt på väg, till och med svår att fånga i flykten och det uttrycks en viss 
besvikelse över skolledningens – man ville inte säga ointresse utan anser att 
det handlar om tid även för dem.  
 
Emellertid lokaliseras inte hindren i processen enbart till tidsbrist, hög 
arbetsbelastning, få mötesplatser eller organisatoriska orsaker, utan det 
finns också ett ointresse bland en del lärare. Visserligen tror gruppen att 
det kan vara ett generationsskifte på gång, men fortfarande finns det lärare 
som menar att ett preventionsarbete inte ingår i deras yrkesroll. Deras 
uppgift är att undervisa och ge eleverna kunskaper i olika ämnen, något 
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annat vill de inte engagera sig i. En av intervjupersonerna mötte ofta 
synsättet från andra lärare att ”mitt jobb är att gå dit och lära dem, sen 
struntar jag i vad de gör”. 
 
Även i pilotgruppen menar man, att det finns ett motstånd hos en del av 
personalen och att ett förändringsarbete kan vara trögt, framförallt i 
skolan. De instämmer i att motståndet bland annat bottnar i 
yrkeskulturella skillnader som bland annat uttrycks i vad som ska ingå i 
lärarrollen. Alla upplever inte att det ingår i rollen att vara goda förebilder 
och ha ett promotivt förhållningssätt. Inte heller har alla den 
uppfattningen att barn som har det problematiskt hemma eller på fritiden, 
ska få en grundtrygghet i skolan. I stället finns det lärare som menar, att 
om barn och ungdom har eller får psykosociala problem så är det en fråga 
för socialtjänsten.  
 
 
Det gränsöverskridande samarbetets konsekvenser 
 
Förebyggarteamen är – som tidigare nämnts – gränsöverskridande, i den 
meningen att man försöker bygga nätverk med de verksamheter som 
arbetar med barn och ungdom. Att sammanföra yrkeskategorier från 
skolan och socialtjänsten, två verksamheter med skilda yrkeskulturer, är 
inte alltid enkelt, som en av intervjupersonerna uttrycker det ”vi har lite 
olika infallsvinklar och olika sätt att jobba med ungar”.  Det kan ju i och 
för sig vara både positivt och negativt. Positivt i den meningen att man ser 
olika saker, har kompletterande kompetenser och att man tillsammans kan 
ta ett helhetsgrepp. Negativt, om man inte vill ta ett gemensamt ansvar 
utan skjuter frågor emellan sig. Till exempel har det – som tidigare nämnts 
- funnits vattentäta skott mellan socialtjänsten och skolan. Problemet visar 
sig i å ena sidan i inställningen att; om skolan har sociala problem, då är 
det socialtjänstens ansvarsområde. Å andra sidan, om skolan vänder sig till 
socialtjänsten för att få hjälp, gömmer de sig bakom sekretessen och 
lämnar inte ut några uppgifter om ett enskilt barn eller ungdom. Enligt 
pilotgruppen gäller det problemet inte bara socialtjänsten och skolan utan 
även polismyndigheten.  
 

 43



Andra bekymmer som kunde skönjas är att det dels finns olika 
förväntningar bland yrkeskategorierna på hur samarbetet ska formeras, dels 
att det inte finns tillräckligt med respekt för varandras kompetensområde.  
I det första fallet handlar det om att man inte levt upp till 
överenskommelser för hur samarbetet ska se ut, vilket förklaras av att akuta 
problem kommer emellan. I det andra fallet upplevs det som ett hinder i 
samarbetet att man inte har respekt för varandras yrken och 
kompetensområden. En av respondenterna menar att det finns en hierarki 
när det gäller olika yrkens status och ska samarbetet fungera ”måste man 
skapa en förståelse för olika yrkeskategorier och att alla är lika mycket 
värda, oavsett man är lärare i matematik, fritidsassistent eller jobbar på ett 
disco, så kan alla jobba för att barn ska bli mindre trasiga”.  
 
Emellertid menar de intervjuade teamrepresentanterna, att internt i 
projektorganisationen har man genom dialogen i stort sett lyckats 
överbrygga klyftorna, men de finns fortfarande kvar ute i verksamheterna.  
Där har man inte lyckats sprida en kunskap och en respekt för olika 
verksamhetsområden eller yrkeskategorier och en av intervjupersonerna 
menar att ”många av mina arbetskamrater anser att på soc händer 
ingenting”. Utsagan pekar på att det inom skolan finns en förförståelse 
med negativa förtecken kring socialtjänstens arbete. Dock riktas inte dessa 
bara från skolan mot socialtjänsten utan det omvända förekommer också.  
 
Trots vissa problem, som man måste överbrygga, ser de flesta av 
intervjupersonerna väldigt positivt på samarbetet i förebyggarteamen. 
Genom det förebyggande arbetet har man fått chansen att utveckla en 
förståelse för varandras verksamheter med de begränsningar och 
möjligheter som ryms inom dem.  Genom att man har lärt känna varandra 
och utvecklat goda relationer, har det blivit lättare att ta kontakt och man 
säger sig ha fått ett kvalitativt annorlunda samarbete, som en av 
intervjupersonerna uttryckte det ”att för min del förstår jag vad som 
händer bakom den där rösten i telefon”.   
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Kommunikationen inom projektet, mellan projektet och den befintliga 
strukturen 
 
 En viktig aspekt på projektarbete överhuvudtaget är kommunikation och 
kunskapsspridning, att genom kommunikation sprida kunskap om såväl 
projektprocessen som projektresultatet till olika aktörer. I projektet 
Filipstad Allas Ansvar handlar det dels om kommunikationen och 
kunskapsspridningen inom projektorganisationen, dels mellan 
projektorganisationen och de olika nivåerna i den kommunala 
organisationen, till politiker, förvaltningschefer, verksamhetschefer och 
samtliga anställda. Alltså kommunikation även med dem som inte är direkt 
involverade i projektet, men till vilka det förebyggande arbetet ska spridas 
för att kunna integreras i praktiken på alla nivåer. Att arbeta förebyggande 
utifrån ett promotivt perspektiv torde vara ett förhållningssätt som inte 
bara berör den operativa verksamheten utan bör genomsyra de ingående 
verksamheterna som helhet. Hur ter sig då den interna kommunikationen  
i projektet och hur ser den externa kommunikationen ut, alltså den mellan 
projektet och de befintliga strukturerna? 
 
 
Information och kommunikation inom projektorganisationen 
 
En viktig länk mellan pilotgruppen och förebyggarteamen är ledaren för 
projektet vars ansvar är att samordna och hålla ihop de olika delarna.  I tre 
av teamen har projektledaren två fasta tider per termin och då sker ett 
ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Projektledaren informerar om vad som 
händer i det regionala projektet och den kunskapsuppbyggnad som sker 
där samt pilotgruppens strategier. Teamen å sin sida, berättar om vad som 
sker på skolenheten, vilka problem och möjligheter som finns samt idéer  
som de själva har i utvecklingen av det förebyggande arbetet. Idéer som 
projektledaren tar med sig till pilotgruppen.  
 
Två gånger per år organiserar projektledaren en träff med alla fyra teamen. 
Då informerar man varandra och diskuterar hur det förebyggande arbetet i 
frågor om alkohol, tobak och narkotika utvecklar sig på den egna enheten 
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och i kommunen som helhet. Det innebär att man i projektorganisationen 
försöker ha god kännedom om processen och hur långt man nått.  
 
 
Är informationen friserad? 
 
Ansvaret för information till projektägarna, det vill säga till politikerna i 
kommunstyrelsen, vilar i huvudsak på projektledaren och sker både 
muntligt och skriftligt. Två delrapporter har lämnats som beskriver vad 
som har gjorts och var man befinner sig i processen. Projektledaren har 
också vid några tillfällen deltagit i kommunstyrelsens möten och gett en 
muntlig lägesrapportering. Enligt de intervjuade politikerna sker 
informationen vanligen på projektledarens eget initiativ. Information till 
trots känner de intervjuade politikerna sig otillfredsställda med 
rapporteringens innehåll och misstänker att informationen är friserad och 
är av typen ”glädjekalkyl”. De känner sig okunniga om vad som egentligen 
har hänt på ”gräsrotsnivå” och ifrågasätter om det förebyggande arbetet de 
facto gör sig gällande i de verksamhets- och arbetsplaner som är 
skolenheternas lokala styrdokument. Politikerna är osäkra på om 
personalen på skolenheterna ”är överens om att det ingår i de ordinarie 
arbetsuppgifterna att arbeta förebyggande”. Emellertid måste de lita på den 
information de får. Eftersom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
spänner över ett stort fält, är det omöjligt att som fritidspolitiker själv söka 
den information man säger sig skulle behöva. 
 
Politikernas misstänksamhet kring den information de får delas även av en 
av respondenterna i förebyggarteamen som menar att skälet till 
”glädjekalkyler” är att man har så höga ambitioner att uppfylla 
uppdragsgivarens önskemål att man därför inte vill säga hur det egentligen 
ser ut ”så det absoluta bottenjobbet på gräsrotsnivå blir en sekundär fråga”. 
Det förefaller således som att det finns brister i tilliten både inom projektet 
och mellan projektet och uppdragsgivaren. 
 
Överhuvudtaget har de intervjuade politikerna stora förväntningar på det 
förebyggande arbetet i den meningen att man ska arbeta med olika 
preventionsprogram som ger resultat och de undrar om ”det vi har gjort, 
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har det fått några effekter på eleverna i skolan”?  Vidare menar de att det 
förebyggande arbetet måste bli en strukturell företeelse i vardagsarbetet, 
men ställer sig frågande inför nödvändigheten av att det tar så lång tid att 
bygga strukturer. Samtidigt redovisar de en osäkerhet om det finns någon 
eller några aktörer som har ett större ansvar för skapande av en hållbar 
struktur för preventionsarbetet så att det på sikt leder till en förändring i 
förhållningssätt och arbetsmetoder. De trycker istället på att det är allas 
ansvar.  Resonemanget kan kopplas till att skapandet av det övergripande 
handlingsprogrammet har dragit ut på tiden, vilket i projektet upplevs som 
ett hinder i processen. Att anta och besluta om kommunens viljeinriktning 
är ett ansvar som vilar på politikerna, vilket pekar på att allas ansvar  
implicerar att alla har ett ansvar, men för olika insatser.  Å andra sidan 
behandlas området både i skollagen och i läroplanen som ska styra skolans 
arbete, vilket är skolpersonalens ansvarsområde. Det gäller oavsett om man 
har en kommunal politisk viljeinriktning eller ej.  
 
 
Förvaltningschefer är minst involverade 
  
Politikerna är de som har det yttersta ansvaret för de kommunala 
verksamheterna. På tjänstemannanivån är det förvaltningscheferna som har 
det övergripande ansvaret och den exekutiva makten. Emellertid är de den 
kategori som är minst involverade i det förebyggande arbetet på grund av 
kommunstyrelsens beslut att ansvaret skulle ligga på verksamhetsnivå. De 
intervjuade förvaltningscheferna upplever därmed att de ligger lite vid 
sidan av projektet och rent strategiskt innebär det att de inte har kunskap 
om hela preventionskedjan. I första hand gäller det socialförvaltningen 
vars uppdrag även omfattar den tertiära preventionen. Därför uttrycks ett 
behov och en vilja att öka engagemanget i syfte att få ett helhetsperspektiv. 
Det gäller i synnerhet de verksamheter som socialtjänsten är delaktiga i.  
 
Den kunskap som förvaltningscheferna har om det förebyggande arbetet 
har de i första hand fått genom projektledarens muntliga och skriftliga 
rapporteringar. Vid några tillfällen har de även deltagit på pilotgruppens 
sammankomster. Emellertid menar de, om ansvaret för projektet legat på 
förvaltningsnivån skulle deras engagemang tvunget vara större och 
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följaktligen även kommunikationsflödet. Då skulle förvaltningscheferna ha 
krävt mer information om både processen och projektresultatet. 
 
Ett större engagemang från förvaltningsnivån är också ett önskemål från 
pilotgruppen som har vädjat till förvaltningscheferna att marknadsföra det 
förebyggande arbetet. Det har lett till att de på kommunens 
förvaltningschefsmöten har informerat om vikten av ett förebyggande 
arbete och vad som görs på området.  
 
Eftersom flera av respondenterna anser att alkohol är ett samhällsproblem 
och att det är allas ansvar torde det var viktig att sprida budskapet till fler 
än projektets ingående verksamheter. Att informera chefer på andra 
förvaltningar är ett sätt att nå ut till betydligt fler under förutsättning att de 
i sin tur delar med sig av kunskapen till sina medarbetare. Det kan leda till 
att man slår ”två flugor i en smäll” i så måtto att kommunens anställda 
också kan vara föräldrar och det är just den kategorin som både skolan och 
socialtjänsten efterlyser en ökad samverkan med.  
 
 
Som teamrepresentant har jag inte mandat att ……………………… 
 
I kommunens maktstruktur ligger verksamhetscheferna organisatoriskt 
under förvaltningscheferna. Som verksamhetschef har man ansvaret att 
driva en verksamhet – en skolenhet eller en avdelning – i alla dess delar. 
Det handlar om att verkställa det uppdrag som respektive verksamhet har 
och följa de styrdokument som gäller. Samtidigt ska man  få verksamheten 
att fungera både ekonomiskt och personellt. Även om det förebyggande 
arbetet i det sammanhanget bara är en del, är det dessa chefer som har det 
huvudsakliga ansvaret för att det implementeras i vardagsarbetet. Intressant 
i sammanhanget är att uppdragsgivarna har lagt ansvaret för 
implementeringen av det förebyggande arbetet på verksamhetsnivå, vilket 
innebär att verksamhetscheferna inte bara är chefer utan representerar 
också pilotgruppen. Det betyder att dessa chefer har dubbla roller, dels 
tillhör de pilotgruppen vars uppgift är att utveckla övergripande strategier 
för implementeringen av ett preventionsarbete i kommunen som helhet, 
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dels är de ansvariga för den egna verksamheten där det förebyggande 
arbetet ska integreras med det ordinarie arbetet.  
 
Som chefer på mellannivå har verksamhetscheferna ett ansvar för att 
informera både uppåt och nedåt i organisationen. Vid några tillfällen har 
de informerat sina förvaltningschefer. Emellertid efterfrågar inte dessa 
chefer information i någon större utsträckning. Om de vill ha kunskaper 
om utvecklingen av det förebyggande arbetet vänder de sig i första hand 
till projektledaren och inte till sina underordnade chefer.  
 
När det gäller information i den egna verksamheten menar 
verksamhetscheferna i pilotgruppen, att vanligtvis diskuteras det 
förebyggande arbetet på personalmöten och såväl inom socialtjänsten som 
på vissa skolenheter tar ledningen även hänsyn till frågan vid rekrytering av 
ny personal, bland annat genom krav på att man ska ställa upp på det 
preventiva arbetet. I andra fall kan det vara frågan om att cheferna 
efterfrågar utåtriktade personer vid nyanställning. 
 
Som tidigare nämnts är det i huvudsak förebyggarteamen som har 
uppgiften att informera om det förebyggande arbetet inom respektive 
verksamhet. Deras erfarenhet av verksamhetschefernas information är av 
varierande slag. Några av de intervjuade teammedlemmarna är väldigt 
nöjda och anser att cheferna informerar om preventionsarbetet och 
framförallt skapar de goda förutsättningar för en dialog i ämnet. Andra är 
mer besvikna och tycker att det förebyggande arbetet inte kommuniceras i 
tillräckligt hög grad av cheferna och menar att ”rektorerna gör inget dåligt 
jobb, men man ser tydligt hur det skiljer sig åt beroende på hur aktiva 
dessa är”.  Verksamhetscheferna, deras prioriteringar och hur de 
underlättar för kommunikation, anses vara en förutsättning för 
implementeringen, vilket uttrycks i ”jag har inte mandat att säga till en 
lärare”. Utsagan pekar på förebyggarteamens ”maktlöshet”, att de är 
beroende av att cheferna organiserar verksamheten på ett sådant sätt att det 
ger möjligheter att föra en kommunikation kring behovet av ett 
förebyggande arbete och hur man kan utveckla ett promotivt förhållnings- 
och arbetssätt. 
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Eftersom verksamhetscheferna också sitter i pilotgruppen innebär det att 
de har stora kunskaper både om preventionsarbetet och om den egna 
verksamheten, vilket skulle tala för att integreringen av det förebyggande 
arbetet skulle ”gå som smort”. Men det kanske inte är så enkelt med dessa 
dubbla roller. Att på uppdrag av kommunstyrelsen ingå 
projektorganisationen tillsammans med ”likasinnade” planera för och driva 
ett preventionsarbete är kanske enklare än att vara verksamhetschef där 
man både ska se till att verksamheten fungerar, ekonomiskt och personellt. 
De ska hantera olika särintressen och ta hänsyn till intressenternas skilda 
behov och viljor, vilket bland annat kan uttrycks i att man har  olika 
uppfattning om vad som ingår i en yrkesroll. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i Filipstad är man tämligen 
överens om både behovet av att arbeta förebyggande och vad man menar 
med att arbeta förebyggande. Man har inriktat preventionen främst mot 
barn och ungdom och samtliga trycker på vikten av att ha ett 
hälsofrämjande perspektiv och i huvudsak fokusera på skyddsfaktorer. 
Emellertid utesluter det inte ett arbete där man försöker eliminera de risker 
som barn och ungdom kan utsättas för.  
 
Projektorganisationen består av en pilotgrupp och förebyggarteam, ett på 
varje skolenhet. Det är en konstruktion som verkar gränsöverskridande de 
befintliga strukturerna, eftersom både skolan, socialtjänsten och polisen är 
representerade. Pilotgruppen har det övergripande ansvaret och har 
utvecklat ett antal strategier för implementering av det förebyggande 
arbetet. I huvudsak använder man sig av en nätverksstrategi, 
utbildningsstrategi och en mediestrategi. Vidare har man genomfört årliga 
drogvaneundersökningar och tagit fram underlag till politikerna för beslut 
om ett övergripande handlingsprogram i frågor som rör alkohol, narkotika 
och tobak. Inom projektorganisationen har man också utvecklat en 
förståelse för varandras verksamheter.  
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En viktig strategi för spridning av det preventiva budskapet och hur man 
kan arbeta, bland annat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, är skapandet 
av nätverk. I projektet byggs det nätverk både på nationell, regional och på 
lokal nivå. Genom deltagande i Värmlands ansvar knyter man kontakter 
mellan kommunerna i Värmland och på de utbildningar som genomförs 
på nationell nivå knyter projektledaren kontakter med alkohol- och 
drogförebyggare i hela landet. Det kan man säga är ett nätverksbygge i 
organisationens tjänst i så måtto att man utbyter erfarenheter och lägger 
grunden för ett gemensamt synsätt på det förebyggande arbetet i frågor 
som rör alkohol, narkotika och tobak. Mycket tid har lagts på lobbyarbete, 
både internt och externt i kommunen, i syfte att skapa ett lokalt nätverk 
med signifikanta aktörer. Framförallt har man försökt att involvera 
föräldrar och ortens föreningsliv, vilket inte rönt så stora framgångar som 
man önskar.  
 
Trots satsningar på nätverksbygge, kompetensutveckling och 
opinionsbildning har man fortfarande inte lyckats integrera det 
förebyggande arbetet i vardagspraktiken på samtliga skolenheter. De hinder 
i processen som pekas ut är tidsbrist och få eller inga mötesplatser för 
information och kommunikation, vilket betyder att alla inte har haft 
möjlighet att föra en dialog kring behovet av preventiva satsningar. Andra 
hinder är mer av yrkeskulturell karaktär, dels mellan yrkeskategorier i de 
berörda verksamheterna, dels inom en och samma yrkeskategori. Till 
exempel råder skilda meningar om vad som ingår i lärarrollen som uttrycks 
i att det finns ett motstånd att anta ett promotivt förhållningssätt. Ytterst 
är problemen en ledningsfråga, eftersom det är ledningen som har makt att 
intervenera i den befintliga verksamhetsstrukturen. Det är de som kan göra 
förändringar i organiseringen av den ordinarie verksamheten och skapa 
gemensamma mötesplatser som anses vara en absolut nödvändighet för att 
sprida det preventiva budskapet.  
 
De skolenheter som har ett fungerande preventionsarbete kännetecknas av 
att skolledningen signalerar vikten av ett hälsofrämjande arbete, där finns 
gemensamma arenor för dialog, personalen är delaktiga, hälsa och livsstil 
är ett angeläget område. Man tycks även ha en förståelse och en respekt för 
skilda yrkeskategoriers kompletterande kompetenser.  Här har man således 
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lyckats med att förändra gamla attityder och implementerat ett 
hälsofrämjande förhållnings- och arbetssätt.  
 
Skolenheternas skilda framgångar pekar på att man har olika 
möjlighetsstrukturer för kommunikation och delaktighet i 
förändringsarbetet. Framförallt tycks kommunikation vara en central fråga 
för möjligheten att implementera det förebyggande arbetet. Det kan 
konstateras att det sker en information och kommunikation om det 
förebyggande arbetet både internt i projektet och mellan projektet och den 
befintliga strukturen. I huvudsak vilar ansvaret på projektledaren som 
svarar för informationen både till politiker och till förvaltningscheferna i 
de berörda verksamheterna. Projektledaren ansvarar också dels för 
kommunikationen mellan pilotgruppen och förebyggarteamen, dels för 
kommunikationen mellan de fyra teamen i syfte att alla ska få kunskap hur 
processen fortlöper och om projektresultatet.  På skolenheterna informerar 
verksamhetscheferna sin personal, men här har även förebyggarteamen i 
uppgift att för en dialog kring behovet av ett förebyggande arbete och hur 
man kan angripa området. 
 
Det visar sig att kommunikationen mellan projektorganisationen och de 
befintliga strukturerna är problematisk. Politikerna tvivlar på att den 
information de får är med verkligheten överensstämmande. 
Förvaltningscheferna å sin sida ser som önskvärt att få ett bättre grepp om 
helheten för att kunna arbeta strategiskt med preventionsarbetet. De 
största kommunikationsproblem tycks emellertid ligga på 
verksamhetsnivån, där förebyggarteamen på vissa skolenheter har svårt att 
nå ut med information och få till stånd ett samtal kring behovet av ett 
förebyggande arbete och hur man kan angripa frågan.  
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5 Ett försök att förstå processen  
 
De redovisade hindren och möjligheterna i processbeskrivningen reser 
frågan hur kan dessa förstås?  Kan man hitta förklaringar i de strategier 
som används för implementeringen av ett förebyggande arbete i frågor 
som rör alkohol, narkotika och tobak?  
 
I projektet har man använt sig av olika tillvägagångssätt och en viktig 
strategi i det förebyggande arbetet på både nationell, regional och lokal 
nivå, är att bygga nätverk.  Även om nätverk inte är något nytt fenomen 
används det numer som en medveten strategi för att sprida idéer och 
innovationer. Intresset kan eventuellt förklaras av de hypoteser rörande 
olika mekanismer som ”triggar” igång en spridning.  
 
Tanken med projektet Filipstad Allas Ansvar är att det ska leda till en 
förändring, i första hand av skolenheternas traditionella förhållningssätt 
och arbetsmetoder, som på sikt förväntas leda till nya attityder och 
beteenden i samhällsmedborgarnas relation till alkohol och droger. 
Vanligen när man beslutar om en förändring tar man ställning till hur den 
ska genomföras. Nu är det bestämt att Filipstad Allas Ansvar ska 
genomföras i projektform, men även då får man fundera kring vilken 
förändringsstrategi man ska använda sig av. Ska samtliga berörda 
involveras, eller ska det drivas av representanter för berörda eller av 
experter?  Vilken strategi man väljer är ofta beroende av vilket typ av 
förändring det handlar om och vilka resurser man har. Avgörande kan 
också vara de trender som är rådande när det gäller förändringsmodeller. 
Det går så att säga ”mode” även i modeller för organisationsutveckling.26  
 
Låt oss med hjälp av nätverksanalys och teorier om förändringsstrategier 
belysa processen och de möjligheter och problem som uppenbarat sig i 
implementeringen av det förebyggande arbetet.  
 
 
 
 

                                                 
26 se t.ex. Targama, A (1986), Tilly, Ch (2000)m.fl. 
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Vad är ett nätverk 
 
Projektorganisationen i Filipstad Allas Ansvar är en nätverksstruktur som 
spänner både över den kommunala verksamhetens befintliga strukturer 
och utanför.  
 
Ett nätverk skiljer sig ifrån en traditionell organisation i den meningen att 
det definieras som kommunikativa strukturer, vilka bygger på de ingående 
aktörernas relationer och ömsesidiga utbyte av varandra. Ett nätverk 
existerar bara så länge som kommunikationen upprätthålls. Det är en 
organisk öppen struktur där antalet aktörer (eller noder som det kallas) kan 
utökas utan gräns.27 Relationerna bygger således på frivillighet och man är, 
så att säga, inte anställd eller på annat sätt kontrakterad, vilket man är i en 
traditionell organisation. Däremot kan deltagande i och skapande av 
nätverk ingå i ett anställningsuppdrag. 
 
En nätverksstruktur kan antingen skapas utifrån personliga relationer eller 
relationer mellan positioner. Relationer mellan positioner anses vara 
mindre sårbara vid byte av personer.28 Det betyder att, om nätverket är 
byggt utifrån positioner kan man säga att det ligger i tjänsten att ingå i 
vissa nätverk, till exempel att förvaltningschefer ska delta på kommunens 
förvaltningschefsmöte. Nätverk som skapas utifrån personer handlar mer 
om att bygga nätverk utifrån ett personligt intresse för en fråga där man 
har ett personligt utbyte av varandra, till exempel att man brinner för en 
specifik fråga, vilket kan vara förebyggande arbete eller att man vill 
förändra pedagogiken på en skola. 
 
Hur ser det då ut i projektet Filipstad Allas Ansvar? I projektorganisationen 
ingår representanter från den ordinarie strukturen i egenskap av att de 
tillhör skilda verksamheter, är chefer eller tillhör olika yrkeskategorier. 
Pilotgruppen består av verksamhetschefer från skolan och socialtjänsten, 
samt polisen och de deltar i egenskap av att de har den positionen. Att 
pilotgrupper består av verksamhetschefer kan troligtvis förklaras av att det 
var ett krav ifrån kommunstyrelsen att projektet skulle ligga på 

                                                 
27 Borell, K & Johansson, R (1996)  
28 a.a. 
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verksamhetsnivå och att man skulle samarbeta med polisen. Det är ju 
också på den organisatoriska nivån som möjligheterna finns att genomföra  
strukturella förändringar. Emellertid betyder inte detta med nödvändighet 
att man har ett personligt intresse för frågan eller har uppfattningen att 
man har ett ömsesidigt utbyte av att samarbeta. I stället kan deltagandet 
betraktas ligga i tjänsten som verksamhetschef och som verksamhetschef 
har man ansvar för den totala verksamheten där det förebyggande arbetet 
är en liten del. Å andra sidan utesluter det naturligtvis inte det ett 
brinnande intresse för ett preventionsarbete. Pilotgruppens deltagare visade 
ett intresse för frågan, medan förebyggarteamen menade att det bara är 
vissa chefer som skapar goda förutsättningar för det förebyggande arbetet, 
andra gör det inte. Det kan bero på att man inte har ett tillräckligt stort 
intresse, vilket eventuellt kan förklaras av att uppgiften har pålagts uppifrån 
eller att man har ”häcken full” med andra uppgifter som är mer akuta eller 
upplevs som viktigare att ta itu med.  
 
Förebyggarteamen å sin sida rekryterades utifrån både position och person. 
Teamen är sammansatta dels utifrån att olika yrken ska vara 
representerade, dels skedde rekrytering via en intresseanmälan, vilket pekar 
på att man skulle ha ett personligt intresse för det förebyggande området. 
Eftersom alla förebyggarteam fortfarande inte är kompletta, man har 
således haft svårt att rekrytera medlemmar, reser det frågan hur stort 
intresset egentligen är på de skilda skolenheterna. I projektet är man 
medveten om sårbarheten i implementeringen av ett preventionsarbete om 
förebyggarteamen enbart bärs upp av eldsjälar. Om en eldsjäl slutar – 
vilket också har skett – och det uppstår problem i nyrekryteringen löper 
det förebyggande arbetet risken att minska i aktivitet eller till och med 
upphöra. Som tidigare nämnts definieras ett nätverk som kommunikativa 
strukturer och upphör kommunikationen, upphör nätverket.  Det talar för 
att det förebyggande arbetet torde ingå i berörd personals anställningsavtal 
och arbetsbeskrivningar eller annat styrdokument för att säkra en 
kontinuitet.  
Om man ser projektorganisationens i ljuset av en nätverksstruktur är 
tanken bakom sammansättningen, både pilotgruppen och de fyra 
förebyggarteamen, att de ska sprida det preventiva förhållnings- och 
arbetssättet i sina respektive verksamheter. Emellertid vittnar både 
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pilotgruppen och förebyggarteamen att det har varit och är problematiskt 
att nå ut till samtliga berörda anställda, några har lyckats bättre, andra 
sämre. En grund för förståelsen av dessa svårigheter är diffussionsteori, 
alltså hur idéer och innovationer sprids i nätverk.  
 
 
Vad händer i ett nätverk? 
 
En första förutsättning för människors vilja att anamma nya idéer eller 
förändra sitt arbetssätt är att det finns ett upplevt behov av att ändra 
praxis.29 I projektet Filipstad Allas Ansvar är samtliga respondenter överens 
om nödvändigheten att arbeta förebyggande, eftersom de sociala 
problemen är stora i kommunen. I både pilotgruppen och 
förebyggarteamen har man också fört en dialog kring problematiken, en 
dialog som inte i samma utsträckning tycks ha förekommit i alla berörda 
verksamheter. Det gäller framförallt på de skolenheter där man möter ett 
motstånd. I de verksamheter där man lyckats integrera det förebyggande 
arbete med den ordinarie verksamheten, har personalen upplevt att det 
finns ett behov av att förändra både förhållnings- och arbetssätt till en mer 
främjande ansats, för att stimulera elevernas positiva sociala utveckling 
med förmåga att säga nejtack till alkohol och droger.  
 
 
Cost-benefit-bedömningar 
 
I allmänhet köper inte människor en förändring hur som helst utan ser 
först vad de har att vinna eller förlora på att ändra praxis, man gör så 
kallade cost-benefit-bedömningar.30 Det motstånd, som finns på vissa 
skolenheter mot att arbeta förebyggande, kan betyda att personalen där 
inte upplever att de har något att tjäna på en förändring, insatsen att 
förändra arbetssättet är för stor i relation till vad man vinner och därför 
håller man fast vid att det inte ingår i yrkesrollen. Då är det lätt att lägga 
över ansvaret på exempelvis socialtjänsten. De skolenheter där man har 
infört ett förebyggande arbete kan däremot peka på att personalen har 

                                                 
29 Ahrenfelt, B, (1995) Skogen, K & Sørlie, M-A (1995) 
30 Skogen, K & Sørlie, M-A (1995) 
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gjort bedömningen att de har något att vinna på att arbeta preventivt och 
att göra det i samarbete med socialtjänsten och polisen. Förmodligen 
upplever de, att de har mer att vinna än att förlora på ett samarbete och 
ömsesidigt utbyte. 
 
Projektets ambition att bygga ut nätverket till att omfatta både ortens 
föreningsliv och fler föräldrar, kan också ses i ljuset av cost-benefit-
bedömningar.  Det kan vara så att föreningarna har för lite att vinna på att 
jobba förebyggande, kanske tjänar de mer på att servera öl i tält vid festliga 
tillfällen i kommunen. Att det är svårt att engagera många föräldrar skulle 
kunna tolkas; att när skolan kräver en större insats av dem att delta i 
skolans olika preventionsprogram, tar det tid, tid som dagens många 
gånger stressade föräldrar kanske känner att de inte har. En annan tolkning 
kan vara, att föräldrar upplever att skolan signalerar att de inte klarar av sin 
föräldraroll och därför ska de, med hjälp av värderingsövningar, läras att 
fostra sina barn. Det kan tas som en kränkning och föräldrar kan 
förmodligen anse att detta är inte skolans uppgift. Till yttermera visso  
kanske föräldrar och representanterna i projektorganisationen inte har 
samma uppfattning om vad som är förebyggande arbete. 
 
Sammanfattningsvis har både ett upplevt behov av att förändra praxis och 
de cost-benefit-bedömningar, som de berörda aktörerna gör, en stor 
betydelse för intresset och viljan till delaktigheten i ett förebyggande 
arbete. Det betyder att det motstånd man möter hos en del anställda - 
både inom socialtjänsten, skolan och polisen - och det låga intresse som 
föreningslivet och föräldrar visar, bland annat kan förstås utifrån att de 
förmodligen har mindre att vinna än förlora på att vara delaktiga i ett 
preventionsarbete. 
 
 
Nätverkets spridningsmekanismer 
 
Om de anställda inom de berörda verksamheterna inte är motiverade att 
förändra sitt förhållnings- och arbetssätt, i den meningen att de ska bidra 
till att främja barn- och ungdomars psykosociala utveckling, är det ett 
hinder i utvecklingen av ett förebyggande arbete, som bör övervinnas om 
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en förändring ska ske. Hur sker då förändringar via nätverk, vilka krafter är 
det som påverkar en spridning av det preventiva budskapet? 
 
Låt oss ta hjälp av S-I-modellen (social interaktion) och undersöka vilka 
mekanismer som ”triggar” igång idéer och innovationers spridning i ett 
nätverk. Utgångspunkten för modellen är att människor ingår i ett eller 
flera sociala nätverk, där idéer sprids genom social interaktion. Teorin 
grundar sig på en rad antaganden där mekanismer som en aktörs position, 
informella kontakter och gruppidentifikation påverkar idéers 
fortplantning.31

 
Anställda i höga positioner och med ett högt anseende anses vara en faktor 
med stark påverkningsförmåga. Att ha en hög position i en verksamhet kan 
dels vara fråga om att befinna sig högt upp i en hierarki, en chef med 
formell makt, dels kan det handla om en person med ett högt anseende 
bland kollegor. Det vill säga en person som andra värderar högt, vars 
åsikter och bedömningar man litar på. Att ha en hög position innebär inte 
med nödvändighet att man har ett högt anseende eller tvärt om, en person 
med högt anseende behöver således inte ha en hög position rent 
organisatoriskt.32

 
Högstatuspersoners förmåga att påverka kan vara en förklaring till varför 
kommunens politiker lyckats fånga ett visst intresse från föreningslivet, 
något som man i projektet har misslyckats med. Politiker har hög status, 
eftersom de genom sin position har en formell makt att påverka i 
kommunen. Till exempel är det de som beslutar om föreningsbidrag, vilket 
kan påverka föreningarnas vilja att hålla sig väl med politikerna. Genom 
dem kan de få något att vinna på att samarbeta kring frågor om alkohol, 
narkotika och tobak. Politiker kan således upplevas vara bättre 
förhandlingspartners än pilotgruppen. 
 
I projektorganisationen för Filipstad Allas Ansvar är pilotgruppen 
sammansatt av verksamhetschefer och i kraft av att de är formella ledare,  
har de också en hög position i organisationen. Emellertid är det ingen 
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garanti för att de har legitimitet eller ett högt anseende bland de anställda. 
Däremot har de en formell makt att intervenera i den egna verksamheten. 
Den befintliga strukturen som villkorar det förebyggande arbetet och 
förebyggarteamen, är beroende av verksamhetschefernas prioriteringar i det 
förebyggande arbetet. Förhållandet synliggörs på de skolenheter där man 
infört ett preventivt arbetssätt. Ledningen visar aktivt att man stödjer 
förebyggarteamets arbete och framförallt har man skapat arenor för 
information och dialog, som är viktigt i allt förändringsarbete. Eftersom 
man varit framgångsrik kan det också betyda att både skolledning och 
förebyggarteam har ett högt anseende bland de anställda, som bidrar till att 
personalen intresserar sig för en utveckling av det förebyggande arbetet.  
 
På de skolenheter där man inte har lyckats att implementera ett 
förebyggande arbete, tycks det inte finnas något större utrymme i den 
befintliga organisationen för en gemensam information. Förebyggarteamen 
upplever inte heller att ledningen har använt sin formella position till att 
skapa förutsättningar för kommunikation och kunskapsspridning. Att man 
stött på problem skulle även kunna förklaras av att förebyggarteamen inte 
har legitimitet bland sina kollegor. Representanterna är inte personer med 
ett högt anseende och därmed en informell hög position, vars åsikter 
värderas högt som andra låter sig påverkas av.  
 
Samtidigt tar förändring tid eftersom människor behöver olika lång tid för 
att anamma nya idéer eller nya arbetssätt. Everett M. Rogers har utifrån 
människors olika egenskaper identifierat de tre kategorierna; innovatörer, 
medlöpare och eftersläntrare. Dessa tre kategorier påverkar och påverkas av 
utvecklingsprocessen på olika sätt. Rogers kallar högstatuspersonerna för 
innovatörer, de är så kallade ”gatekeepers”, och är så att säga möjliggörare.  
Det är dem som andra lyssnar på och de kan antingen stänga eller öppna 
dörrar. Hit hör dels de som har en formell position, dels de som har en 
informell position i den meningen att de genom sin person har ett högt 
anseende.33  
 
Utifrån resonemanget är ett möjligt antagande, att både verksamhetschefer 
och representanter i de förebyggarteam som är framgångsrika är 
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innovatörer i så måtto att de både öppnar dörrar och får andra med sig.  
Medan de förebyggarteam som är mindre framgångsrika, inte är 
sammansatta av innovativa högstatuspersoner med makt att påverka andra. 
Det kan också vara en förklaring till varför en av respondenterna menade 
att alla yrkeskategorier inte värderas lika högt, de har inte ett högt 
anseende och därför blir de inte lyssnade på. 
 
I ett förändringsarbete torde man identifiera de som har ett gott anseende 
bland kollegor, få dem med sig och inte emot sig. Har man den kategorin  
emot sig i ett förebyggande arbete, är det risk för att utvecklingen bromsas 
upp, eftersom de torde påverka medlöparna både i en positiv och negativ 
riktning.  Medlöparna är den kategori som tidigt följer efter och anammar 
nya idéer. De som sist kliver på tåget är eftersläntrarna, eftersom de är mest 
skeptiska, men viker sig till slut för ”övermakten” för att inte hamna 
utanför.34

 
Både medlöparna och eftersläntrarna kännetecknas av osäkerhet inför 
förändringar och utifrån cost-benefit-bedömningar tar de ställning om de 
ska delta i en förändringsprocess eller inte. Osäkerheten inför en 
förändring kan också bero på att människor är olika benägna att ta risker 
och ställer olika krav på säkerhet inför sitt handlande. Man har enligt 
tröskelhypotesen35 olika tröskelvärden, vilket innebär att vissa människor 
köper en förändring eller en idé först när andra som de litar på har gjort 
det. Diffusionsförloppet, enligt tröskelhypotesen, tar formen av en 
kedjereaktion eller en dominoeffekt, där den ena brickans fall utlöser den 
andra. Det betyder att i vissa fall räcker det med att någon eller några 
kollegor anammar nya idéer innan man själv följer efter, i andra fall krävs 
det att samtliga bekänner sig till en idé. Det är här eftersläntrarna finns, de 
antar en förändring först när de flesta andra har gjort det och det inte finns 
någon återvändo till det gamla. 
 
Resonemanget kan ge ytterligare belysning av det motstånd (förutom cost-
benefit-bedömningar) som finns på vissa enheter. Det förebyggande 
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arbetets är inget man vågar satsa på förrän flera kollegor har bekänt sig till 
behovet av att förändra praxis.  
 
För att påskynda processen att övertyga medlöparna och eftersläntrarna 
krävs – som i allt förändringsarbete – kommunikation och 
kunskapsspridning, vilket tycks vara en bristvara på de enheter som 
fortfarande inte har integrerat det förebyggande arbetet med den ordinarie 
verksamheten. 
 
 
Vikten av kommunikation 
 
Kommunikation för kunskapsspridning anses vara en av de viktigare 
aspekterna i allt projektarbete och bör ske löpande, eftersom det spelar en 
avgörande roll för att effektivisera processen och nå projektets mål. 
Kunskap om processen handlar både om de kunskaper som behövs för att 
sätta igång processer och de kunskaper som behövs för att genomföra 
projektets förändringsbudskap. Därför bör kommunikation ses som ett 
viktigt lednings- och styrinstrument. Det är genom kommunikation man 
skapar kontakter, påverkar varandra och sprider idéer. Men för att kunna 
överbrygga motstånd och osäkerhet bör kommunikationen vara planerad 
och inte slumpmässig. 36  
 
Kommunikation mellan pilotgruppen och förebyggarteamen och emellan 
teamen förefaller vara planerad. Däremot tycks kommunikationen mellan 
projektorganisationen och de befintliga strukturerna vara av mer 
slumpmässig karaktär. Det gäller såväl vissa av förebyggarteamens 
kommunikation av det förebyggande arbetet på skolenheterna som 
pilotgruppens och projektledarens kommunikation med politiker och 
förvaltningschefer. Att skaffa och dela med sig av kunskaper om hur man 
sätter igång en process tycks vara en problematisk del i projektet. Det är 
ovisst hur stor medvetenheten är i projektorganisationen, till exempel om 
diffusionsteori eller andra förändringsstrategier.  På de skolenheter som har 
lyckats implementera ett förebyggande arbete är det möjligt att den 
kunskapen finns. Däremot på de enheter där man varit mindre 
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framgångsrik är det mer tveksamt. När det gäller kunskaper om hur man 
kan arbeta förebyggande, alltså projektets budskap, har det gjorts en hel 
del, när det gäller kompetensutveckling. Medan utbildning i 
nätverksanalys, olika förändringsstrategier och dess konsekvenser tycks 
saknas i utbildningspaketet.   
 
En viktig fråga för projektet är att informera och kommunicera avsikten 
med en förändring, målen och de strategier som används.37 I Filipstad 
Allas Ansvar har inte alla förebyggarteam fört en kommunikation kring 
orsaken och nyttan med det förebyggande arbetet. Till exempel har inte 
alla förebyggarteam hunnit presentera vare sig själva, det förebyggande 
arbetet eller det upprättade måldokumentet som ska gälla för skolenheten.  
All berörd personal har inte heller fått information om 
drogvaneundersökningarna. Dessa har bara behandlats i 
projektorganisationen, på föräldramöten och i media. Än mindre har man 
fört en dialog kring behovet av ett förebyggande arbete.  
 
Kommunens måldokument, det övergripande alkohol- och 
narkotikaprogrammet är fortfarande inte klart. Det betyder att man i 
kommunen inte klart har dokumenterat avsikten och målet med det 
förebyggande arbetet.   
 
Enligt S-I-modellen tar idéer och innovationers spridning formen av en S-
kurva. Det går långsamt i början, men sedan följer en fas med snabb 
spridning och utveckling. I den här fasen ansluter sig medlöparna, då har 
de bestämt sig. Kurvan fortsätter att stiga ett tag, men betydligt 
långsammare. Det är nu som eftersläntrarna tar till sig idéerna.38  
 
Utvecklingen är inte relaterad till ett specifikt tidsperspektiv, men 
avgörande torde vara i vad mån det sker en kommunikation. För att få 
med sig både medlöpare och eftersläntrare krävs en kontinuerlig dialog 
och kunskapsspridning. Om detta inte sker är det risk för att processen 
drar ut i tid. På de skolenheter som är framgångsrika i preventionsarbetet 
förs det en dialog, vilket det inte gör på samma sätt på de enheter som har 
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det problematiskt. Det kan vara förklaringen till politikers undran varför 
det tar så lång tid att bygga strukturer. Förändringsarbete kan vara 
problematiskt om det inte förs en aktiv och planerad kommunikation med 
hög grad av dialog. 
 
 
Delaktighet eller inte 
 
Teorier om idéers spridning i nätverk är ett sätt att belysa Filipstad Allas 
Ansvar och de möjligheter och problem som synliggjorts vid 
implementeringen av det förebyggande arbetet. Ett annat sätt är att utgå 
ifrån olika strategier som används i en organisationsförändring, oavsett det 
är en förändring av första eller andra ordningen. Enligt ett systemteoretiskt 
synsätt är en förändring av första ordningen en fråga om förnyelse eller 
förbättringar av ett befintligt system, medan en förändring av andra 
ordningen är en fråga om mer genomgripande förnyelse av både 
organisations- och tankestrukturer.39  
 
Att införa ett förebyggande arbetssätt i berörda verksamheter torde handla 
mer om en förändring av första ordningen, eftersom det innebär en 
utveckling av det man redan gör. Tanken är inte att förändra 
skolenheternas eller socialtjänstens befintliga struktur. Utan det handlar 
om att integrera ett förebyggande arbete i ett socialt arbete eller i den 
undervisning man redan bedriver och göra det i samarbete med varandra. 
Det är egentligen inte en ny fråga vare sig för socialtjänsten eller för 
skolan, eftersom de styrdokument som verksamheterna vilar på också 
trycker på vikten av ett förebyggande arbete. Det är således inte frågan om 
en revolutionerande förändring.  
 
I ett förändringsarbete talar man vanligen om tre olika tillvägagångssätt  
när det gäller att bedriva ett förändringsarbete, den toppstyrda, den 
representativa och den deltagarstyrda strategin.40 Den toppstyrda (top-
down) kallas även expertmodellen, där en expert (kan också vara ledning 
eller någon annan i organisationen som utses) tar initiativ, bestämmer mål 
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och slutprodukt och ”säljer in” detta till de berörda. Den representativa är 
kännetecknande för projektmodellen, där man antingen på basis av en 
förstudie eller på ett ledningsinitiativ tillsätter ett projekt och anställer en 
projektledare som i sin tur tillsätter arbetsgrupper. I projektet känner man 
av situationen och förankrar successivt idéer och säljer in lösningarna 
bland berörda. Den deltagarstyrda strategin kallas även processmodellen 
och innebär att alla berörda är delaktiga i förändringsarbetet, oavsett 
position. Det kan gå tillväga på flera sätt, men det är inte ovanligt att en 
extern eller intern konsult ställer diagnos och försöker väcka ett intresse 
bland berörda att engagera sig, för att få ett brett engagemang i 
problemlösningen. I andra fall kan berörda själva både diagnostisera, 
komma med lösningar och svara för genomförandet av förändringen. Ett 
vanligt verktyg för berördas delaktighet är den demokratiska dialogen där 
alla utifrån sin erfarenhet får göra sin röst hörd. 41

 
 
Är förändringen toppstyrd? 
 
Projektet Filipstad Allas ansvar ingår i det regionala projektet Värmlands 
ansvar, vars syfte är att sprida den nationella alkohol- och 
narkotikapolitiken i Värmland.  Problemet är framförallt att 
alkoholkonsumtionen är för hög och på sikt måste minskas. Det regionala 
projektets uppgift är att stötta kommunerna i att bygga hållbara strukturer för 
ett målinriktat alkohol- och förebyggande arbete. Det är således ett 
förändringsbehov som påkallats uppifrån. Å andra sidan får man inte vare 
sig från nationell eller från regional nivå kränka kommunernas rätt till 
självstyre och därför har kommunerna rätt att utifrån egna behov och 
förutsättningar formera ett förebyggande arbete i frågor som rör alkohol, 
narkotika och tobak.   
 
I Filipstad är kommunstyrelsen uppdragsgivare och har utifrån att det finns 
sociala problem i kommunen beslutat om projektet Filipstad Allas Ansvar 
och att det ska ligga på verksamhetsnivå, varför en pilotgruppen bestående 
av verksamhetschefer tillsattes. Man anställde också en projektledare som 
tillsammans med pilotgruppen har det övergripande ansvaret. Pilotgruppen 
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har beslutat om tillsättande av förebyggarteam och dess sammansättning. 
Pilotgruppen är så att säga arkitekten bakom formeringen av 
projektorganisationen. Även om samtliga respondenter är överens om att 
man behöver introducera ett förebyggande förhållnings- och arbetssätt, så 
tycks det inte vara så bland de berörda på samtliga skolenheter. Det finns 
ett visst motstånd att förändra sitt arbetssätt och utveckla ett promotivt 
förhållningssätt i den vardagliga praktiken. 
 
Det som är kännetecknande för en toppstyrd strategi är att en förändring 
initieras av organisationsledningen, som definierar problemet och tillsätter 
till exempel en konsult som ska konkretisera problemet och utforma en 
lösning. För att en toppstyrd förändringsstrategi ska ha en chans att lyckas, 
ska så få som möjligt involveras i processen innan ett konkret förslag 
presenteras. Dessutom ska förändringen genomföras så snabbt som möjligt 
för att de berörda inte ska hinna tänka eller mobilisera ett motstånd.42

 
Förändringsarbetet i Filipstads Allas Ansvar kännetecknas inte av den 
snabbheten eller av att få personer är medverkande. Däremot är det troligt 
att vissa anställda kan uppleva att det är ett toppstyrt projekt, all den stund 
det inte förefaller vara ett resultat av de berörda anställdas uttalade behov. 
Det motstånd som vissa förebyggarteam har mött kring ett förebyggande 
arbetssätt skulle kunna förklaras av strategins konsekvenser. Just motstånd 
är en vanlig reaktion som föds ur bristande delaktighet, där berörda 
upplever att deras kunskap och erfarenhet inte tas tillvara. Överhuvudtaget 
har den toppstyrda strategin problem med att integrera konstruktiva 
utvecklingsprocesser hos både enskilda personer och arbetslag.43

 
Ytterligare en konsekvens av en toppstyrd strategi är att i samband med 
förändringar uppstår kommunikationsproblem mellan olika nivåer i 
organisationen, som inte blir föremål för bearbetning och överbryggning.44  
Det är inte ovanligt att man utvecklar samspelsmodeller som 
försvarsmönster för att undvika problem och konflikter. Till exempel 
modifierar människor ofta information som ska skickas uppåt i 
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organisationen, så den ska verka mer fördelaktig.45 Oavsett man befinner 
sig i ett förändringsarbete eller ej så utvecklas olika typer av 
samspelsmodeller i en organisation. 
 
Resonemanget kan förklara varför både de intervjuade politikerna och en 
av respondenterna i förebyggarteamen upplever att informationen är 
tillrättalagd. Det kan betyda att det brister i tilliten mellan olika nivåer i 
organisation, vilket kan förklara att det utvecklats ett negativt 
samspelsmönster.  
 
 
Är förändringen representativ? 
 
Att det förebyggande arbetet kan upplevas vara toppstyrt motsägs å andra 
sidan av de enheter där det förebyggande arbetet är framgångsrikt. På 
åtminstone en av dessa, är inte behovet av en förändring, eller hur den 
skall gå till, påkallad ”uppifrån” utan har vuxit fram ur de bekymmer man 
hade på enheten.  Utifrån ett gemensamt upplevt problem tillsattes en 
grupp, ett förebyggarteam, som funnits med under hela processen, från 
idéfas till planerings- och genomförandefas. Teamets framgång är inte 
enbart ett resultat av en medverkan i Filipstads Allas Ansvar, eftersom det 
förebyggande arbetet hade påbörjats innan man gick in i projektet.  
 
Strategin på denna enhet pekar mot projektmodellen, eller om man så vill 
den representativa, där förebyggarteamet representerar personalen. Det är 
en framgångsrik strategi under förutsättning att det under projektets första 
fas dels finns ett intresse bland de anställda, dels att projektet behandlar ett 
problem som ligger de anställda varmt om hjärtat. Strategin förutsätter att 
de anställda får fortlöpande information om projektets framåtskridande.46 
Så är också fallet på de/den enhet som är framgångsrik, där har man en 
kontinuerlig förankring av projektet genom en ständig information och 
kommunikation om vad som händer och sker i det förebyggande arbetet.  
 

                                                 
45 Dixon, N, M (2000) 
46 a.a. 

 66 



Emellertid kan den representativa föreändringsstrategin även appliceras på 
projektet som helhet. Projektorganisationen kännetecknas av att den består 
av representanter för organisationsledningen och personalen, även om de 
inte sitter i samma grupperingar. Så långt är det överensstämmande, sedan 
blir det problematiskt. På de skolenheter som har svårigheter att 
implementera ett förebyggande arbete har berörd personal inte visat något 
behov av att förändra praxis, vilket är en förutsättning för att den 
representativa strategin ska fungera. Inte heller ges det några större 
möjligheter till en kontinuerlig information, vilket också är ett viktigt 
inslag. Förhållande pekar på att man försökt använda sig av den 
representativa modellen, men inte lyckats fullt ut eftersom nödvändiga 
förutsättningar saknas. Det betyder att, trots att projektet som helhet kan 
uppfattas som att man använder en representativ strategi, kan problemen 
på dessa enheter tolkas utifrån att projektet kan upplevas som toppstyrt.   
 
 
Är förändringen deltagarstyrd? 
 
Det som skiljer den toppstyrda och den representativa förändringsstrategin 
från den deltagarstyrda är att i den sistnämnda ska alla berörda vara 
delaktiga i förändringsarbete. Man överlämnar således inte ansvaret till en 
projektgrupp utan utgångspunkten är att förändringar ska planeras, 
genomföras och följas upp av dem som är berörda. Det innebär att många 
personer är inblandade, vilket både är tidskrävande och svårt att 
genomföra. Men det man vinner är en förändringsvilja och ett 
engagemang, som är goda förutsättningar för att lyckas i ett förändrings- 
eller utvecklingsarbete.47

 
Det finns inga tecken på att projektet Filipstad Allas Ansvar har en 
deltagarstyrd strategi, om så vore fallet hade förutsättningarna att integrera 
det förebyggande arbetet i vardagspraktiken förmodligen varit större. I ett 
deltagarstyrt förändringsarbete är dialogen verktyget, varför strategin ställer 
krav på att personalen får tillfälle att prata med varandra. För strategin 
innebär, att den dialog kring det förebyggande arbetet som finns inom 
pilotgruppen och förebyggarteamen ska flyttas ut till berörda anställda. En 
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dialog som har varit förutsättningen både i pilotgruppen och 
förebyggarteamen, dels för utvecklingen av det gränsöverskridande 
samarbetet, dels för att överbrygga hinder som sekretesslagen och en 
negativ förförståelse om varandras verksamheter. Emellertid gäller det inte 
samtliga skolenheter utan dialogen tycks vara levande på den enheten eller 
de enheter där det förebyggande arbetet är framgångsrikt. 
 
En vanlig fallgrop i förändringsarbete är att det uppstår en 
motivationsklyfta, vilket innebär att det finns en diskrepans emellan 
ledarens motivation och medarbetarnas motivation. Förändringsledarna 
skaffar sig kunskaper under hela projekttiden som leder till att de får större  
förståelse både om behovet av förändringen och om vad som behöver 
göras.48 Motivationsklyftan kan därför vara ytterligare ett argument till 
varför man bör flytta den dialog man har haft i pilotgruppen och i vissa av 
förebyggarteamen ut till de berörda på skolenheterna, de som ska arbeta 
operativt med det förebyggande arbetet. I första hand gäller det de mindre 
framgångsrika enheterna. 
 
Ytterligare en aspekt som talar för vikten av en dialog är att all förändring 
börjar inne i människor och det är först när människors tankestrukturer 
börjar ändras, som man kan agera på nya sätt. För att får till stånd den 
förändringen måste medarbetarna vara fullt ut delaktiga i processen. Att 
göra medarbetarna delaktiga i processen innebär inte med nödvändighet 
att man eliminerar allt motstånd utan däremot ser olika åsikter och 
konflikter som bra och kreativt för förändringsprocessen.49  
 
 
Sammanfattande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan man utifrån nätverksanalys konstatera att de 
framgångsrika enheterna kännetecknas av att de har känt ett behov av att 
förändra praxis och utifrån cost-benefit-bedömningar insett att de har 
mycket att vinna på en förändring och att göra det i samarbete med andra 
verksamheter. Det förfaller troligt att skolledningen och representanterna i 
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förebyggarteamen har både hög status, ett gott anseende och är 
innovatörer med makt att påverka både medlöpare och eftersläntrare. En 
viktig aspekt är kommunikationsmöjligheter och på de enheter som är 
framgångsrika finns arenor för dialog och kunskapsspridning.   
 
Motsatsen torde då känneteckna de skolenheter som är mindre 
framgångsrika. Där är det frågan om huruvida berörd personal de facto 
känner behov av att förändra praxis eller om förebyggarteamen har den 
status att de kan påverka andra. Ledningen tycks heller inte till fullo 
använt sin formella position till att skapa möjligheter såsom arenor för 
dialog och kommunikation som är nödvändigt för att sprida det preventiva 
budskapet.  
 
Att det har varit svårt att ”nätverka” med ortens föreningsliv och föräldrar 
kan också ses i ljuset av cost-benefin-bedömningar. Dessa kategorier kanske 
fortfarande inte upplever att de har något att vinna på att samarbeta kring 
ett förebyggande arbete. 
 
Ett annat sätt att belysa processen och dess bekymmer är att ta 
utgångspunkt i olika modeller för organisationsförändring. Att förändra 
förhållningssätt och arbetsmetoder i vardagsarbetet kan betraktas som en 
förändring av organisationens värderingsstruktur.  
 
Inom ramen för Filipstad Allas Ansvar har man använt sig av 
projektmodellen som också kallas den representativa modellen. I de eller 
den enhet där man fått till stånd en attityd- och beteendeförändring bland 
personalen har den representativa modellen fungerat fullt ut. Återigen; 
förändringen har initierats ur ett behov av att förändra praxis, varför man 
tillsatt en projektgrupp som består av representanter för personalen. Man 
har haft goda förutsättningar att förankra projektets idéer och fört en 
kommunikation kring det förebyggande arbetet, vilket har bidragit till att 
berörd personal känner sig delaktig.  
 
På de enheter eller den enhet där projektet haft bekymmer med 
implementeringen upplever troligtvis inte personalen att förebyggarteamen 
representerar dem, eftersom gruppen inte tycks ha initierats av ett upplevt 
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förändringsbehov bland berörd personal. Teamet har dessutom haft små 
möjligheter att förankra det förebyggande arbetet eftersom mötesplatserna 
är få. Det motstånd som redovisas kan tala för att personalen upplever att 
det är ett uppifrånstyrt förändringsarbete.  
 
Låt oss lämna processen och processanalysen och gå vidare till projektets 
delmål och övergripande målsättning.  
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6 Har man uppnått målen för projektet 
 
Det förebyggande projektet i Filipstad har pågått sedan våren år 2000 och 
planeras att avslutas årsskiftet 2005-2006. Det betyder att under snart fem 
år har man bedrivit ett förebyggande arbete riktat mot barn och ungdom, 
vars syfte är att integrera det förebyggande arbetet med den ordinarie 
verksamheten. Under projekttiden har man fått mycket gjort, men som 
redogjorts under processbeskrivningen har det inte varit helt 
bekymmersfritt utan man har stött på en hel del hinder. För att nå det 
övergripande målet och de delmål, som redogörs för i beskrivningen av 
projektet Filipstad Allas Ansvar, har man framförallt använt sig av de tre 
strategierna nätverksbygge, kompetensutveckling och opinionsbildning.   
 
Har man uppnått det övergripande målet att bygga in det förebyggande arbetet 
i den ordinarie verksamheten? Låt oss först se om man lyckats nå delmålen;  
 
     -  att utveckla det gränsöverskridande samarbete man startat och  
        involvera flera aktörer  

- att kontinuerligt genomföra och följa upp alkohol- och 
   drogvaneundersökningar, 
- att skapa en övergripande alkohol- och drogpolicy för kommunen, 
- att informera allmänheten  
- att utveckla metoder för det förebyggande arbetet. 
 

Delmålen kan betraktas vara de mått och steg man har planerat att ta för 
att skapa goda förutsättningar för att nå det övergripande målet. 
 
 
Nästan framme 
 
Ett av delmålen är att bygga vidare på och utveckla det gränsöverskridande 
samarbetet man startat och involvera flera aktörer. Det handlar om den 
nätverksstruktur man påbörjade under pilotkommunprojektet, då 
pilotgruppen bildades och omfattade verksamhetschefer från grundskolan, 
socialtjänsten och polisen. Som redovisas i projektbeskrivningen har 
projektet byggts ut till att inkludera gymnasiet, vars verksamhetschef också 
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ingår i pilotgruppen. Pilotgruppen har skapat förebyggateam på varje 
skolenhet, vilka består av skilda aktörer från skolan, socialtjänsten och 
polisen, som är en adjungerande part. Uppbyggnaden av teamen har gjorts 
under projekttiden för Filipstad Allas ansvar och är ett strukturellt försök 
att integrera det förebyggande arbetet. Eftersom man i projektet fokuserar 
barn och ungdom har man i första hand vänt sig till de verksamheter som 
arbetar med den målgruppen och en önskan är dels att engagera fler 
föräldrar, dels intressera föreningslivet. I projektplanen nämner man även 
MVC och BVC, men det förfaller som att man ännu inte har utvecklat ett 
samarbete med dem. Om man ska mobilisera andra aktörer än dem som 
arbetar med barn och ungdom krävs det ett nytt kommunstyrelsebeslut, 
vilket förklarar varför man inte vänt sig till andra än nämnda verksamheter. 
 
Ytterligare ett delmål för projektet är att kontinuerligt följa upp och 
genomföra alkohol- och drogvaneundersökningar. Det är ett arbete som 
startades under pilotkommunprojektet och har utvecklats under tiden i 
Filipstad Allas Ansvar. Tanken är att det ska göras en gång per år och i 
skrivande stund har det genomförts fyra kartläggningar över ungdomars 
alkohol- och drogmönster.  
 
Att kartlägga hur dessa mönster ser ut i Filipstad är en av grunderna för det 
tredje delmålet; att utforma ett övergripande handlingsprogram för 
alkohol- och drogproblematiken. Det är ett dokument som politikerna 
ansvarar för, där de ska uttala kommunens politiska viljeinriktning, alltså 
vilka övergripande mål som ska gälla för kommunen som helhet. 
Handlingsprogrammet ska därefter bearbetas både på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå, i den meningen att man ska ange mål för förvaltningen 
och vilka aktiviteter man ämnar vidta för att nå målen. I skrivande stund är 
det övergripande dokumentet inte färdigställt. Däremot har 
förebyggarteamen tagit fram mål för sina respektive skolenheter. Emellertid 
är inte dokumenten implementerade på alla skolenheter. Eftersom det 
övergripande handlingsprogrammet inte är klart har det inte utgjort 
grunden för skolenheternas måldokument, varför det är oklart om målen 
för skolenheten kommer att vara kongruenta med kommunens politiska 
viljeinriktning.      
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I samband med sammanställningen av drogvaneundersökningen lämnar 
man en pressrelease till media, som svarar mot delmålet att informera 
allmänheten. Både lokalpressen och länstidningarna har haft artiklar där 
ungdomarnas alkohol- och drogvanor presenterats. Eftersom man 
genomfört undersökningarna varje år i fyra år är det troligt att man i 
samma omfattning har informerat allmänheten. Samtidigt tar man tillfället 
iakt och informerar om vilka preventiva satsningar som kommunen gör. 
Det är ett sätt att medvetandegöra kommuninnevånarna om situationen 
och bilda opinion kring det förebyggande arbetet. Dock är det oklart om 
projektet har en mer utvecklad mediestrategi än att just informera om hur 
den sociala situationen bland skolans elever ser ut och vad som görs på 
området.  
 
Det femte delmålet är att utveckla metoder för det förebyggande arbetet. 
En av implementeringsstrategierna är kompetensutveckling, som bland 
annat omfattar utbildning i olika metoder. De specifika 
preventionsprogram som används i det förebyggande arbetet är Charlie 
och Steg-för-steg, där projektledaren tillsammans med några av skolans 
mentorer arbetar med metoder för ett värdegrundarbete riktat till både 
föräldrar och barn. På introduktionsstadiet befinner sig Guldsitsen, som är 
en metod för att utveckla en samarbetsrelation mellan lärare och föräldrar. 
Frimärket är en verksamhet som riktar sig till familjer som behöver stöd. 
Under projekttiden har man genomfört ett antal utbildningssatsningar som 
har behandlat ett promotivt förhållningssätt, frisk- och riskfaktorer och 
goda relationers skyddande effekt.  På någon eller några skolenheter finns 
hälsa och livskunskap på schemat. Huruvida man på denna eller dessa 
enheter har utvecklat särskilda metoder på området är oklar. Vad som 
däremot är uppenbart är att personalen upplever området som särskilt 
viktigt. På de enheter där implementeringen av ett förebyggande arbete 
varit mer problematiskt tycks inte den ordinarie personalen arbeta med 
olika preventionsprogram annat än i den omfattningen som tidigare 
nämnts, alltså att projektledaren tillsammans med tre av skolans mentorer 
är handledare  för ett värdegrundsarbete. 
 
Sammanfattningsvis när det gäller delmålen är inte dessa kvantifierade så 
det är svårt att bedöma när ett mål har uppnåtts. Till exempel kan man 
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ställa sig frågan hur många aktörer ska involveras, hur många metoder ska 
utvecklas etcetera. Emellertid har man i projektet involverat fler aktörer i 
det förebyggande arbetet och som ingår i nätverksstrukturen, skapandet av 
förebyggarteamen är ett exempel. Det finns intresserade föräldrar, men 
dessa är för få, varför man vill lägga ner mer kraft på dem. Föreningslivet är 
på gång, men kräver mer arbete.  En gång om året under fyra år har man 
genomfört en kartläggning av ungdomars alkohol- och drogvanor, som 
man också via media informerar allmänheten om. Man har utvecklat 
metoder för det förebyggande arbetet, framförallt har en del av 
utbildningsinslagen handlat om preventionsprogram. Däremot är det 
oklart i vad mån metoderna används på skolenheterna. Det gäller även de 
enheter som har hälsa och livsstil på schemat.  Vad som framgår är att 
projektledaren tillsammans med några mentorer är handledare i Steg-för-
steg.  Vad man ändå kan säga är, att man har utvecklat metoder, eller 
åtminstone introducerat metoder före det förebyggande arbetet. Det mål 
som man inte har uppnått är att skapa en övergripande alkohol- och 
drogpolicy för kommunen som helhet. Däremot har de skilda 
skolenheterna formulerat egna måldokument. Den slutsats man således 
kan dra är att fyra av de fem delmålen har man uppnått. Emellertid 
utesluter det inte behovet av en fortsatt utveckling av de områden som 
målen omfattar.   
 
 
Integrering av det förebyggande arbetet i den ordinarie verksamheten. 
 
Om man nu uppnått fyra av de fem delmålen har det bidragit till att man 
lyckats nå det övergripande målet att bygga in det förebyggande arbetet i den 
ordinarie strukturen? Tanken bakom delmålen är att de är steg i att kunna 
utveckla och praktisera ett förebyggande arbete. Frågan är om delmålet 
som inte har uppnåtts haft någon betydelse för processen och uppnåendet 
av det övergripande målet?  
 
Som nämnts vid ett flertal tillfällen har man förutom projektmodellen 
använt en nätverksstrategi, utbildningsstrategi och en mediestrategi i 
implementeringen av det förebyggande arbetet. Att integrera det 
förebyggande arbetet med den ordinarie verksamheten har till delar varit 
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problematiskt, framförallt gäller det de verksamheter där man varit mindre 
framgångsrik. Det största hindret i implementeringsarbetet är att det inte 
funnits arenor för att kommunicera det preventiva budskapet. Andra 
hinder är tidsbrist och att det finns ett motstånd av yrkeskulturell karaktär i 
den meningen att det inte ingår i yrkesrollen, till exempel att lärare ska 
arbeta förebyggande. Dessa svårigheter kan relateras till rådande makt- och 
värderingsstrukturer.  
 
Man kan påstå att de befintliga strukturerna villkorar det förebyggande 
arbetet och kan därmed verka möjliggörande eller hindrande. Att det inte 
finns mötesplatser, där berörd personal kan föra en dialog kring behovet av 
förebyggande arbete är en organisationsfråga som faller på 
verksamhetscheferna, de är så att säga ”dörröppnare”. Det är de som har 
makt att intervenera i strukturen, frigöra tid och skapa möjligheter för 
dialog. Motståndet mot att utveckla ett nytt förhållnings- och arbetssätt är 
också ett uttryck för den traditionella värderingsstruktur som lärare har 
socialiserats in i, att arbeta förebyggande ingår inte i yrkesrollen. 
 
Att det går att integrera ett förebyggande arbete inom ramen för befintliga 
strukturer kan styrkas av de skolenheter där man varit framgångsrik. På 
dessa enheter har verksamhetscheferna skapat arenor för dialog, personalen 
har varit delaktiga och kommunicerat behovet av ett preventionsarbete, 
vilket har lett till att lärarna anammat ett promotivt förhållnings- och 
arbetssätt i så måtto att hälsa och livsstil toppar deras lista på viktiga 
ämnen i skolan. Genom att verksamhetscheferna skapat förutsättningar för 
ett förebyggande arbete signalerar de samtidigt frågans dignitet. Det 
förefaller som man på dessa enheter även lyckats överbrygga konflikter av 
kulturell art.  
 
Av resonemanget kan man dra slutsatsen att man både lyckats och inte 
lyckats att bygga in det förebyggande arbetet i den ordinarie verksamheten. 
Skillnaderna i framgång skulle kunna förklaras av den strategi man har 
använt sig av i förändringsarbetet och vilka mekanismer som har triggat 
igång en spridning av idén kring det förebyggande arbetet. 
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En fråga man kan ställa i sammanhanget är; hade man lyckats bättre om 
det funnits ett för kommunen övergripande handlingsprogram i frågor 
som rör alkohol, narkotika och tobak? Alltså om detta delmål hade 
realiserats på ett tidigt stadium i processen. Hade det kunnat påskynda 
utvecklingen?  Med utgångspunkt i de enheter eller den enhet där man 
varit framgångsrik är det lätt att konstatera att så är troligtvis inte fallet. 
Däremot på de enheter som implementeringen varit problematisk är det 
möjligt att en politisk viljeinriktning kunnat elda på processen. Det är inte 
helt ovanligt att förändringsarbete ibland går i stå, vilket ställer krav på att 
man då och då stimulerar processen.50 Om politikerna satt ett 
övergripande handlingsprogram i händerna på förvaltningscheferna och 
ställt kravet att de till en viss tidpunkt skulle ha utformat handlingsplaner 
för förvaltningen och förvaltningscheferna i sin tur krävt åtgärdsplaner för 
verksamheterna utav verksamhetscheferna, är det inte omöjligt att det satt 
en viss fart på det förebyggande arbetet. Å andra sidan kan det vara 
beroende av hur verksamhetscheferna behandlat frågan. Om de skulle ha 
använt sig av ett deltagarstyrt utvecklingsarbete eller ej.  
 
Problemen till trots, hur ser då respondenterna på framtiden? Kommer 
man så småningom att lyckas få med berörd personal på samtliga 
skolenheter eller kommer projektet bli ett i raden bland dem som läggs ner 
innan man uppnått det övergripande målet, att bygga in ett förebyggande 
arbete i den ordinarie verksamheten?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Targama, A (1981) m.fl. 
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7 Vad händer med det förebyggande arbetet i framtiden 
 
Det viktigaste för det fortsatta arbetet enligt pilotgruppen är ”att få 
organisationsskissen på plan och få teamen att arbeta självständigt”. 
Visionen är att förebyggarteamen ska bli stationära och i framtiden vara de 
som bär upp det förebyggande arbetet. Men det förutsätter att all personal  
på alla skolenheter är involverade i arbetet och där är man inte än.  
 
De intervjuade politikerna förväntar sig att det förebyggande arbetet i 
framtiden ”inte enbart behandlas på temadagar utan ingår som en del i 
den ordinarie verksamheten”. För att det ska bli möjligt menar 
respondenterna från förebyggarteamen ”att de som har beslutsmakten ska 
inse vidden och viktigheten”.  De känner en oro för framtiden och menar 
att projekt kommer och går, allt utifrån olika trender i samhället. Trots 
vissa hinder i utvecklingen är man överens om att det arbete man påbörjat 
måste fortsätta och det är först under år 2004 som man börjat nå ut till 
eleverna.  
 
Andra bekymmer som politikerna pekar på är att politiker på nationell 
nivå ger dubbla budskap. Samtidigt som det förväntas att man på 
kommunal nivå ska implementera den nationella alkohol- och narkotika 
politiken, så förs det en debatt kring att man vill sänka alkoholskatten.  Att 
sänka priset på alkohol går stick i stäv med det förebyggande arbetet och 
politikerna menar att därför arbetar man hela tiden i motvind. De tror 
också att förhållandet påverka moralen hos dem som ska jobba med 
området. Det finns en risk för att ett engagemang kan kännas meningslöst. 
Emellertid anser de intervjuade politikerna att alkoholen är ett allvarligt 
samhällsproblem och menar ”att vi kommer inte att ge oss, men man får 
anpassa sättet efter den situation man befinner sig i”.   
 
Överhuvudtaget är samtliga respondenter överens att ökningen av 
alkoholkonsumtionen och missbruket av droger är oroväckande, varför 
man måste bidra till att hejda utvecklingen och minska både tillgång och 
efterfrågan. Det är också skälet till varför flera av respondenterna anser att 
man måste mobilisera flera aktörer i det fortsatta arbetet. I huvudsak vill 
man utveckla samarbetet man påbörjat med föräldrar och föreningsliv, 
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medan man i politikergruppen kan tänka sig att successivt även involvera 
andra aktörer.  
 
Inför framtiden har politikerna även idéer kring hur preventionsarbetet ska 
organiseras. Man tänker sig att området ska ingå som en del i det nyligen 
omkonstruerade folkhälsorådet. Pilotgruppen kommer att vara kvar, men 
eventuellt i en ny sammansättning och organisatorisk tillhörighet. De 
intervjuade förvaltningschefer ser också folkhälsorådet som en lämplig 
arena, eftersom där ingår flera signifikanta aktörer för det förebyggande 
arbetet. Förutom kommunen deltar representanter från näringslivet, 
polisen, kyrkan etcetera. Om projektet kommer att utvidgas anser 
förvaltningscheferna dessutom, att ansvaret för det förebyggande arbete 
bör läggas på deras nivå, eftersom det ger bättre förutsättningar ”att koppla 
på näringslivet och arbetslivet”.  Det betyder inte att förvaltningscheferna 
är missnöjda med det förebyggande arbetet, tvärtom är de mycket nöjda 
och har stort förtroende för pilotgruppens arbete, kunskaper och 
nätverksbyggande. 
 
En annan fråga om upplevs vara viktig för utvecklingen är 
samordnarfunktionen. Flera av respondenterna anser att samordnaren alias 
projektledaren har varit och är en förutsättning för arbetet och behövs 
även i fortsättningen för att inte arbetet ska tappa fart. Om det inte finns 
någon som har ett uttalat ansvar för att driva det förebyggande arbetet är 
det risk för att det inte sker någon utveckling alls. 
 
 
Hur kan man gå vidare? 
 
Trots upplevda svårigheter att bygga in det förebyggande arbetet i 
vardagspraktiken förefaller det som att alla respondenter är överens om att 
man måste fortsätta den väg man har slagit in på. Hur ska man då gå 
vidare i utvecklingen av processen, hur ska man få organisationsskissen på 
plan? 
 
Utvärderingen visar att de flesta av de satta delmålen har uppnåtts. Ett 
problematiskt delmål har varit att mobilisera fler aktörer till arbetet, i 
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synnerhet från föreningslivet men även föräldrar. Det delmål som inte 
realiserats är den övergripande alkohol- och narkotikapolicyn, där 
politikerna uttrycker den viljeinriktning som ska styra det förebyggande 
arbetet.  
 
Trots att flera delmål har uppnåtts så har man inte till fullo lyckats att 
bygga in det förebyggande arbetet i den ordinarie verksamheten, vilket har 
belysts både under processbeskrivningen och i måluppfyllelseanalysen. 
Några eller någon skolenhet har lyckats och andra har lyckats sämre, vilket 
kan förklaras av den förändringsstrategi man använt.  Framgångsfaktorerna 
tycks ligga i att det finns gemensamma arenor för dialog, att cheferna är 
intresserade och ger signaler om frågans dignitet, att personalen känner sig 
delaktiga och att förebyggarteamen har mandat att arbeta med frågan och 
får den tid och det stöd de behöver. Man har skapat en möjlighetsstruktur 
för utvecklingen av ett promotivt förhållningssätt och arbetsmetod. Den 
förändringsstrategi man använt sig av är den representativa, där 
förebyggarteamen har fått legitimitet av sina kollegor som också upplever 
nödvändigheten av att förändra praxis. 
 
Dessa framgångsfaktorer är inte kännetecknande för det förebyggarteam 
som upplever hinder i att implementera det förebyggande arbetet. Man har 
inga mötesplatser för kommunikation, man har brist på tid, inte alltid 
mandat att arbeta med frågan och det finns ett motstånd bland personalen, 
vilket kan peka på att de upplever att projektet har en top - down - strategi. 
Ett sätt att gå vidare kan vara att byta förändringsstrategi till en  
processorienterad, där dialogen är förändringsredskapet. Emellertid krävs 
det att man förändrar i organisationsstrukturen i så måtto att samtlig 
personal kan träffas och föra en dialog kring behovet av att arbeta 
förebyggande. Med hjälp av dialogen skulle man samtidigt kunna utveckla 
en förståelse för olika yrkens kompetenser och bearbeta de problem som är 
av yrkeskulturell karaktär. Dialogen kan skapa förutsättningar för 
utvecklingen av ett gemensamt språk och ett gemensamt förhållningssätt 
till det förebyggande arbetet och vikten av att hälsa och livsstil finns på 
agendan. 
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8 Avslutande metoddiskussion 
 
Utvärderingen av Filipstad Allas Ansvar är en kvalitativ studie, vilket 
innebär att det kan vara problematiskt att bedöma validitet och reliabilitet, 
eftersom detta är begrepp som först och främst relateras till kvantitativa 
studier. Det är skälet till varför det är mera relevant att tala om 
utvärderingens trovärdighet.51 I detta sammanhang är det några 
problematiska situationer som bör pekas på. För det första gäller det 
frågeställningarnas utformning och hur de uppfattades av respondenterna, 
det andra gäller sammansättningen på fokusgrupperna och livaktigheten i 
diskussionerna, det vill säga huruvida respondenterna kom till tals eller ej. 
 
Vad som har påverkat frågornas utformning är naturligtvis utvärderings 
syfte – att beskriva processen och utvärdera projektets måluppfyllelse. Det 
fick till följd att valet föll på delvis strukturerade intervjuer, med den risken 
att frågorna kan ha präglats av utvärderarens förförståelse av projektet. 
Resultatet av en utvärdering bygger till stor del på vem det är som är 
utvärderare och dennes förförståelse, tidigare kunskap och världsbild. Till 
viss del styr detta den kunskap som samlas in och hur datamaterialet 
tolkas. Som ett försök att överbrygga den typen av bekymmer kan man 
välja en ostrukturerad intervju och endast utgå från ett tema, till exempel 
att ”trigga” igång en diskussion om förebyggande arbete. Å andra sidan 
löper man då risken att respondenterna endast fokuserat på några få saker 
eller svävar ut, vilket innebär att intervjuaren får styra och leda in 
diskussionen på de områden som är relevanta för utvärderingen. 
Resonemanget utgör bakgrunden till varför valet föll på delvis 
strukturerade intervjuer. Härvidlag uppstår ett annat problem, förstår 
respondenterna frågeställningarna?  För att överbygga detta har följdfrågor 
ställts och sammanfattningar gjorts, som en försäkran om att svaren 
uppfattats korrekt.
 
Den andra problematiska situationen som rör utvärderingens trovärdighet 
är sammansättningen på fokusgrupperna och dess påverkan på 
utvärderingens resultat. Skulle fokusgrupperna ha formerats och utsetts på 
annat sätt? Istället för att välja representanter från de fyra 
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förebyggarteamen att ingå i en fokusgrupp, skulle man kunnat intervjua 
samtliga förebyggarteam. Man skulle även ha kunnat komplettera den 
kvalitativa studien med en enkätundersökning bland berörda, både olika 
yrkeskategorier och elever, för att se om man lyckats implementera det 
förebyggande arbetet ute på skolenheterna. Det är möjligt att detta skulle 
kunna ha påverkat resultatet i en eller annan riktning. Emellertid var det av 
resursskäl inte möjligt.  
 
Ytterligare ett problem när det gäller fokusgrupper är graden av aktivitet 
bland de ingående respondenterna – alla är inte lika aktiva. I flera fall 
stimulerades de tysta att tala mer, men det lyckades inte alltid. Om de tysta 
inte har samma erfarenheter och synpunkter kring det förebyggande 
arbetet som de aktiva, kan det naturligtvis påverka resultatet. Det är en av 
fokusgruppernas dilemman, man måste våga dryfta sina åsikter i grupp.  
 
Vad som ändå kan säkra trovärdigheten är att många utsagor från de skilda 
respondenterna är samstämda. 
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Sammanfattning 
 
Under det senaste decenniet har politiker på nationell nivå sett med oro på 
ökningen av alkoholkonsumtionen och missbruket av narkotika. Det är en 
utveckling som i sin förlängning kan leda till skador som kostar både den 
enskilde individen och samhället i lidande, såväl socialt som ekonomiskt.  
Vägar att bromsa utvecklingen finns sedan år 2000 beskrivna i de två 
dokumenten, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogrammen. I 
dessa ges kommunerna en framträdande roll i att få till stånd en ny attityd 
och nya beteenden i relation till alkohol och droger som på sikt leder till 
minskad alkoholkonsumtion och missbruk av droger 
 
Under år 2002 startades det länsövergripande projektet Värmlands Ansvar 
vars uppgift är att stötta kommunerna i att utveckla hållbara strukturer för 
ett målinriktat alkohol- och drogförebyggande arbete. Projektet hade 
föregåtts av ett pilotkommunprojekt i förebyggande arbete, där Filipstad 
var en av fem deltagande kommuner. När så Värmlands Ansvar startade 
fortsatte Filipstad den väg man slagit in på, med fokus på barn och 
ungdom (åldrarna 6-20 år). De verksamheter som involverades är skolan, 
socialtjänsten och polisen. 
 
Bakgrunden är de stora sociala problem som finns i kommunen. Det 
lokala projektet Filipstad Allas Ansvar, som är en vidareutveckling av 
pilotkommunprojektet, har det övergripande målet att bygga in det 
förebyggande arbetet i den ordinarie verksamheten.  Projektet är organiserat i en 
pilotgrupp som har det övergripande ansvaret och förebyggarteam, ett på 
vardera fyra skolenheter. De delmål man satte upp var; att involvera fler 
aktörer i arbetet, att skapa en alkohol- och drogpolicy för hela kommunen, 
att återkommande genomföra alkohol- och drogvaneundersökningar bland 
ungdomar, att utveckla metoder för det förebyggande arbetet och att 
kontinuerligt informera allmänheten. Strategierna som använts för att 
implementera ett förebyggande arbete har varit nätverksbygge, 
kunskapsuppbyggnad och opinionsbildning 
 
Undersöknings syfte har varit att utvärdera måluppfyllelsen, men också att 
beskriva vägen dit, vilka hinder och möjligheter man har stött på i arbetet. 
Datainsamlingen har i huvudsak skett genom intervjuer (både i grupp och 
enskilt) och inläsning av projektdokument. Materialet har därefter 
bearbetats kvalitativt.  
 
Resultatet pekar på att projektet har uppnått fyra av de fem delmålen. Det 
mål man inte har uppnått, är skapandet av ett övergripande 
handlingsprogram där politikerna pekar ut kommunens viljeinriktning i 
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frågor som rör tobak, alkohol och narkotika. I arbetet att nå det 
övergripande målet; att implementera det förebyggande arbetet i den 
ordinarie verksamheten, har man varit mer eller mindre framgångsrik. 
Detta till trots att man i projektet har byggt nätverk med flera aktörer, 
genomfört ett antal utbildningsinslag för både personal, föräldrar och 
ibland även elever och trots att man försökt medvetandegöra 
kommuninnevånarna. Förklaringen tycks dels finnas i 
förändringsstrategierna, dels i mötet med den befintliga strukturen som så 
att säga villkorar implementeringen av det förebyggande arbetet.  
 
De enheter som varit framgångsrika i det förebyggande arbetet 
kännetecknas av att man antagit ett förhållnings- och arbetssätt som bidrar 
till att stärka barn och ungdomars självkänsla och självförtroende. Något 
som på sikt förväntas leda till att de kan säga nejtack till både tobak, 
alkohol och narkotika. De förutsättningar som gjort framgången möjlig är 
att det finns gemensamma arenor för dialog, cheferna signalerar om 
frågans dignitet, förebyggarteamen har mandat och tid att arbeta med 
frågan och personalen är delaktiga. Man har således skapat en 
möjlighetsstruktur för utvecklingen av ett hälsofrämjande förhållnings- och 
arbetssätt som vuxit ur en insikt av behovet att förändra praxis. Hälsa och 
livsstil är en viktig fråga på skolans agenda. Den förändringsstrategi som 
använts är den representativa och såväl förbyggarteamen som cheferna 
tycks ha legitimitet bland de anställda. Cheferna använder sin position och 
intervenerar i den ordinarie strukturen för att underlätta arbetet.  
 
Motsatsen tycks gälla för de skolenheter som varit mindre framgångsrika. 
De anställda har få eller inga gemensamma mötesplatser för 
kommunikation av det förebyggande arbetet där olika yrkeskategorier kan 
komma till tals och bidra med sina skilda kompetenser och erfarenheter. 
Man har brist på tid och har inte alltid fått mandat att arbeta med 
området. Det finns ett motstånd bland personalen av yrkeskulturell 
karaktär, men motståndet kan också förklaras av att de berörda kan 
uppleva förändringsarbetet som en top-down-strategi. Cheferna för dessa 
enheter tycks inte använda sin position för att stödja förebyggarteamen 
eller att skapa möjlighetsstrukturer för att underlätta implementeringen av 
ett förebyggande förhållnings- och arbetssätt. 
 
Eftersom samtliga respondenter pekar på vikten av att man antar ett 
hälsofrämjande förhållnings- och arbetssätt i de verksamheter som 
omfattar barn- och ungdom kan ett tips vara, att på de skolenheter där 
man fortfarande inte lyckats integrera det förebyggande arbetet i den 
ordinarie verksamheten, försöka byta förändringsstrategi till en 
deltagarstyrd. Emellertid förutsätter det att man skapar möjligheter för 
dialog mellan berörd personal.   
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Beskriv bakgrunden till projektet? 
 
Beskriv hur Ni ser på det förebyggande arbetet idag? 
 
Vilka samarbetar Ni med? 
 
Beskriv hur samarbetet fungerar? 
 
Vem/vilka har ansvar för det förebyggande arbetet?  
 
Hur kommuniceras det förebyggande arbetet mellan olika organisatoriska 
nivåer? 
 
Beskriv hur implementeringsarbetet har fungerat? 
 
Har det förebyggande arbetet motsvarat Era förväntningar? 
 
Beskriv hur framtiden ser ut för det förebyggande arbetet? 
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