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Slutredovisning

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

Dnr 2020-061, Alkoholfri fællesskaber for børn og unge i foreningslivet,
01.01.21-31.12.21

Organisation och organisationsnummer

Alkohol & Samfund
33930046

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

Formålet med projektet er at afdække om (idræts- og fritids)foreninger arbejder med sunde
alkoholpolitikker og alkoholfrie fællesskaber for børn og unge. Frivillige, trænere og mennesker der
arbejder med unge skal være bevidste rollemodeller. Derfor skal vi:
1) Kortlægge omfanget og indholdet af alkoholpolitikker i foreninger.
2) Afdække trænere og frivilliges egne holdninger til unge og alkohol i foreningslivet.
Dette vil afrapporteres med en rapport, der giver indblik i foreningernes arbejde med alkoholpolitik og
alkoholfrie fællesskaber, der beskytter børn og unge.
Det langsigtede mål ved videreudvikling af projektet er at:
3) Udbrede sunde alkoholpolitikker i organisationer og foreninger, der arbejder med børn og unge
under 18 år.
4) Herunder uddanne trænere og andre frivillige til at være bevidste rollemodeller for de unge, hvor
alkohol ikke bliver introduceret i foreningslivet.
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Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Projektet er et 1-årigt projekt fra start januar til december 2021.
1. kvartal (januar, februar, marts)
- Udarbejde litteraturgennemgang
- Udarbejdelse af spørgeskema
- Udarbejdelse af interviewguide
- Kontakte informanter og engagere samarbejdspartnere
2. kvartal (april, maj, juni)
- Dataindsamling via spørgeskema til udvalgte foreninger
- Foretage interviews med relevante informanter: frivillige, trænere mv.
- Transskribere interviews og påbegynde kvalitativ analyse
- Bearbejde data fra spørgeskema
- Midtvejs evaluering til SAFF
3. kvartal (juli, august, september)
- Analysere kvantitative data
- Analysere kvalitative data
- Sende hovedfund til bidragydere og informanter for at engagere i videre arbejde
- Kommunikere fund til relevante landsdækkende interessenter med henblik på at skabe
opmærksomhed på alkohol og unge i foreningslivet.
4. kvartal (oktober, november, december)
- Færdiggøre en samlet rapport for både kvalitative og kvantitative fund
- I samarbejde partnere/organisationer sprede viden og alkoholpolitikker til lokale foreninger
- Lokal og national presseindsats om rapportens fund
-Vilka
Afsluttende
evalueringsrapport
til SAFF
aktiviteter
har genomförts?
Alle afslutning
aktiviteter af
er projektet
gennemført
med få og
undtagelser:
Ved
evalueres
videreudvikles der på baggrund af ny viden om muligheden for
projektets videreførelse til 2022.
Forsinkelser på enkelte aktiviteter i 4.kvartal.
Alkohol & Samfund har lavet et katalog til kommunal politikere med anbefalinger om
alkoholforebyggelse, herunder om foreningslivet, der er sendt til samtlige 98 kommuner i landet. Se
her:
Derudover har Alkohol & Samfund præsenteret rapportens fund for Sundhedsstyrelsen og
referencegruppen i forbindelse med deres projekt om 'Fælles om ungelivet'. I referencegruppen sidder
DGI, DIF og DUF, der er væsentlige aktører på området. Sundhedsstyrelsen har en særlig interesse i
projektet. Fundene vil også blive præsenteret til deres pilotkommuner i Fælles om ungelivet, med
henblik på at styrke indsatsen og udbrede alkoholpolitikker i foreningslivet.
Alkohol & Samfund har udarbejdet en række anbefalinger til udarbejdelse af en alkoholpolitik i
foreningslivet og til kommunerne til at støtte foreningerne i det alkoholforebyggende arbejde.
Alkohol & Samfund håber på at søge penge til en større indsats for at udbrede sunde alkoholpolitikker i
foreningslivet.
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Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

Med dette 1-årige projekt forventer Alkohol & Samfund:
- At afdække alkoholpolitikker i foreninger og fokus på at beskytte børn og unge og lave sunde
alkoholfri fællesskaber
- At få indsigt i trænere og frivilliges erfaring og oplevelser i at arbejde med børn og unge, deres
oplevelse af at være rollemodeller, samt alkoholkulturen i foreningen.
- På baggrund af ny viden vil vi øge antallet af foreninger med gode og sunde alkoholpolitikker, der
beskytter børn og unge.
Det overordnede resultat er, at sport- og fritidsforeninger får en øget forståelse af deres rolle overfor at
beskytte børn og unge i mod en våd alkoholkultur. Det betyder, at de tager ansvar for unge og serverer
ikke alkohol til mindreårige.

Vilka resultat har uppnåtts?

Med det 1-årige projekt har Alkohol & Samfund:
Afdækket alkoholkulturen herunder politikker i et udsnit af danske idrætsforeninger.
Vi har interviewet trænere og fået et perspektiv på deres oplevelse om at være træner og rollemodel.
Vi håber med denne viden at bidrage til at flere foreninger vil arbejde aktivt med at have en
alkoholpolitik og tage stilling til alkoholkulturen i foreningen.
Det vil kræve yderligere midler til at formidle og hjælpe foreningerne med øget opmærksomhed på
alkohol.
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Vad kunde inte genomföras?

Det var en svaghed at foretage en undersøgelse af alkoholkultur i foreningslivet under en
coronaepidemi, der betød at foreningsliv har været underlagt mange restriktioner og nedlukninger. Det
betød forsinkelser i dataindsamling og udfordringer med at få foreninger til at deltage i undersøgelsen.

Vilka är de positiva erfarenheterna?

Foreninger er positivt indstillet overfor at ville arbejde med alkohol og beskytte børn og unge. De har
allerede gode erfaringer fra røgfri matrikel på idrætsanlæg. Det kan være naturligt at næste indsats vil
være at se i retning af alkoholforebyggende indsatser.

Vilka är de negativa erfarenheterna?

Det er svært at få adgang til nogle foreningerne, og blandt nogle foreninger kan der være stærk
berøringsangst overfor at tale om alkohol og kulturen omkring alkohol i foreningen.
For nogle foreninger er salg af alkohol også en vigtig indtægtskilde til foreningens økonomi.

Övrig information

ANG. ØKONOMI
Der er midler, der er rykket lidt rundt i budgettet grundet færre udgifter til løn og køb af software.
Der er 30.000 DKK uforbrugte midler, der forventes at blive brugt på formidling af rapport. Midlerne vil
bruges i forbindelse med den endelige udgivelse af rapporten til formidling og kommunikation i løbet af
forår/sommer 2022.
Der er forbrugt lidt flere midler på administrative udgifter end forventet. I stedet for software er der brugt
midler på hjælp til transskribering af interviews.
Alkohol & Samfunds egen økonomisk indsats, er i stedet for oplæg på Den Nationale
Alkoholkonference 2022, brugt på to oplæg om rapporten til pilotkommuner i Fælles om Ungelivet,
samt referencegruppen i Fælles om Ungelivet (den danske oversættelse af den Islandske model ved
Sundhedsstyrelsen og Trygfonden).
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Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)
Tidsperiod för vilken redovisningen sker

Marts 2022

Intäkter
Utfall
Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Budget
enl. projektansökan

345.828,00 DKK

494.040,00 SEK

11.251,99 DKK

13.800 SEK

357.079,99 DKK

507.840,00 SEK

Medel från andra
Egen ekonomisk insats
Annan finansiering

Intäkter totalt

Kostnader
Utfall

Budget
enl. projektansökan

Aktiviteter

22.575,95 DKK

9.660 SEK.

Material

35.649,00 DKK

48.300 SEK

Personal

245.439,06 DKK

391.920 SEK

Administration

42.163,99 DKK

44.160 SEK

Kostnader totalt

345.828,00 DKK

494.040,00 SEK

Resultat + / –

345.828,00 DKK

494.040,00 SEK

Övrigt
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Redovisningen upprättad
Ort och datum

Projektansvarig
Namnteckning
Namnförtydligande

Freja Jørgensen
Organisation

Alkohol & Samfund
Adress

Høffdingsvej 36, stuen
Postadress och land

2500 Valby, Danmark
Telefon inklusive landskod

+45 3529 3090
E-post

fj@alkohologsamfund.dk
Firmatecknare
Namnteckning
Namnförtydligande

Ida Bruun Fabricius
Organisation

Alkohol & Samfund
Adress

Høffdingsvej 36, stuen
Postadress och land

2500 Valby, Danmark
Telefon inklusive landskod

+45 3529 3090
E-post

ifb@alkohologsamfund.dk
Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

