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	Material: 8.000:- *2
	Personal: 265.574:-
	Administration: 0:-*4
	Utgifter totalt: 285.250:-
	Ort och datum: Stockholm den 7 december 2020
	Namnförtydligande: Kim Fagerholm
	Adress: Byängsgränd 8
	Postadress och land: 120 40 Årsta
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 (0)70-737 97 59
	Namnförtydligande_2: Sven-Olof Petersson
	Organisation_2: MHF-Ungdom
	Adress_2: Kuggebodavägen 55
	Postadress och land_2: 372 94 Listerby
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 (0)70-696 89 56
	Projektnamn: 2018-078 Varför unga nykterister inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen?
	Organisation: MHF-Ungdom 802400-7430
	Syfte och Mål: Målet med projektet var att genomföra en studie som skulle besvara frågeställningen "Varför unga nykterister inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen?". Vi har tack vare att vi i samråd med er på SAFF ändrade visa delar kring arbetsmetoden i projektet. Förändringen består att enkätundersökningen som består av sammanlagt 785 stycken är gjorda över telefon, av projektledaren. Enkätundersökningar ligger till grund för att få fram respondenter för att genomföra öppna internjuver. Studien har enligt grundplanen genomfört sammanlagt 100 internjuver med fördelningen 50 stycken från "stad" och 50 stycken från "land" miljö, definition Jordbruksverket. Värt att nämna är att det ej gick att genomföra 50 internjuver via "land" miljö när man valde en specifik plats. Detta gjorde att vi valde att studien skulle kategorisera intervjupersonen bostadsort ort efter Jordbruksverket definition av "stad" och "land". Alla öppna internjuver är också gjorda över telefon av projektledaren. Denna ändring i arbetsmetod skapade lättare möjlighet till att få respondenterna att delta och efter att pandemin i början av 2020 (Corona) drabbade Sverige, så var denna arbetsmetod en förutsättning för att kunna slutföra studien. Att vi fick möjlighet att ändrade arbetsmetoden redan före pandemin gav oss förutsättningen att alla internjuver som genomfört, inom ramen för denna studien är genomfört utifrån samma struktur. Detta har gjort att studien som har använt sig av metoden grundad teori, även kunde använda sig av de internjuver som var gjorda för pandemin, då samtliga är gjorda utifrån samma metodstruktur. Detta gjorde att arbetat som gjordes mellan oktober 2019 till februari 2020 inte påverkades, utan kunde användas enligt den metod  som studien har arbetat utifrån. Vi har en del i vår ansökan som vi ej har kunnat genomföra enligt den planen vi ansökt om. Det är under punkten  kostnader "material" under Ekonomisk redovisning. Här hade vi för avsikt att ta fram en broschyr som skulle ta upp redovisa studiens resultat på ett lättare och mera sammanfattande sätt än själva studie rapporten. Det var meningen att vi skulle använda den för att dela ut i samban med MHF-Ungdoms kongress och deltagande vid andra organisationers stamankomster. På grund av pandemin så har detta ej sket. Vi har alltså inte använt oss av dessa 8.000 kr som var budgeterade för detta ändamål. Vi tittar dock på att försöka ta fram en digital broschyr under 2021 som man kan koppla till digitala presentationer och som man lätt skulle kunna dela med andra organisationer inom rörelsen.  
	Tänkta aktiviteter: Vi har valt att redovisa de planerade antal arbetstimmarna för projektledaren i projektet under tidsplanen, placerat inom parentes.2019-05 - 2019-05: Planering och strukturering (50 arbetstimmar).2019-06 - 2019-07: Val av två geografiska områden, skapa enkätformulär, framtagning av 1000 stycken enkäter, slumpmässigt urval av respondenter i åldern 18 till 25 år från inom de två valda geografiska områdena. (100 arbetstimmar)2019-08 - 2019-10: Insamling och genomgång av inkommande enkäter, påminnelse av enkäten, uppringning och sammanställning av Hall-testet (200 arbetstimmar).2019-11 - 2020-03: Djupintervjuer (önskat antal 100 stycken respondenter, jämt fördelat (50 stycken) mellan de två valda geografiska områdena (300 arbetstimmar).2020-04 - 2020-05: Textanalys och sammanställning av undersökningens empiriska data och slutredovisning (100 arbetstimmar).Totalt arbetstimmar för projektledaren 750 timmar under 2019-05-01 till 2020-05-31, se även under personalkostnader under budget.
	Aktiviteter: 0:-*1
	Förväntat resultat: Huvudmålet för undersökningen/studien är att besvara frågeställningen "Varför unga nykterister inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen?” MHF-Ungdom samt att andra organisationer inom nykterhetsrörelsen kan med hjälp av resultatet analysera sina organisationsstrukturer, förbättra sina strukturer, skapa framtida medlemsstrategier och medlemsvärvning. Detta är något som MHF-Ungdom saknar idag och som vi tidigare har nämnt kan vi inte se att någon studie har gjorts kring varför unga människor som väljer bort alkohol i mindre utsträckning organiserar sig i nykterhetsrörelsen.Vi anser även att detta är något som borde lyftas fram och vara av intresse för hela nykterhetsrörelsen. Att öka medlemsantalet och framför allt få verktygen för att kunna rikta in sig på den yngre medlemsgruppen gör att organisationerna kan växa tillsammans.MHF-Ungdom förväntar sig även att denna studie kan (ska) ligga som en förstudie, som vi själva som organisation kan driva flera studier. Vi tror även att andra organisationer kan använda sig av för att driva sina egna studier med vår studie som utgångspunkt.
	Resultat: 285.250:-
	Inte genomfört: Vi har kunnat genomföra hela projektet, tack vare att vi i samråd med er på SAFF ändrade på arbetssättet och gjorde alla enkäter och internjuver över telefon. På grund av corona viruset som drabbade Sverige i början av 2020 så gav även denna ändring en avgörande förutsättning för detta projekt att göras klart 2020. 
	Positivt: Denna studie har get oss möjligheten att ta del av hur unga individer tänker kring hur man organiserar sig. Hur ser dessa individers syn ut på nykterhetsrörelsen som helhet men även hur dem ser på organisationer ur ett större perspektiv. Att vända sig till individer utanför de egna organisationerna inom nykterhetsrörelsen, har varit en förutsättning för att besvara studiens frågeställning men det har även varit en berikande erfarenhet att få höra deras tankar och idéer kring organisationsfrågor. Vi ser detta som en start på att det är viktigt för en organisation/förening att kontinuerligt uppdaterar sig kring hur individer ser på den egna organisationen/föreningen. Detta tror vi även är en väldigt viktig del för inte bara vår egna organisation utan för organisationer i allmänhet att titta närmare på och att arbeta in som en naturlig del i den egna organisationen. 
	Negativt: Innan vi ändrade arbetsmetoden till att vara över telefon så skulle enkätundersökningen ske via post eller via exempelvis högskolor. Detta var en sämre upplevelse och gjorde även att projektet inte kom igång med enkätundersökningen fören i slutet av september 2019, efter att vi byte arbetssättet till att göra dem över telefon efter slummässigt urval via sökmotorn Ratsi.se, så kom undersökningen i gång på allvar med både att enkätundersökningarna började komma in och intervjuerna började genomföras. Att ta med sig in för eventuella framtida projekt/undersökningar/studier är att samtala med eventuella Högskolor/Universitet i förväg så att man redan har det klart, eller räkna med extra tid för att få i hopp det.  En mänsklig felberäkning som gjordes i ansökan var att vi ej beräknade med eventuell semester period för projektledaren, vilket gick att arbeta runt i detta projekt. 
	Tidsperiod: 2019-05 till 2020-12
	Budget aktiviteter: 40.000:-
	Budget material: 8.000:-
	Budget Personal: 197.250:-
	Budget Administration: 25.000:-
	Budget Utgifter totalt: 285.250:-
	Budget Resultat: 285.250:-
	Utfall Egen ekonomisk insats: 10.250:-
	Utfall Annan finansiering: 0:-
	Utfall Inkomster totalt: 285.250:-
	Utfall Bidrag fran andra: 0:-
	Utfall Ansokt bidrag: 275.000:-
	Budget Ansokt bidrag: 275.000:-
	Budget Bidrag fran andra: 0:-
	Budget Egen ekonomisk insats: 10.250
	Budget Annan finansiering: 0:-
	Budget Inkomster totalt: 285.250:-
	Budget Ovrigt: 15.000:-
	Ovrigt: 11.676:-*3
	Organisation1: MHF-Ungdom
	Genomförda aktiviteter: På grund av att vi i samråd med er på SAFF ändrade arbetsmetoden i projektet, så ser tidsplanen och arbetsstrukturen lite annorlunda ut. Corona pandemin har även påverkat visa delar men tack vare att vi ändrade arbetsmetoden, så kunde vi genomföra projektet trotts den pågående pandemin. De delarna som är ändrad är att alla enkätundersöknings och internjuver är gjorda över telefon och då vi har använt oss av metoden Grundad teori, har enkätundersökningen och intervjuerna gjort parallellt. Antal enkätundersökningar = 785 styckenAntal internjuver = 100 styckenNedanför redovisas hur de antal arbetstimmarna är fördelade för projektledaren i projektet under tidsplanen, placerat inom parentes.2019-05 - 2019-08: Planering och strukturering, Val av metod och uppdelning av geografiska områden, "Stad" och "Land", definition Jordbruksverket. Framtagningen av enkätformuläret och intervjumall. (230 arbetstimmar).2019-09 - 2020-07: September 2019 började projektet med att slumpmässigt kontakta (via Ratsi.se) respondenter i åldern 20 - 25 år. I metoden "Grundad teori" så genomförs enkätundersökningarna parallellt med intervjuerna. Vart efter projektet fick en träff via enkätundersökningen, på en intervju respondent som uppfyllde dem krav som var uppställda för att vara intressant som en intervju respondent. Avkodning av enkäter och intervju material. (590 arbetstimmar)2020-08 - 2020-10: Analys, sammanställning, layout , korrekturläsning av studien och framtagning av illustration till studiens framsida och en PowerPoint presentation. (190 arbetstimmar)2020-10: Presentation av studien på MHF-Ungdoms kongress 2020-10-25. (2 timmar MHF-Ungdom)2020-12: Slutredovisning till SAFF (10 timmar ideella timmar)Totalt arbetstimmar för projektledaren 1010 timmar under 2019-05-01 till 2020-10-31, se även under personalkostnader under budget.Notis: Redovisat för totalt 1022 timmar, vilket 2 timmar står MHF-Ungdom för och 10 timmar är ideellt arbete. 
	Uppnått Resultat: Huvudmålet för projektet var att besvara frågeställningen "Varför unga nykterister inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen". Denna fråga har vi kunna besvarat i och med resultatet vi redovisar via studien som vi har bifogat. Vi hade även som syfte att denna studie skulle vara tillgänglig för övriga organisationer / föreningar inom nykterhetsrörelsen.  Den kommer att var delbar via SAFF samt att vi har utöver presentationen via MHF-Ungdoms kongress 2020 även haft en till presentation för kansliet på MHF. Efter att ni på SAFF har mottagit och handlagt vår slutredovisning så kommer vi även gå ut till andra organisationer att vi har gjort denna studie och önskar någon organisation att få en presentradion så är dem självklart välkomna att kontakta oss för att boka en genomgång. Vi har som sagt för avsikt att hålla flera presentationer under 2021, vi anser att det är en viktig del att sprida de resultat som denna studie har kommit fram till med andra organisationer inom rörelsen. Vi har även för avsikt att ta fram någon form av broschyr som stamanställer studien. Detta för att andra organisationer / föreningar lättare ska kunna ta del av studien. Tyvärr så har Corona viruset varit en bidragande orsak till att just delningen inte har löpt på som vi önskade i och med de olika restriktionerna som myndigheterna har bestämt när det kommer till olika former av sammankomster. Vi vill även uppmärksam er på att denna studie har bidragit till att vi själva som organisation har börjat se hur viktigt det är att titta på sin egna organisationsstruktur. Detta kommer vara ett bestående arbete inom vår egna organisation och vi anser att det är ett väldigt viktigt arbete för att motverka en föråldrade organisation. 
	Övrig information: Bifogar en bilaga med notis förklaringar av de notiser som är markerade under rubriken, Ekonomisk redovisning, Kostnader. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Kim Fagerholm 
	E-post_2: svenolof.petersson@mhf-ungdom.se
	E-post: kim.fagerholm@mhf-ungdom.se


