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SAMMANFATTNING 

 

Frivilligorganisationer beskrivs med avstamp i den historiska utvecklingen och dess samspel 

med staten. Frivilligorganisationer ses som ett komplement till socialtjänsten och de har ett 

nära samarbete. En kvalitativ explorativ fallstudie genomfördes induktivt genom att insamla 

empiri från respondenter hos en frivilligorganisation med brevmetoden. Uppsatsen utfördes 

på uppdrag av frivilligorganisationen och syftet var att ur ett personal- och brukarperspektiv, 

undersöka hur en verksamhet med drogfri samvaro som mål skulle kunna utformas för 

individer som är på väg in i samhället efter hemlöshet och/eller missbruk. Empirin har 

analyserats med tematisk analys. Den teoretiska referensramen utgjordes av empowerment, 

känsla av sammanhang (KASAM), ekologisk teori och behovshierarki. Begrepp användes för 

att bedöma studiens trovärdighet. Resultaten av studien var att den dagliga verksamheten 

inom frivilligorganisationen ansågs som livsviktig för besökarna. En drogfri verksamhet 

behövs för att möjliggöra en väg in i samhället. En målgrupp som försummas i dagsläget kan 

få hjälp via en drogfri verksamhet. Två verksamhetsgrenar önskades. En stödjande 

verksamhet med exempelvis motiverande samtal och kontakt med myndigheter. Stöd 

behövdes både i grupp och enskilt. En sysselsättande verksamhet med fritidsaktiviteter på 

kvällar och helger för att umgås nyktert. Krav på utformning av verksamheten var trygg 

personal och utvidgade öppettider. Samverkan med andra aktörer önskades. 

 

Nyckelord: frivilligorganisation, brevmetoden, drogfri verksamhet, stöd, aktivitet, 

utformning 
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ABSTRACT 

 

Voluntary organization’s was described with a starting point in the historical development 

and its interaction with the state. Voluntary organizations are seen as a complement to social 

services and they work closely together. A qualitative exploratory case study was conducted 

inductively by collecting empirical data from respondents at a voluntary organization with 

the letter method. The paper was commissioned by the voluntary organization and was aimed 

from a staff and user perspective, examining how activity with drug-free socializing as a goal 

could be designed for individuals who are integrated into the community after homelessness 

and/or substance abuse. Empirical data have been analyzed with thematic analysis. The 

theoretical framework consisted of empowerment, sense of coherence (SOC), ecological 

theory and the hierarchy of needs. Concepts are used to assess the study's credibility. Results 

of the study were that the daily activity of the voluntary organization was considered vital for 

the visitors. A drug-free activity was required for individuals to be integrated into the 

community. A target group that is neglected in the current society can be helped by a drug-

free activity. Two different kinds of activity were required. A supporting activity, for example, 

motivational conversation and support in contact the authorities. Support was needed both 

in groups and individually. A leisure activity on evenings and weekends to socialize sober was 

wanted. Requirements for the activity were confident staff and extended opening hours. 

Collaboration with other social facilities was desired. 

 

Keywords: voluntary organization, letter method, drug-free activity, support, activity, 

formation 
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1 INTRODUKTION 

En frivilligorganisation, i en medelstor stad i östra Sverige, tillhandahåller daglig verksamhet 

(med cirka 60 besökare dagligen) i samarbete med socialtjänst. En mötesplats där besökarna 

kan fika, umgås och vila upp sig, utan krav på drogfrihet. Idag finns ingen verksamhet inom 

frivilligorganisationen för de individer som är på väg in i samhället som är/har nyligen blivit 

drogfria. När individerna inte får adekvat stöd och inte vet vart de ska vända sig, resulterar 

det i att individerna känner en tillhörighet hos frivilligorganisationen som bidrar till att de 

återkommer (Gatekeeper, personlig kommunikation, den 28 januari 20141). 

Frivilligorganisationen efterfrågar utveckling för att hjälpen som erbjuds till besökarna inte 

ska vara förgäves. Det vill säga att besökarna slussas ut i samhället med målsättningen att de 

inte återkommer till organisationen. Uppsatsen handlar om hur en drogfri verksamhet skulle 

kunna utformas och hur behoven för en sådan verksamhet ter sig.  

1.1 Bakgrund  

Frivilligorganisationer har spelat stor roll för det svenska välfärdssamhället och har lång 

tradition av att hjälpa samhällets mest utsatta, exempelvis har frivilligorganisationer varit 

dominerande gällande framväxt av härbärgen. Frivilligorganisationers utveckling har skett i 

ett växelspel med staten (Lundstöm, 1996). Lundström (1996) beskrev fyra vändpunkter som 

var av vikt för frivilligorganisationers utveckling i Sverige. 

 Grundandet av frivilligorganisationer på 1800-talet och dess samspel med staten 

 Statlig social policy i sekelskiftet 1800-1900-talet 

 Välfärdsstaten grundades efter andra världskriget och började ta över verksamheter 

från frivilligorganisationer 

 Nutid, frivilligorganisationer får återigen en allt mer betydande roll (Lundstöm, 1996) 

 

Frivilligorganisationer, liksom socialt arbete, har rötter i filantropirörelserna i Sverige som 

sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Innan hade familjen, kyrkan samt tjänstetvånget var för 

sig löst sociala problem för individer. Under industrialismen på 1800-talet växte staten sig 

                                                        

1
 För rekrytera respondenter inom frivilligorganisationen och ta del av information gällande 

frivilligorganisationen har uppsatsförfattarna etablerat kontakt med en individ som arbetar inom 
frivilligorganisationen. Denna individ är uppsatsförfattarnas gatekeeper (Hammersley & Atkinson, 
1995). Begreppet gatekeeper används i två betydelser, dels som personlig kommunikation som källa 
för information, som skett via e-mail och dels som kontakt mellan uppsatsförfattare och respondenter. 
Gatekeeperns identitet är konfidentiell (4.7 Forskningsetiska ställningstaganden). 
 

 



2 

starkare och tog över ansvar från kyrkan (Meeuwisse & Swärd, 2000).  

    En tidig trend inom både stat och filantropi var att kategorisera människor som ovärdiga 

och värdiga fattiga, det vill säga vilka som förtjänade eller inte förtjänade hjälp. 

Frivilligorganisationers arbete pressade den växande välfärdsstaten att hjälpa samhällets 

utsatta (Meeuwisse, 2008), vilket ledde till att staten tog allt större ansvar och 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) bildades år 1903 som en föregångare till dagens 

socialtjänst. Sociala reformer avlöste varandra och frivilligorganisationer fick mindre ansvar. 

På 1900-talet drabbades Sverige av ekonomisk kris och bidrag från staten till 

frivilligorganisationer drogs in (Meeuwisse & Swärd, 2000). Nedskärningarna i 

socialpolitiken drabbade utsatta grupper och frivilligorganisationerna hårt genom indraget 

bidrag (Lundström & Svedberg, 2003; Lundström & Svedberg, 1998). Trots indraget bidrag 

fick frivilligorganisationer återigen en ökad betydelse som aktör i samhället för samhällets 

utsatta (Blomberg & Petersson, 2000; Lundström & Svedberg, 1998). Uppdelningen av vilka 

som är berättigade till hjälp eller inte berättigad existerar fortfarande genom villkorade 

bidrag. Samhället förändras från att vara solidariskt till att bli mer individualistiskt 

(Börjeson, 2000). Frivilligorganisationer mobiliserade sig och har återigen blivit en kraft för 

de mest utsatta grupperna i samhället (Wijkström, 1998).  

1.2 Problemformulering 

Frivilligorganisationer har historiskt, men även idag, spelat en stor roll för samhället. Vi har 

fått i uppdrag av en frivilligorganisation2 att undersöka hur en drogfri verksamhet skulle 

kunna utformas. Frivilligorganisationen vill expandera organisationen från akut hjälp till att 

arbeta långsiktigt för individer som är på väg in i samhället (Gatekeeper, personlig 

kommunikation, 28 januari 2014). Kommunen har ingen lagmässig skyldighet att bedriva 

dagverksamhet. Frivilligorganisation bedriver daglig verksamhet därför att det finns ett 

behov av att fånga upp och hjälpa individer som lever i utsatthet (Informatör, personlig 

kommunikation, den 5 december 2013) 3. Genom en ny drogfri verksamhet inom 

frivilligorganisationen skulle de kunna hjälpa individerna att göra en varaktig förändring 

över sin livssituation. 

                                                        

2 Namnet på frivilligorganisationen har uppsatsförfattarna valt att hålla konfidentiellt. Besökarna på 
frivilligorganisationen är en utsatt grupp därför har vi resonerat kring de etiska principerna och valt 
att konfidentialitet är prioriterat (4.7 Forskningsetiska ställningstaganden).  
 
3 Informationen bygger på en tjänsteskrivelse av sociala nämndernas stab som uppsatsförfattarna 
tagit del av. Informatörens identitet är konfidentiell (4.7 Forskningsetiska ställningstaganden). 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att inom ramen för frivilligorganisationen, ur ett personal- och 

brukarperspektiv, undersöka hur en verksamhet med drogfri samvaro som mål skulle kunna 

utformas. Verksamheten ska vända sig till individer som är på väg in i samhället efter 

hemlöshet och/eller missbruk. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser behoven ut för en drogfri verksamhet inom en frivilligorganisation för 

individer med tidigare hemlöshets och/eller missbruksproblematik? 

 Vilka faktorer är betydelsefulla när en ny drogfri verksamhet inom 

frivilligorganisationen ska utvecklas? 

1.5 Centrala begrepp 

De mest utsatta individerna/grupperna i samhället. Handlar, i föreliggande studien, om 

individer som är socialt utsatta. Utsattheten kan handla om hemlöshet, missbruk eller 

psykisk sjukdom. De kan inte på grund av utsattheten inte leva ett självständigt liv, enligt 

samhällets normer. På väg in i samhället innebär i studien att individer har tillgång till 

bostad och sysselsättning men inte är fullt integrerade i samhället. Definitionen av begreppet 

är framdiskuterat av uppsatsförfattarna.  

    Behov. Enligt Maslow (1987) är behov något som individen måste tillfredsställa för att 

kunna förbättra sin hälsa. När individen tillfredsställt ett behov blir denne motiverad att 

tillfredsställa nästa behov. I denna uppsats handlar behov främst om vad individer som är på 

väg in i samhället behöver för att nå autonomi.  

     Frivilligorganisation. Vi ämnar använda begreppet frivilligorganisation som beskrivet 

enligt SOU 1993:82. En frivilligorganisation är en sammanslutning som bildas utifrån 

människors gemensamma idéer. Den är organiserad, till viss del offentlig, kan bildas och 

avslutas utan myndigheters inblandning. Organisationer har frivillig personlig anslutning 

baserat på medlemskap och syftet är inte ekonomisk vinst (SOU 1993:82). 

     Drogfri verksamhet. Begreppet drogfri verksamhet är subjektivt beroende på vem som 

tillfrågas. Den dagliga verksamheten inom frivilligorganisationen är en drogfri verksamhet, 

genom att besökarna inte är tillåtna att bruka berusningsmedel i lokalerna men de får vara 

påverkade. I denna uppsats menar vi att en drogfri verksamhet/drogfri mötesplats är en 

verksamhet där besökarna har kommit ur sitt bruk eller missbruk och där de kan vistas utan 

att riskera att möta människor som är påverkade av berusningsmedel eller erbjuder/säljer 

detsamma. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Frivilligorganisation i relation till välfärdsstaten och socialt arbete 

Forskning om frivilligsektorn har kommit i skymundan till förmån för forskningen om 

välfärdsstaten. Svenska forskare anser att frivilligsektorn är jämförelsevis lika stor som i 

andra länder, trotts att Sverige har en väl utbyggd välfärdsstat. Frivilligsektorn fyller en viktig 

funktion för de mest utsatta grupperna och forskning visar att frivilligorganisationers hjälp är 

viktigare än vad forskare tidigare anat beskriver Lundström (1996) och Lundström & 

Svedberg (2003) i respektive litteraturstudie. Besökare tar hjälp av frivilligorganisationer vid 

kontakt med socialtjänsten för att få sin röst hörd beskriver Knutagård och Nordfeldt (2007) 

i sin kvalitativa studie med dokumentation, intervjuer med föreståndare i fyra kommuner 

samt intervjuer från tidigare studier. Frivilligorganisationer betraktas ofta som mer flexibla, 

innovativa och mindre regelstyrda än offentliga aktörer, som socialtjänsten. Genom att 

välfärdsstatens insatser inte täcker alla utsatta grupper, riktas större uppmärksamhet mot 

frivilligorganisationerna (Meeuwisse & Sunesson, 1998). 

     Frivilligorganisationer kan genomföra politiska beslut, detta kallas kooptering. Kooptering 

innebär att frivilligorganisationen går in med expertis som aktör, eller när myndigheter 

finansierar verksamhet som är viktig för organisationen (Meeuwisse & Sunesson, 1998). 

Frivilligorganisationer har börjat erhålla högre status, professionaliseras och inkluderas som 

en naturlig del av socialtjänstens insatser. Som leverantör av välfärdstjänster blir det svårare 

för organisationen att behålla autonomin då krav ställs genom att kommunen finansierar 

verksamheten med ekonomiskt bistånd (Meeuwisse & Sunesson, 1998).   

     Lundstöm (1996) diskuterar att frivilligorganisationer bidrar till socialt arbete på många 

sätt, särskilt inom missbruks- och beroende behandling. Frivilligorganisationers arbete sker 

som ett komplement till staten och försöker inte överta statens ansvar. En obligatorisk 

förutsättning för positiv effekt, enligt Abel & Cummings (1993) dokumentanalys, är 

samarbete för att tillhandahålla tjänster, vilket leder till att klienter upplever en känsla av 

sammanhållning. Frivilligorganisationer kommer att spela större roll i samspelet mellan 

medborgare och stat i framtiden (Lundström & Svedberg, 2003). Frivilligorganisationer är i 

många fall ledande i att upptäcka och identifiera nya utsatta grupper i samhället då de 

arbetar nära utsattheten (Lundström & Svedberg, 2003). 

     Frivilligorganisationer legitimerar ofta sin verksamhet genom att uttrycka sakkunskap, 

genom organisationens erfarenheter och forskning. Karaktären på en frivilligorganisation 

bestäms utifrån vilken roll brukarna spelar för organisationen. Det kan exempelvis handla 

om hjälp till självhjälp eller enbart självhjälp i form av renodlade brukarorganisationer 

(Meeuwisse & Sunesson, 1998). Meeuwisse (2008) har utfört en fallstudie med deltagande 

observation och 35 intervjuer. I studien framkommer att innovation inom 

frivilligorganisationer har bidragit till en frivilligorganisation där alla har delat ansvar. Den 

hierarkiska ordningen har därmed jämnas ut inom organisationen och de nya 

ledningsstrukturerna kan utmana traditionella maktstrukturer. Meeuwisse (2008) beskrev 

en typ av frivilligorganisationer som utgår ifrån att det är besökaren som ska ha makten och 

fatta besluten över sin livssituation. Brukarstyrda frivilligorganisationer karaktäriseras av att 
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grupper med utsatta individer kan leva och arbeta tillsammans i en drogfri miljö och stötta 

varandra genom sina egna erfarenheter. 

     Frivilligorganisationer finns till hands när välfärdsstaten sviker de mest behövande, men 

de finns även som stöd för de som är på väg in i samhället igen. Frivilligorganisationer blir 

allt mer präglade av professionella ambitioner. Det som i vissa fall verkar skilja 

frivilligorganisationer från socialtjänsten är närheten, tid för sina besökare, individanpassat 

stöd och kontinuitet (Lundström & Svedberg, 2003).  

2.2 Behov för individer i hemlöshet och/eller missbruk 

Wenzel, Green, Tucker, Golinelli, Kennedy, Ryan och Zhou, (2009) har i sin studie genomfört 

445 intervjuer med hemlösa kvinnor där resultatet pekar på vikten av strukturella lösningar 

för att ingripa mot hemlösa kvinnors alkohol/droganvändning. Betydelsefulla faktorer var 

ökad tillgång till behandling, återhämtning, stöd, ökad sysselsättning och 

utbildningsmöjligheter. Sammansättningen av nätverket hade stor betydelse för om hemlösa 

kvinnor brukar droger eller inte (Wenzel m.fl., 2009). I en tvärvetenskaplig studie med 

intervjuer och enkätsvar från 41 ungdomar beskrev Miller, Donahue, Este och Hofer (2004) 

att hemlösa och utsatta ungdomar behövde effektiv arbetsträning och pedagogiskt stöd, vilket 

saknades inom socialtjänst.  

     Resultatet i deskriptiv enkätstudie med 34 deltagare påvisade Crawley, Kane, Atkinson-

Plato, Hamilton, Dobson och Watson (2012) att många hemlösa hade flera sjukdomstillstånd 

som psykiska funktionsnedsättningar, dåliga tänder, andningsproblem och sömnsvårigheter. 

Hemlösa hade svårigheter att hitta mat, tillgång till infrastruktur och hade ekonomiska 

svårigheter, dock ansågs inte bostad vara ett prioriterat behov. Vanligaste hindren för tillgång 

till hälso- och sjukvård eller sociala tjänster var hemlösas personliga problem med missbruk, 

brist på tillgång till infrastruktur och den upplevda stigmatisering de erfor vid kontakt med 

hälso- och sjukvården eller socialtjänst. Bättre fördelning av resurser och samordning av 

hälso- och sjukvård och socialtjänst kan leda till en kostnadseffektivitet och främja hälsan 

hos de hemlösa (Crawley m.fl., 2012).  

     Abel och Cummings (1993) undersökte missbruk och hemlöshet. Resultatet visade att 

många återvänder till hemlöshet och dess problematik efter behandling. I studien genomgick 

deltagarna behandlingsprogrammet Project Connect och slutsatserna var att förväntningarna 

på målgruppen bör vara realistisk. Snabba förändringar i livsstil kan inte förväntas av 

alkohol- och drogmissbrukare. Det är av vikt att hitta balansen mellan realistiska 

förväntningar som inte hindrar klientens framsteg. Viktigt var att ett förtroende som bygger 

på uppriktighet mellan brukare och personal inom behandling och myndighet skapades. 

Efterfrågan på tjänster bör aldrig underskattas samt att tjänsterna bör samordnas (Abel & 

Cummings, 1993). 

     Miller m.fl., (2004) påvisade att utmaningar för hemlösa och utsatta ungdomar var 

familjekonflikter, våld, brist på varaktiga bostäder och ekonomiska begränsningar. Det 

ungdomarna ansåg mest positivt var socialtjänstens bemötande av grundläggande 

överlevnadsbehov, vilket gav ett mått av känslomässigt stöd, samt tillgång till 

subventionerade eller kostnadsfria insatser inom socialtjänsten. 
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2.3 Bostadssituation 

Doherty, Busch-Geertsema, Karpuskiene, Korhonen, O’Sullivan, Sahlin, Tosi,  etrillo och 

 ygna ska (2008) beskrev i en jämförande fallstudie från sju länder att hemlösa individer 

måste använda offentliga utrymmen som sin privata sfär för att tillgodose sina behov. Staten 

hade strategier för att exkludera individer som inte uppfyller normen, exempelvis genom att 

lagstifta om att inte bruka alkohol på offentlig plats, att förbjuda tiggeri eller att anställa 

vakter som avhyste hemlösa. Det innebär att hemlösa inte kunde använda offentliga platser i 

samma utsträckning. De privata shoppingcentrumen har stängt ute alla som inte kan 

konsumera genom att anställa vakter och installera toaletter med myntautomat (Doherty 

m.fl., 2008). På en del offentliga platser hänvisar vakterna till härbärgen. Utvecklingen 

fortskred i vissa fall mot en kompromiss genom att en del tågstationer hade värmerum som 

hemlösa har möjlighet att ta del av (Doherty m.fl., 2008). 

   Miller m.fl., (2004) pekade på brister inom socialtjänst att finna permanenta bostäder till 

hemlösa individer. De bostäder som erbjöds var undermåliga, individerna fick dela rum, kök 

och badrum. Ett stressmoment var behovet att anpassa sig till nya individer och interagera 

med ett stort antal individer. 

     Knutagård och Nordfeldt (2007) belyste härbärgenas funktion på 2000-talet ur tre nivåer. 

Individnivå som syftade till att problemen med att få ett ordnat boende låg hos individen. 

Organisationsnivån där härbärgen fyllde en funktion där andra organisationer misslyckas. 

Till sist den strukturella nivån där problemen låg i den förändrade social- och 

bostadspolitiken, att det blev allt svårare att klara sig i samhället. Författarna beskrev 

härbärgens dilemma som funktion, dels en akut lösning som sedan samtidigt blev en 

permanent lösning för individer som var utslagna från bostadsmarknaden. En paradox var 

att härbärgena minskar antalet hemlösa och borde därför vara en bra lösning, men samtidigt 

upprätthöll härbärgena de hemlösas situation (Knutagård & Nordfeldt, 2007).  

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Empowerment 

Empowerment förknippas i det sociala arbetet med insatser som verkar för att stärka 

individen till egenmakt. Egenmakt innebär individens känsla att ha makt över sin 

livssituation, exempelvis arbete, bostad eller ekonomi. Centrala komponenter är makt, 

kontroll, självtillit samt en tudelad resursfördelningsförmåga. Resursfördelningsförmågan 

innebär att individen dels måste se sina egna resurser samt effektivt använda resurserna. 

Resursfördelningsförmågan förutsätter att klienten får insikt om dess maktposition i en given 

maktstruktur. Viktiga förutsättningar är personalkompetens och individens motivation 

(Hæggman & Sjöblom, 2000). Empowerment kan användas i socialarbetarens praktik genom 

att hjälpa individen att mobilisera styrkor och resurser istället för att passivisera (Herz & 
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Johansson, 2012). 

     Empowerment kan studeras utifrån tre nivåer, individuell-, grupp- och samhällsnivå. Den 

individuella nivån avser de personliga upplevelserna av självkänsla, självbestämmande och 

kontroll över den egna livssituationen. Gruppnivå innebär att en specifik grupp stärks genom 

kollektivt agerande, gemensamma mål eller att gemensamma behov tillgodoses. På 

samhällelig nivå kan individer agera i politiska och offentliga frågor för mer makt och 

inflytande i samhället (Hansson, 2005). Gemensamt för de tre nivåerna är att empowerment 

som process och metod ska öka kunskap, kompetens, självförtroende och förmåga hos 

individen.  

     Vi tog fasta på de tre nivåerna för empowerment och hur individer gemensamt kunde 

stärka varandra. På gruppnivå förutsätts att individer i gruppen har samma egenintressen 

och önskar att ändra sitt sociala förhållande i positiv riktning. 

3.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 

KASAM härstammar från Antonovsky (2005) och innebär individens relation till sin 

omvärld. KASAM är uppbyggt av tre grundstolpar; hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet som avgör hur individen kan hantera påfrestningar som den ställs inför.  

 Begriplighet beskriver hur individen upplever inre och yttre påfrestningar. Hur 

individen hanterar överraskningar, förstår sammanhang och strukturerar istället för 

att skapa kaos vid exempelvis misslyckande 

 Hanterbarhet beskrivs som den grad individen upplever exempelvis misslyckande. 

Det förutsätter att resurser finns till individens förfogande och som kan bidra med 

stöd för att möta och övervinna kraven som ställs från yttre och inre påfrestningar 

 Meningsfullhet är känslan av att vara delaktig och kan förstås som 

motivationskomponent eller individens känslomässiga engagemang. Engagemanget 

är någonting positivt som är värt att investera sin energi i. Individen kan konfrontera, 

lösa problem samt söka mening (Antonovsky, 2005)  

Komponenterna är enligt Antonovsky (2005) sammanflätade men behöver inte vara det, alla 

komponenter är betydelsefulla men mer eller mindre centrala.  Människor kan i olika 

livssituationer placera sig högt på ena komponenten men lägre på den andra. Komponenten 

meningsfullhet anses dock vara den viktigaste komponenten då varken hög begriplighet eller 

hög hanterbarhet blir särskilt långvariga utan meningsfullhet. Begriplighet är troligen den 

näst viktigaste komponenten då hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Det förutsätter inte 

att hanterbarhet är oviktig. Finns inte resurser till förfogande avtar individens 

meningsfullhet och strävan att hantera situationer. Antonovsky (2005) menar därmed att 

framgångsrik problemhantering är beroende av KASAM i dess helhet. Vi använder de tre 

komponenterna för att beskriva inre och yttre påfrestningar som individen ställs inför. 
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3.3 Bronfenbrenners ekologiska teori 

Enligt Bronfenbrenners ekologiska teori i Parrish (2012) finns det fem miljösystem (Bilaga A) 

som samverkar för att forma beteende och utveckling hos en individ. Individen är i centrum 

av interrelaterade system som överlappar och påverkar individens utveckling under hela 

livsloppsperspektivet. Individen är ett aktivt subjekt i samspel med sin omgivning. 

 Mikrosystemet omfattar familj, partner, skola och vänner, som är den mest direkta 

sociala kontakten för individen 

 Mesosystemet knyter ihop olika mikrosystem som är relaterade till varandra 

exempelvis familjens relation till skolan 

 Exosystemet är ett socialt system som påverkar individen trots att individen inte är 

delaktig, exempelvis samhällsinstitutioner 

 Makrosystemet är den sociala och kulturella omgivningen, exempelvis lagar och 

normer, där de tidigare systemen befinner sig i. Kultur, nationalitet, ekonomi eller 

religion är några av de makrosystem som organiserar individens institutionella 

aspekter  

 Kronosystemet är sociohistoriska aspekter som påverkar individen, exempelvis krig 

eller ekonomisk kris (Parrish, 2012) 

Individens förflyttning mellan mikrosystem kallas ekologiska övergångar. Gränserna för 

mikrosystemen kan vara abstrakta men fungerar som tydliga avdelare för systemen i teorin. 

För att utvecklas behöver gränserna vara tydliga men även flexibla och genomträngliga i 

praktiken. En smidig övergång mellan miljösystemen är avgörande för hur individens 

utveckling kommer ske. Övergångarna innebär möjlighet för tillväxt men innebär även en 

sårbar fas till stagnering, stress eller onormal utveckling. Gränserna möjliggör individens 

olika roller, relationer och aktiviteter inom organisationer eller institutioner inom varje 

miljösystem (Hæggman & Sjöblom, 2000). 

     Med Bronfenbrenners ekologiska teori kunde vi i analysen förstå sammanhanget av 

bidragande omgivningsfaktorer, exempelvis miljö och samhällets påverkan. Vi fokuserade på 

ekologiska övergångar samt samspelet mellan miljösystemen.  

3.4 Maslows behovshierarki 

Maslow (1987) teori förklarar vilka behov som motiverar och driver individer framåt i livet. 

Maslow (1987) beskrev att behovshierarki är holistisk, vilket innebär att hela individen tas i 

beaktning medan behoven är dynamiska, uppfylls, töms och uppfyllas på nytt. Maslow 

förklarar detta med en pyramid (Bilaga B). De första fyra behovsnivåerna i hierarkin (1-4) 

kallas bristbehov som handlar om social och fysisk överlevnad. Uppfylls inte bristbehoven 

hämmas individens utveckling. De tre resterande behoven (5-7) i hierarkin är 

utvecklingsbehov som driver individen framåt.  

1. Fysiologiska behov som mat och dryck är uppfyllda kan individen uppfylla 

behoven högre upp i hierarkin 
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2. Trygghetsbehovet 

3. Tillhörighet, inrymmer kärlek och acceptans  

4. Bekräftelsebehovet, innebär erkännande och uppskattning 

5. Kognitiva behov, innebär kunskap och förståelse 

6. Estetiska behov, inrymmer skönhet och kultur  

7. Självförverkligande, innebär att bli fullbordad 

 

Maslow (1987) beskrev att ett tecken på hälsa är om individen är motiverad att tillfredsställa 

de beskrivna behoven. Maslow i Parrish (2012) menar att arbete och sysselsättning är viktigt 

för att uppnå självförverkligande eftersom arbetsplatsen uppfyller flera olika behov i 

behovshierarkin. Behovshierarki används i analysen för att beskriva hur olika behov kan 

samspela och utgöra betydelse för individers utveckling. 

4 METOD 

4.1 Metodval 

Vi har valt en kvalitativ metod och vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är epistemologisk 

vilket innebär att det finns olika tolkningar av verkligheten (Fejes & Thornberg, 2012). 

Tyngdpunkten i uppsatsen är att tolka den sociala verkligheten, det vill säga hur 

respondenterna tolkar verkligheten. Empiri skapas av berättelser och erfarenheter som 

respondenterna delar med sig av (Bryman, 2011).  

     En explorativ fallstudie som forskningsdesign har valts, därför att studien är av 

förberedande slag där vi undersöker förutsättningar för en drogfri verksamhet. Val av metod 

grundas i att vi vill undersöka ett nytt område ur två perspektiv, personalens och besökarnas 

(Trygged, 2005).  

     Vi har arbetat induktivt vilket innebär att empirin samlas in innan teman, analysmetod 

och teorier valts (Bryman, 2011). En induktiv ansats används inom kvalitativ forskning när 

ämnet är outforskat och det inte är möjligt att ställa hypoteser om exempelvis 

orsakssammanhang (Sohlberg, 2013). En fördel enligt Sohlberg (2013) med att använda en 

induktiv strategi är att det finns utrymme under studiens gång att upptäcka oväntade teman i 

den insamlade empirin. Sohlberg (2013) menar att tanken med de nyvunna mönstren, teman 

eller sambanden från empirin är att de ska kunna förstås i en kontext tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna.  
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4.2 Verksamhetsbeskrivning 

Frivilligorganisationen är en ideell förening vars syfte är att komplettera offentlig sektors 

resurser för de mest utsatta grupperna i samhället. Organisationen har ingått ett 

offentligt/privat partnerskap med kommunen för att kunna arbeta långsiktigt och optimera 

verksamheten för målgruppens behov (Informatör, personlig kommunikation, den 5 

december 2013). 

     Organisationen utgår ifrån kristendomen, men organisationens värdegrund inkluderar alla 

individer som lever i utsatthet och alla som kan hamna i utsatthet oavsett tro, kön, 

funktionshinder, etnicitet eller sexuell läggning (Gatekeeper, personlig kommunikation, 28 

januari 2014). Arbetet på frivilligorganisationen grundas på värdeorden respekt, kraft och 

hopp, där personalen stöttar utsatta individer för att kunna återta makten över sin 

livssituation, samt i kontakt med myndigheter (Gatekeeper, personlig kommunikation, 12 

december 2013). 

     Verksamheter som organisationen bedriver är en daglig verksamhet, second handbutik 

och ungdomsgrupp. Besökarna deltar i organisationens verksamhet frivilligt (utan 

biståndsbeslut) och är inte i beroendeställning till organisationen. På den dagliga 

verksamheten kan besökarna bland annat fika, umgås och vila. De kan få hjälp med hygien, 

sjukvård, tvätt, råd och stöd i sin livssituation (Informatör, personlig kommunikation, den 5 

december 2013). Personalen på dagliga verksamheten försöker att motivera besökarna att ta 

steget vidare och arbeta i second handbutiken (Gatekeeper, personlig kommunikation 28 

januari 2014). 

     Kommunen genomförde fokusgrupper med besökare på frivilligorganisationen inför en 

skrivelse år 2011. I resultatet framkom att besökarna önskade exempelvis; utökade öppettider 

synkroniserade med härbärgenas tider, samtalsrum med telefon, vilorum, aktiviteter, 

samhällsinformation, uppsökande verksamhet av socialtjänst, flera alternativa verksamheter, 

individuellt bemötande, barn- och kvinnoperspektiv, härbärge och samverkan med andra 

aktörer (Informatör, personlig kommunikation, den 5 december 2013). 

4.3 Urval 

Respondenterna valdes ut genom ett målstyrt urval (Bryman, 2011), vilket innebär att vi 

valde respondenter på frivilligorganisationen utifrån syfte och frågeställningar. De besökare 

och personal som regelbundet besökte eller arbetade på frivilligorganisationen tillfrågades 

om att delta i studien. Inklusionskriterier fastställdes för att säkerställa att respondenterna 

var representativa (Bryman, 2011). Personalens inklusionskriterier var att de skulle arbeta, 

vara volontär eller praktikant på frivilligorganisationen. Besökarnas inklusionskriterier var 

att: 

 Besitta erfarenheter om att vara exkluderade från samhället, exempelvis genom 

erfarenhet av hemlöshet eller missbruk 

 Respondenterna skulle vara över 18 år 

 Skulle regelbundet besöka den dagliga verksamheten eller secondhand butiken 



11 

 Respondenterna skulle inte vara synligt påverkade av berusningsmedel när de svarade 

på brevet 

4.4 Brevmetoden 

Empirin samlades in med inspiration av en metod som Berg (2003) kallar brevmetoden. 

Brevmetoden innebar, i denna uppsats, att respondenterna uppmanades att besvara ett brev 

med öppna frågor som anknöt till syfte och frågeställningar. Det kan vara viktigt att 

informera respondenterna om syftet vid flera tillfällen för att inte riskera oengagerade svar, 

respondenterna bör ta uppgiften på allvar. En förutsättning för att använda brevmetoden är 

att det finns engagemang och motivation hos respondenterna, vilket förutsätter att de 

informerades om uppsatsens syfte (Berg, 2003). Gatekeepern informerade besökare och 

personal på organisationen vid flera tillfällen om varför studien genomfördes. Gatekeepern 

förklarade att studiens resultat kan användas som underlag för utveckling av 

frivilligorganisationen. 

     Berg (2003) menar att analysarbetet kan påbörjas direkt när respondenterna lämnar ifrån 

sig breven till uppsatsförfattarna. Brevmetoden är förhållandevis enkel att administrera och 

är lätta att citera, till skillnad från exempelvis intervjuer som måste spelas in och 

transkriberas, eller enkäter som måste kodas i speciella program innan analysfasen kan 

inledas. Fördelen med brevmetoden, till skillnad från exempelvis ostrukturerad intervju, är 

att respondenterna kan svara utförligt och anonymiteten bibehålls. 

     Nackdelen med brevmetoden är att det inte är möjligt att ställa följdfrågor, då 

respondenterna, som i denna studie, var helt anonyma. I Bergs (2003) studie var frågorna i 

breven mindre laddade och respondenterna var inte en utsatt grupp, därför kunde 

respondenterna signera breven om de ville, motsatsen tillämpades i denna studie där 

respondenterna inte skulle signera breven. 

4.5 Datainsamling och genomförande 

Förberedelserna inför datainsamlingen bestod av att ett missivbrev (Bilaga C) och två 

frågebrev, ett till besökarna (Bilaga D) och ett till personalen (Bilaga E) författades. 

Missivbrevet och frågebreven diskuterades, reducerades och godkändes av handledaren 

utifrån studiehandledningens etiska egengranskning samt etiska principerna enligt Codex 

(2014). Inför datainsamlingen införskaffades pennor och kuvert med klisterremsa. 

Missivbrevet och frågebreven skrevs ut och häftades ihop till kompendium. Gatekeepern 

kontaktades om när det var lämpligt att utföra datainsamlingen samt vilken tid 

representativa besökare var närvarande. Gatekeepern skulle förvarna besökarna och 

personalen att vi skulle komma, i hopp om att så många som möjligt skulle kunna delta 

under datainsamlingen.  

     Under datainsamlingen delades kompendierna ut till respondenterna. Frågebreven 

innehöll instruktioner som syftade till att vara vägledande för hur respondenterna ska gå 

tillväga för att besvara frågebrevet. På frågebrevets instruktionssida framkom att om 
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respondenten inte ville svara skulle de ändå lägga ner frågebrevet, klistra igen kuvertet och 

lämna in det till oss. Eftersom respondenterna inte skrev namn på frågebreven var de 

anonyma. Syftet med att alla lämnade in kuvert var att de som inte ville delta inte skulle bli 

utpekade.  

     Ett dilemma som uppstod under datainsamlingen var att det var få besökare som ville 

delta i studien. Vi fick svar från sex stycken, fördelat på både personal och besökare. Därför 

lämnades frågebreven till gatekeepern som förmedlade frågebreven till second handbutiken 

där fler frågebrev besvarades. Att vi fick lämna ifrån oss kompendierna var problematiskt då 

tanken var att vi skulle delta under datainsamlingen även under second handverksamheten. 

Vi fick totalt in 31 brev, fem stycken från personal och 26 stycken från besökare. 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Tematisk analys med ett induktivt angreppssätt användes (Bryman, 2011; Patton, 1990) då 

det föll sig naturligt att skapa teman efter att empirin hade samlats in. Tematisk analys 

handlar enligt Bryman (2011) om att granska empirin noga och hitta regelbundenheter i detta 

fall breven för att sedan skapa koder, kategorier och teman.  

    Frågebreven lästes igenom och delades in i “personal” och “besökare”. Svaren splittrades i 

följande primära kategorier: “blank” som innebar att det inte stod något alls, “lite” som 

innebar att det står något men kunde vara oläsbart och den tredje “kan användas” där svaren 

var relevanta för studien. Av personalens frågebrev gick fem av fem att använda. Av 

besökarnas frågebrev gick 19 av 26 stycken att använda varav resterande fem var blanka och 

två var oläsliga. 

    Svaren på frågebreven överfördes till Word-dokument som avsåg personal eller besökare 

samt nummer på utsaga för att strukturera svaren. I första steget (Patton, 1990) läste vi 

igenom materialet, det fanns inget tolkningsutrymme utan endast en fyllig sammanställning 

av vad empirin behandlade. Analysen utgick från att i första skedet identifiera och koda 

materialet. I andra steget sökte vi efter mönster, regelbundenheter och återkommande koder 

i materialet. Detta gjordes genom att strukturera koder som behandlar samma sakfråga i 

samma fack. En grupp av gemensamma koder bildade en kategori (Patton, 1990). Därefter 

skapades tre teman utefter kategorierna, (Bilaga F) temana blev stöd, aktivitet och 

utformning (Watt Boolsen, 2007).  I det sista steget tillämpades tidigare forskning och teorier 

för att förklara samband och infoga den analyserade empirin i ett större sammanhang 

(Bryman, 2011). 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Fyra etiska principer från vetenskapsrådet, Codex (2014), beaktades för att kunna fatta 

välgrundade beslut om vad som var etiskt försvarbart i studien. Bryman (2011) beskrev 

principerna enligt följande; informationskravet innebar att forskaren ska informera 

respondenterna om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt samt respondenternas 

rätt att avbryta deltagandet när som helst under studien. Konfidentialitetskravet betyder att 
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forskaren behandlar personuppgifter med största möjliga konfidentialitet och att ingen 

obehörig kunde ta del av uppgifterna. Samtyckeskravet innebar att respondenterna har 

rätten att bestämma över sin medverkan i studien. Nyttjandekravet innebar att insamlad 

empiri endast användes i denna studie. 

     Valet att använda brevmetoden gjordes med hänsyn till de etiska aspekterna i relation till 

den målgrupp som undersöktes. Informationskravet uppfylldes genom att kompendiet som 

delades ut innehöll ett missivbrev (Bilaga C) som behandlade information om studiens syfte, 

frivilligt deltagande samt besökarens rätt att avbryta studien när helst de ville. För att uppnå 

konfidentialitetskravet uppmanades respondenterna att inte skriva namn eller några andra 

personuppgifter i frågebrevet, vilket skulle garantera besökarnas anonymitet. Missivbrevet 

behandlar vanligtvis kontaktuppgifter till uppsatsförfattare och handledare. Om frågor 

uppstår kring studien har respondenterna i missivbrevet informerats om att de kan kontakta 

uppsatsförfattarna eller handledaren genom gatekeepern, som samtyckt till att förmedla 

kontakten. Argumentet för handlingen var att respondenterna skulle vara helt anonyma för 

uppsatsförfattarna. 

     I bilagorna C, D och E är namn på frivilligorganisationen och gatekeepern märkta med xxx 

för att uppnå konfidentialitet. Gatekeepern och informatörens namn hölls konfidentiellt för 

att undvika att frivilligorganisationen identifieras, vilket inte var önskvärt på grund av 

respondenternas utsatta position. De enda som haft tillgång till materialet är 

uppsatsskrivarna. Empirin förvarades säkert och förstördes efter uppsatsen färdigställts. 

Frivilligorganisationen är en öppen och frivillig verksamhet, vilket innebar att 

respondenterna inte var i beroendeställning till frivilligorganisationen. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagandet var frivilligt. De besökare som inte ville delta i studien 

informerades om möjligheten att lämna in frågebrevet blankt för att uppfylla nyttjandekravet 

(Brinkmann & Kvale, 2009). 

     Vi har även övervägt de etiska principerna i termen som Guba och Lincoln (i Bryman, 

2011) beskrev som äkthet, en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som uppkommit ur 

empirin. Det var en viktig punkt då respondenterna i målgruppen är utsatta i samhället och 

sällan har möjlighet att göra sin röst hörd. Vi kunde inte garantera ontologisk autencitet som 

enligt Bryman (2011) innebär att respondenterna fick en bättre förståelse för sin egen sociala 

verklighet. Men vi anser att besökarna med hjälp av studien kunde känna att de kunde 

påverka sin miljö vilket som Bryman (2011) benämner, katalytisk autencitet. 

4.8 Bedömning av trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är kriterier för att bedöma om uppsatsen uppfyller kvalitet och 

trovärdighet. Begreppen används främst i kvantitativ forskning därför användes 

kvalitetssäkrande begrepp och deras betydelser anknutna till kvalitativ forskning i 

föreliggande studie (Bryman, 2011).  

    Extern reliabilitet innebär att studien ska kunna replikeras av andra forskare (Bryman, 

2011). Vi insåg problemet med att uppfylla kriteriet om extern reliabilitet. Bryman (2011) 

menar att det är problematiskt att de subjektiva svaren i en kvalitativ studie är svåra att 

återskapa, trots att frågorna är de samma. För att uppnå extern reliabilitet har vi gjort 

studien transparent och noga beskrivit tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Vår intention var att 



14 

förfarandet i studien skulle vara lätt att följa.  

     Pålitlighet som även är ett mått på reliabilitet, innebar att vi noga beskrivit alla delar av 

forskningsprocessen samt att ingen obehörig kunde ta del av empirin (Bryman, 2011). Vi 

anser att vi kunde uppfylla kravet på pålitlighet då en utomstående handledare följde  

processen och en examinator som bedömer uppsatsen objektivt. Intern reliabilitet innebär att 

uppsatsförfattarna gemensamt beslutar om hur tolkningen av resultaten ska utföras 

(Bryman, 2011). Vår styrka var att två uppsatsförfattare kan vara reflexiva i 

tolkningsprocessen. Genom frågebrev tog vi direkt del av respondentens åsikter. Fördelen 

med brevmetoden var att ingen information förlorades i transkriberingsprocessen. För 

personalens del valdes frågebreven som metod för att svaren inte skulle kunna påverkas av 

rådande maktpositioner. För besökarnas del att de inte skulle påverka varandra och få 

utrymme att svara ärligt. 

     Intern validitet innebär att begrepp och teorier ska stämma överens med empirin 

(Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna ansåg att den interna validiteten var en styrka i studien 

då teorierna har valts utefter empirin då arbetssättet var induktivt. Vi har lagt stor omsorg på 

att välja teori som stämmer med empirin. Genom att använda personalens och besökarnas 

perspektiv vid insamling av data kunde två perspektiv bli synliga. Det som kunde tala för 

överförbarhet var att två perspektiv använts och vägts ihop. Trovärdighet innebär att de 

resultat som finns i studien ska accepteras av andra. Forskningen ska visa mått på 

allmängiltighet (Bryman, 2011). På grund av att respondenterna var anonyma kunde inte 

respondentvalidering användas. 

     Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren handlar i god tro och inte låter 

förförståelse eller värderingar påverka utförande eller slutsatser (Bryman, 2011). Vår styrka 

var att vara två uppsatsförfattare, det innebar att vi kunde diskutera resultat och förfarande 

med varandra. Förförståelsen kommer alltid att påverka forskningens utformning och hur 

frågorna ställs. Vår förförståelse bestod av studier på socionomprogrammet, praktik samt 

medierapportering om utsatta grupper. 

     Extern validitet innebär om resultatet kan generaliseras till en population (Bryman, 2011). 

Extern validitet var problematiskt i studien på grund av urvalsmetoden och begränsat urval 

som inte kunde generaliseras. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studien kan 

appliceras på andra verksamheter. Det är därför av vikt att studien har omfattande 

beskrivningar som gör att läsaren kan bedöma om resultatet är applicerbart på liknande 

områden (Bryman, 2011). Trots begränsning att generalisera ansåg vi att uppsatsen kunde 

användas som inspiration till kommande studier inom samma område.    
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Stöd 

5.1.1 Stöttning 

Personalen inom frivilligorganisationen anser att behovet för en drogfri verksamhet finns 

vilket kan medföra fördelar. En personal uttrycker sig såhär: “Fördelen med att kunna fånga 

upp de som vill vara drogfria och försöka stötta dessa” (Personal, 1). En annan personal anser 

det viktigt att verksamheten genomsyras av individuella handlingsplaner som planeras väl för 

att sysselsättningen ska vara väl anpassad för besökarnas bästa. Majoriteten av besökarna 

skrev att de behöver individuellt samtalsstöd för att bli motiverade att komma ur missbruk. 

Redan idag anser besökarna att de får stöd, som betyder mycket, av personalen på den 

dagliga verksamheten men ytterligare stöd för att komma vidare är av vikt. Stöd till 

besökarna behövs för att inte falla tillbaka i missbruket: 

“Jag behövde hjälp när jag var i dagverksamheten men när man fått hjälp där behöver man 

stöd i att inte vara där för mycket så man faller tillbaka i gamla mönster. [xxx] har 

kontaktpersoner vilket är viktigt för flera av oss. Det finns alltid stöd att få, oavsett hur de mår” 

(Besökare, 25). 

Stöd kan leda till att besökarna kommer in i samhället och kan inse sitt eget värde som nykter 

anser en i personalen. 

    Empowerment handlar om att ge besökarna egenmakt genom att personalen hjälper till att 

aktivera besökarna till att integreras i samhället. Empowerment på individnivå avser de 

personliga upplevelserna av självkänsla, självbestämmande och kontroll över den egna 

livssituationen (Hansson, 2005). Resultatet i föreliggande studie tyder på att besökarna vill 

förbättra KASAM, att hitta meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att kunna bli 

pushade framåt och kan se sig själv i ett större sammanhang. Hanterbarhet blir viktigast, att 

det allokeras resurser som kan bidra till att besökaren klarar av kraven som ställs 

(Antonovsky, 2005). Lundström och Svedberg (2003) menar att i frivilligorganisationer finns 

individanpassat stöd och kontinuitet för de som är på väg in i samhället igen. Stöd är en 

komponent i arbetet med att återanpassa individer i samhället, resonerar uppsatsförfattarna. 

5.1.2 Samverkan 

Besökarna efterfrågar stöd i form av kontakter med myndigheter i den drogfria 

verksamheten. En besökare uttrycker “Hjälp i stöd mot myndigheter är viktigt för mig och 

flera andra vet jag. Stöd i möten och samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassan 

och socialtjänst. Det är svårt att hävda sig mot dem annars” (Besökare, 23). En personal 

beskrev att förutsättning för den drogfria verksamheten är att flera aktörer samverkar för 

individens bästa. Den drogfria verksamheten behöver stöd från kommunen, främst i form av 
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ekonomiska resurser. Samverkan med andra verksamheter som arbetsförmedlingen, 

socialtjänst, migrationsverket och frivård är väsentligt för att informera och hjälpa individen. 

Samverkan med stödjande organisationer och behandlingshem behövs för att genomföra 

temakvällar för alla utsatta människor, anser en personal. 

     Enligt Bronfenbrenners ekologiska teori, i Hæggman & Sjöblom (2000), har 

frivilligorganisationerna goda förutsättningar för att kunna vara ett stöd i kontakten mellan 

besökaren i microsystemet och socialtjänsten liksom frivilligorganisationen befinner sig i 

individens exosystem. Aktörerna i exosystemen bör samverka för att vara ett stöd för 

individen. Empowerment förutsätter att individen får insikt om dess maktposition i 

miljösystemet (Hæggman & Sjöblom, 2000). Det innebär att besökaren måste få hjälp av 

frivilligorganisationen att veta sina rättigheter, som ett subjekt i förhållande till staten. 

Empowerment på samhällelig nivå kan hjälpa individer agera i offentliga frågor för mer 

inflytande i samhället (Hansson, 2005). Lundström (1996) beskrev att 

frivilligorganisationers arbete sker främst som ett komplement till staten. Därmed tolkar vi 

det som att samverkan är viktig ur allas perspektiv. Det är väsentligt med individanpassat 

stöd och kontinuitet, enligt Lundström och Svedberg (2003), de beskrev vidare att 

frivilligorganisationer kommer att spela en allt större roll i samspelet med medborgare och 

stat. Besökare hos frivilligorganisationer tar hjälp av personalen för att få stöd i att göra sin 

röst hörd vid planering av insatser tillsammans med socialtjänsten (Knutagård & Nordfeldt, 

2007).  

5.1.3 Stöd i grupp 

En personal uttrycker att vägen till en drogfri verksamhet kan vara lång. En annan personal 

anser att en verksamhet där gruppen med stöd av varandra och professionella kan vara 

utvecklande både individuellt och i grupp. En av personalen uttrycker det såhär:” […] så 

borde det finnas en aktiv grupp som får extra stöd - vilket underlättar för övergång till arbete 

& sysselsättning” ( ersonal, 3). Två i personalen anser att individer utan missbruk skulle må 

bra av att umgås i ett drogfritt forum och besökare med ett mindre utbrett missbruk lättare 

skulle kunna ta sig ur missbruket. Fördel med den drogfria verksamheten, enligt båda parter, 

är att verksamheten kan bidra till att besökarna har en lokal att umgås i, med likasinnade 

vänner i ett nyktert tillstånd och kan skapa ett nytt nätverk. En besökare menar att nya 

vänner som stöttar till att ta makt över sin livssituation kan hjälpa till att förlänga livet. 

Besökarna kan hjälpa varandra att inte lockas av att bruka droger. “Skitbra, i 

dagverksamheten finns ju alltid lockelsen, det är för enkelt och för nära till drogerna och 

människorna. Drogfritt ställe ändrar ju det såklart” (Besökare, 22). Genom stöd i grupp kan 

gemenskapen öka samtidigt som individerna i gruppen kan värva vänner som är drogfria 

samtidigt som de får en belöning, anser en personal. Flertalet av besökarna har motivationen 

att vara drogfri och det leder till att verksamheten blir drogfri med hjälp av varandra. Andra 

besökare och personal anser att begränsningen med en drogfri verksamhet kan vara att 

besökarna tappar kontakten med det tidigare nätverket. En besökare uttrycker att:  

”Nackdelen tror jag är att vi tappar gemenskapen med de som fortfarande är fast i droger och 

alkohol, för att vi andra inte orkar eller klarar av att ha dem kvar i våra liv. Det vore en sorg. 

Men det är också bra för ingen vill frivilligt missbruka, vi vill alla ha ett bra liv” (Besökare, 25).  
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En annan skrev: “ […] Samtidigt kanske vi tappar gemenskapen med varandra som idag gör 

att vi håller modet uppe” (Besökare, 15).  

     En personal uttrycker sina tankar om att den drogfria verksamheten behöver ligga centralt 

vid stadskärnan eller att det finns bra kommunikationer att ta sig till verksamheten men 

utom räckhåll för den dagliga verksamheten. Argumentet är att individerna själva ska göra 

ett aktivt val att de vill vara drogfria. Besökarna anser att verksamheten inte ska ligga i 

anslutning till den dagliga verksamheten då möjligheten att träffa drogpåverkade vänner 

ökar. 

      Att stödja varandra i grupp kopplas till empowerment på gruppnivå. Gruppnivå innebär 

att en specifik grupp stärks genom kollektivt agerande, gemensamma mål och gemensamma 

behov tillgodoses (Hansson, 2005). Att ingå i ett nytt nätverk som inte brukar droger kan 

motivera till förändring. Samtidigt är det problematiskt då ekologiska övergångar innebär en 

omställning, när besökaren växlar mellan två microsystem. Övergångarna innebär möjlighet 

för tillväxt men är även en sårbar fas till både stagnering eller onormal utveckling (Hæggman 

& Sjöblom, 2000). Det kan innebära att besökaren slits mellan det gamla och trygga 

microsystemet där de tidigare hade en roll, och det nya drogfria microsystemet där trygghet 

och pålitlighet måste skapas i den nya gruppen. Tolkning är att besökarna påverkas negativt 

om de konfronteras med det gamla microsystemet i den dagliga verksamheten. Svaren från 

personalen och besökarna är eniga gällande att den drogfria verksamheten inte skulle ligga i 

anslutning till dagliga verksamheten.  

     Vi kan utifrån Bronfenbrenners ekologiska teori, i Hæggman & Sjöblom (2000), beskriva 

att individer kan uppleva en stress vid övergångar. Att byta nätverk i microsystemet som står 

individen närmast kan därför upplevas stressfyllt för besökarna. Fallet kan vara att 

individerna i microsystemet som består av personal och besökare, tillsammans har skapat en 

känsla av sammanhang (KASAM) vilket skapar trygghet i rollerna. Besökarna kan vara rädda 

för att bryta sammanhållningen som de är trygga i. Wenzel m.fl., (2009) anser att nätverket 

har stor betydelse för om en individ brukar berusningsmedel eller inte. Slutsatsen är att om 

individer som inte har någon trygg plats får ett nätverk med människor i en liknande 

situation, kan göra det lättare att sluta bruka droger. Meeuwisse (2008) beskrev att utsatta 

grupper av individer kan leva och arbeta tillsammans i en drogfri miljö och stötta varandra 

genom sina egna erfarenheter. Crawley m.fl., (2012) menar att många utsatta har svårt att få 

tillgång till infrastruktur. Därför är det viktigt att verksamheten ligger i ett område där 

individerna oftast befinner sig. Det beror även på att om verksamheten ska vara öppen på 

kvällar och helger, bör den kanske ligga utanför centrum, för att slippa stadskärnan som kan 

var stökig i sig, men om den ska vara stödjande är det kanske lättare att besöka en 

verksamhet i centrum. 

5.1.4 Motivation 

 

Motivationen hos personal och besökare skulle öka genom en drogfri verksamhet. Personalen 

får andra arbetsuppgifter vilket kan betyda att personalen måste höja sin kompetens, skrev 

en personal. En annan personal skrev att det är lättare att motivera de individer som redan är 

drogfria i en drogfri miljö med hjälp av självstärkande/motiverande aktiviteter. Aktiviter och 
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sysselsättning kan skapa nya intressen och hitta nya vägar att komma vidare. En personal 

anser att en verksamhet som erbjuder individer ett drogfritt alternativ kan vara så attraktiv 

att besökarna kan hålla sig nyktra eller drogfria. Den drogfria verksamheten och dess 

besökare kan fungera som inspiration och motivation till de som vill bli drogfria. “Det skulle 

med tiden visa på tydligare förändring för alla, personal, gäster och allmänhet. Fler skulle få 

upp ögonen för oss, både de som önskar hjälp och de som vill bidra med hjälp […]” ( ersonal 

5). En drogfri verksamhet kan stärka individen att bli en del av samhället, anser en personal. 

Besökarna beskrev att det är av vikt att vara omtyckt och inte bli tyckt synd om för att kunna 

utvecklas och det är viktigt att stärka identiteten och hitta sig själv. En personal anger 

valfrihet som den största motivationen och en annan menar att motivation måste komma 

inifrån och det som personalen kan göra är att stödja. En annan personal uttrycker att en stor 

nackdel som talar emot deltagande i en drogfri verksamhet är att en del besökare försörjer sig 

genom att själva sälja droger. 

     Teoretiskt anknyter vi till empowerment, att frivilligorganisationen kan bidra till att 

motivera individerna att bli en del av samhället. Empowerment är en process och kan 

användas i socialarbetarens praktik genom att hjälpa individen mobilisera sina styrkor och 

resurser (Herz & Johansson, 2012). Det betyder att frivilligorganisationen kan hjälpa 

besökarna att finna sina egna styrkor med hjälp av egenmakt. Enligt empowerment innebär 

resursfördelningsförmågan att individen dels måste se sina egna resurser samt effektivt 

använda resurserna. För att nå detta behövs både kompetens från personalen och motivation 

från besökarna (Hæggman & Sjöblom, 2000). Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet 

är känslan av att vara delaktig och kan förstås som motivationskomponent.  Besökarna måste 

vara delaktiga i sin egen process och uppleva meningsfullheten. Abel och Cummings (1993) 

anser att personalen bör ha förväntningar som inte är ett hinder för individens framsteg. Att 

hitta balansen mellan för höga- och låga krav ser vi som en avvägning personalen måste ta 

hänsyn till när de arbetar motiverande. 

5.2 Aktivitet 

5.2.1 Fritidssysselsättning 

Syftet med den drogfria verksamheten är att bidra till aktiviteter, sysselsättning och 

möjligheter till ett avslappnat forum för fik och samtal tillsammans, d. v. s. att ha något att 

göra på fritiden, skrev personal och besökare. Aktiviteter, exempelvis dagsresor, temakvällar 

eller biobesök, utanför lokalen är väsentligt för att stärka individen i sociala sammanhang, 

anser en personal. Tanken med utformningen av verksamheten är aktiviteter som innehåller 

något intressant, roligt och skapar glädje för alla, anser samma personal. Något som gör att 

de svåra situationerna glöms för ett tag, att vara sig själva och ha trevligt genom att umgås, 

anser två besökare. Besökarna efterfrågar även aktiviteter i lokalen som spel, musik, biljard, 

böcker och datorer. Några besökare nämner att de är i behov av behandling som en aktivitet. 

     Aktiviteter har en dubbel innebörd för besökarna och personalen, tolkar vi. Den första 

innebörden är att ha roligt för att glömma det svåra för en stund. Den andra innebörden är 

att stärka besökarna som individer. Den teoretiska anknytningen vi gör är att empowerment i 
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grupp kan stärka nyktra individer i det sociala samspelet och hitta andra intressen istället för 

berusningsmedel, något meningsfullt att fylla sin livssituation med.  

     Meningsfullhet genom KASAM i vardagen och något att se fram emot gäller dessa 

individer som att ha något att göra stärker individen. Frivilligorganisationer kan tillgodose 

dessa behov tillskillnad från socialtjänsten genom att organisationerna betraktas som mer 

flexibla, innovativa och mindre regelstyrda än offentliga aktörer (Meeuwisse & Sunesson, 

1998). Därför anser vi att de har mer möjligheter för att kunna uppfylla funktionen som ett 

flexibelt forum med aktiviteter som passar alla. Lundstöm (1996) diskuterar att 

frivilligorganisationer bidrar till socialt arbete på många sätt, särskilt i missbruks- och 

beroende behandling. Wenzel m.fl., (2009) diskuterar att betydelsefulla faktorer är bland 

annat ökad tillgång till behandling, återhämtning och ökad sysselsättning. 

5.2.2 Arbete 

Majoriteten av besökarna uttrycker att det är viktigt med sysselsättning som praktik eller 

arbete. En besökare skrev:  

“ […] Nu har jag fått arbetspraktik och det var vad jag behövde. Jag tror att alla människor är i 

behov av att aktivera sig och ha en sysselsättning på något vis” […] Sysselsättning betyder allt. 

Att få något att göra om dagarna, där jag känner delaktighet och att jag är viktig. Det bygger 

upp självförtroendet. Second Handen är jättebra för mig” (Besökare, 21). 

Flertalet besökare uttrycker att sysselsättning är viktigt och vi anknyter sysselsättning till 

KASAM som innebär att utveckla tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet för att kunna skapa en vardag som fyller en funktion. Här diskuteras främst 

meningsfullhet genom att ha något att göra som känns meningsfullt för individen. Vi 

anknyter till Meeuwisse (2008) som beskrev att det finns frivilligorganisationer där utsatta 

grupper av individer kan arbeta tillsammans i en drogfri miljö och stötta varandra genom 

sina egna erfarenheter. Även Wenzel m.fl., (2009) beaktar att strukturella lösningar är 

viktiga för att ingripa mot hemlösa kvinnors användning av berusningsmedel. Betydelsefulla 

faktorer enligt Wenzel m.fl., (2009) är bland annat ökad tillgång till sysselsättning. Detta kan 

teoretiskt knytas till Maslow i Parrish (2012) som menar att arbete och sysselsättning är 

viktigt för att uppnå självförverkligande eftersom arbetsplatsen uppfyller flera behov i 

behovshierarkin. Miller m.fl., (2004) skrev att många hemlösa och utsatta ungdomar behöver 

effektiv arbetsträning och pedagogiskt stöd. Frivilligorganisationen uppfyller dessa tomrum 

vilket vi anknyter till Meeuwisse och Sunesson (1998) s.k. kooptering. Kooptering som här 

innebär att frivilligorganisationen kan erbjuda arbete för de individer som står utanför 

ordinarie arbetsmarknad. 
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5.3 Utformning 

5.3.1 Primärbehov 

De allra flesta besökare beskrev att den dagliga verksamheten är en betydelsefull mötesplats 

och det enda alternativet som finns att tillgå för att klara vardagen. En besökare skrev “ Det 

är bra att det finns, vart skulle jag annars vara?” (Besökare, 11). Besökarna uttrycker att alla 

är välkomna, personalen bryr sig och alla blir sedda. I dagsläget kan det finnas människor 

som inte besöker den dagliga verksamheten på grund av att den inte är drogfri. Drogfri 

verksamhet kan erbjudas till en målgrupp som inte har någonstans att vara i dagsläget, anser 

en personal. Besökare som skulle kunna få hjälp med enkla medel går idag till den dagliga 

verksamheten men skulle istället kunna gå till den drogfria verksamheten, anser en annan 

personal. Besökarna på verksamheten uttrycker att de har en plats att sova och värma sig på. 

Majoriteten av besökarna uttrycker att de möts, dricker kaffe och äter. Flertalet av besökarna 

sköter sin basala hygien på verksamheten, som dusch eller tvätt av kläder. Några besökare 

anser att frivilligorganisationen bör tillhandahålla härbärge, en besökare uttryckte ” Jag 

skulle behöva ha boende och någonstans att va där det inte förekommer så mycket droger och 

alkohol” (Besökare, 15). 

     Behovet av bostad stödjs av Maslows behovshierarki och bostad är ett av de fysiologiska 

grundläggande behoven. Som skrivet ovan fyller den dagliga verksamheten många av 

besökarnas basala behov. De basala behoven kopplas till Maslow (1987) behovshierarki som 

bygger på att bristbehoven måste vara uppfyllda för att individen ska kunna gå vidare mot 

utvecklingsbehoven. Resultatet i föreliggande studien visar att den befintliga 

dagverksamheten dessutom uppfyller andra viktiga funktioner som grupptillhörighet och 

kultur, vilket kopplas till empowerment på gruppnivå eftersom besökarna är i samma 

situation och har likartade behov att uppfylla för att kunna gå vidare. Enligt Lundström & 

Svedberg (2003) finns frivilligorganisationer när välfärdsstaten sviker de mest behövande 

och fyller en viktig funktion för de allra mest utsatta grupperna i samhället. Doherty m.fl., 

(2008), diskuterade att eftersom hemlösa individer inte har egna hem måste de använda 

offentliga utrymmen för att tillgodose sina behov. I vårt resultat var det få som nämnde 

bostad som ett prioriterat behov. Detta stödjs av Crawley m.fl., (2012) som menar att av alla 

behov som svårt utsatta individer har, behöver inte bostad vara det mest prioriterade. Vilket i 

denna studie var fallet då majoriteten av respondenterna i studien inte hemlösa och är 

således på väg in i samhället. 

5.3.2 Lokalitet 

Angående lokalens öppettider varierar svaren. Flertalet besökare anser att verksamheten ska 

vara öppet helst alla dagar i veckan eller dygnet runt. Resterande besökare ansåg att det var 

viktigt att verksamheten är öppen på kvällar och helger. En besökare uttrycker önskemålen 

såhär: […] Kvällsöppet och helger vore kul. Helgångest är värst annars” (Besökare, 22). En 

annan skrev: “ […] Eftermiddagar och gärna någon helgdag vore grymt efter jobbet. Då kan ju 

alla komma dit” (Besökare, 24). Öppettider ställer krav på lokalen, att det finns rum så att 

besökarna som vill kan i lugn och ro prata avskilt, medan att det finns rum där besökarna kan 
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umgås och stötta varandra, ansåg en besökare. Det var endast ett fåtal som har synpunkter på 

den fysiska utformningen av lokalen. Några besökare beskriver att det är bra att ha ett café 

och hemtrevligt, som ett vardagsrum. En annan besökare anser att en uteplats skulle vara 

bra. En personal skriver att det är viktigt med tydliga förhållningsregler för vad som är 

accepterat i den fysiska lokalen. 

     Svaren i resultatet tyder på att stöd och sysselsättning behövs dygnet runt. Detta anknyts 

till KASAM, genom att ha öppet på helgerna bryts inte meningsfullheten för besökarna 

genom att sitta hemma. Verksamheten kan skapa begriplighet och då hjälp att hantera yttre 

påfrestningar samt hanterbarheten, att möta och klara av de krav som ställs av både yttre och 

inre påfrestningar. Efterfrågan på tjänster bör aldrig underskattas menar Abel & Cummings 

(1993). Lundström och Svedberg (2003) påpekar att det som skiljer vissa 

frivilligorganisationer från socialtjänst är bland annat tid för sina besökare. Resultatet visar 

att det inte var många som hade synpunkter om lokalens utformning. Det tyder på att den 

psykiska miljön är mer väsentlig än den fysiska miljön. Detta stödjs av en studie av Miller 

m.fl., (2004) där ungdomarna ansåg som mest positivt var socialtjänstens bemötande av 

grundläggande överlevnadsbehov, vilket gav ett mått av känslomässigt stöd. Genom att skapa 

arenor för sysselsättning bidrar det till att skapa känslomässigt stöd och trygghet för 

besökarna. Resultatet i föreliggande studie visar att flertalet besökare ansåg att verksamheten 

behöver utvidgade öppettider. Vi har tolkat öppettiderna som att det behövs en stöttande och 

en sysselsättande verksamhet och beroende på om verksamheten ska vara stödjande eller 

sysselsättande ställs olika krav på öppettiderna. Ska verksamheten vara stödjande behöver 

öppettiderna vara dagtid för kontakt med myndigheter. Ska den vara sysselsättande på 

fritiden bör den vara öppen på kvällar och helger. 

5.3.3 Personal 

En personal och två besökare skrev att personalen måste ha kunskap om samhället för att 

kunna hjälpa individerna in i samhället och skapa samverkan med andra aktörer. En 

besökare skrev att personalen ska kunna hjälpa till att söka jobb och skriva CV. En annan 

besökare vill att personalen ska ha tid att sitta ner och prata. En i personalen anser att 

personalen måste vara kunnig/utbildad och ha kunskap i att kunna motivera och arbeta med 

stödjande samtal. En besökare skrev att det skulle vara färre volontärer och besökarna 

önskar samma personal som arbetar på den dagliga verksamheten, eftersom de är trygga med 

personalen. En besökare uttrycker: “ ersonalen som finns i [xxx] är bra så några kan väl 

jobba där, de har ju förtroendet. Alla är trygga med dem” (Besökare, 22). En annan besökare 

uttrycker: “[…] personalen kan hjälpa till att sprida bra stämning och peppa folk. Mindre 

personal, inte ny personal utan det ska bara de vi är trygga med” (Besökare, 24). 

     Resultatet i föreliggande studie visar att det ställs olika krav på personalen beroende på om 

verksamheten ska vara stödjande eller sysselsättande. Vid stöd krävs det att personalen är 

utbildad, kan agera samtalspartner och är kunnig om samhället. Vid sysselsättning behöver 

besökarna trygg personal som de kan lita på. Behov av trygghet, tillhörighet och bekräftelse 

tillhör behov som Maslow (1987) beskrev och det kan uppfyllas för besökarna i den drogfria 

verksamheten. Vi anknyter till Bronfenbrenners ekologiska teori, i Hæggman och Sjöblom 

(2000), viktigt är att trygghet kan skapas i besökarnas microsystem. Där finns personalen på 

frivilligorganisationen som de ofta träffar. Vid den ekologiska övergången till ett nytt 
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microsystem, den drogfria verksamheten, krävs att personal från frivilligorganisationen som 

besökarna känner sig trygga med följer med in i det nya microsystemet för att skapa 

stabilitet. Det är enligt Abel och Cummings (1993) viktigt att relation mellan besökare och 

personal bygger på uppriktighet och förtroende. Många i den här situationen har varit utsatta 

för stigmatisering i kontakt med socialtjänst enligt Crawley m.fl., (2012), vilket tolkas som att 

besökarnas förtroende till myndigheter kan ha minskat och de måste ha trygga människor i 

nätverket. Miller m.fl., (2004) diskuterar att det kan vara ett stressmoment att anpassa sig 

till nya individer. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Insamling av empiri genom frågebrevmetoden ledde till ett rikligt material. Med hjälp av den 

tematiska induktiva analysen har vi fått svar på frågeställningarna. 

     Den första frågeställningen: “ Hur ser behoven ut för en drogfri verksamhet inom en 

frivilligorganisation för individer med tidigare hemlöshets och/eller missbruksproblematik?” 

Vi bedömer att det finns behov för en drogfri verksamhet inom organisationen. Med hjälp av 

drogfri verksamhet skulle organisationen kunna nå ännu en målgrupp. Vägen till att bli 

drogfri kan vara lång och den drogfria verksamheten kan vara ett stöd för individer som har 

motivationen men som behöver stöd, professionell hjälp eller andra besökares erfarenheter 

som är i samma situation. Det finns besökare som vill bli drogfria men som inte har klarat det 

på egen hand eftersom drogerna kretsar kring deras liv eller nätverk. Besökarna behöver en 

verksamhet utan lockelse där alla har samma mål, att ha ett meningsfullt liv utan droger. I 

resultatet finns tre väsentliga områden (stöd, aktivitet och utformning) som bekräftar och 

visar på vad som behövs i en drogfri verksamhet.  

     Den andra frågeställningen var “Vilka faktorer är betydelsefulla när en ny drogfri 

verksamhet inom frivilligorganisationen ska utvecklas?” Av resultatet framkom att det finns 

behov för två olika verksamheter i praktiken. Uppdelningen anser vi kan underlätta för 

personalen och besökarna;  

 På dagarna kan frivilligorganisationen erbjuda enskilda, stödjande och motiverande 

samtal med utbildad personal. Hjälp i kontakten med myndigheter samt stötta 

besökarna att skriva CV eller söka arbete för att motiveras vidare 

 På kvällar och helger, en sysselsättande verksamhet som kan erbjuda aktiviteter med 

en stimulerande samvaro för besökare med café eller andra meningsfulla aktiviteter 

   

Givetvis är det viktigt i den drogfria verksamheten att vara flexibel, för de som har 

sysselsättning på dagarna men också behöver stöd utöver sin sysselsättning. Det är då viktigt 
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att ha struktur för att både personal och besökarna känner att verksamheten gör nytta. 

     Den gemensamma nämnaren mellan stöd och aktivitetsverksamheten är utformningen 

som innehåller bland annat personal, lokal och primärbehov. Primärbehoven måste 

tillfredsställas för att besökarna ska hålla sig drogfria och vilja delta i en drogfri verksamhet. 

Beroende på om verksamheten ska vara stödjande eller sysselsättande ställs olika krav på 

personal och lokal. Lokalen måste ha både avskildhet och möjlighet till att umgås medan 

personalen måste vara både trygg och kunnig för att både stöd och aktivitet ska kunna 

fungera. 

     För individen kan de positiva effekterna av en drogfri verksamhet vara att de får mer 

resurser för att börja hjälpa sig själv och att personalen tillgodoses mer resurser för att stärka 

individen. Stöd, aktivitet och utformning var de viktigaste resultaten och kan ge stora effekter 

för de enskilda besökarna om det uppfylls. Detta kräver emellertid ett helhetsperspektiv på 

utsatta individers liv. Drogfri verksamhet kan fungera som ett komplement till 

socialtjänstens arbete och skulle även fylla en viktig samhällsfunktion som spindeln i nätet 

för samverkan mellan besökare och myndigheter. Tidigare forskningen pekar på att 

frivilligorganisationer börjar professionaliseras. I frivilligorganisationen kan arbetet 

systematiseras när det gäller uppföljning och utveckling av arbetet med dokumentation. Med 

hjälp av dokumentation kan frivillighetsorganisationens samarbete med socialtjänst och 

andra instanser underlättas.  

     Vid jämförelse av resultatet från fokusgruppen och föreliggande studie är behoven och 

önskemålen liknande nu år 2014 som år 2011. Målgruppens behov är i stora drag densamma, 

vilket ytterligare tyder på att det finns behov för en drogfri verksamhet på samhälls och 

organisationsnivå. En farhåga som den drogfria verksamheten skulle föra med sig är att dela 

upp människor i grupper. Dessa individer skulle troligen förlora kontakten med vänner. Det 

är problematiskt att sära på människor av enbart det kriteriet, hur kan uppdelningen mellan 

drogfri och påverkad kunna göras på ett respektfullt sätt? 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi har tagit hänsyn till extern och intern reliabilitet samt validitet under uppsatsens 

förfarande. Studiens styrkor och svagheter diskuteras under avsnittet om bedömning av 

uppsatsens trovärdighet.  Brevmetoden har, som andra insamlingsmetoder, fördelar och 

nackdelar. En av begränsningarna med brevmetoden i föreliggande studien var att fler eller 

specifika frågor inte kunde ställas. Det beror på att målgruppen inte skulle avskräckas att 

orka svara på frågorna. Följdfrågor kunde inte ställas på grund av anonymitet. Ytterligare 

nackdel med brevmetoden är att empirins kvalité påverkades av respondenternas handstil, 

som bör vara läslig liksom respondenternas språkförmåga.  

     Vi kunde inte säkerställa att samma individ inte svarat flera gånger då respondenterna är 

anonyma. Med tanke på att svaren skiljer sig åt i breven och den tidsåtgång som krävs för att 

svara på frågebrevet, förmodar vi att samma individ inte har svarat flera gånger.  

     En styrka är att vi genom brevmetoden fick in tillräckligt med empiri som gick att 

analysera trots en problematisk målgrupp. Vi har arbetat explorativt, vilket fick till följd att 
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redovisning av tidigare forskning blev bred och täckte många områden. Teorierna valdes 

utefter empirin, eftersom studien är induktiv. 

6.3 Etikdiskusson 

Målgruppen för denna studie är en utsatt grupp, därför var det problematiskt och tog en 

längre period att finna en lämplig datainsamlingsmetod för att kunna samla in empiri från 

besökarna. Vi övervägde först att genomföra fokusgrupper och granska policydokument, men 

på grund av etiskt ställningstagande ändrades insamlingsmetoden.  Vi resonerade att 

brevmetoden var lämplig för att bevara anonymiteten hos individerna. 

     Under datainsamlingen uppstod en svårighet relaterat till forskarpåverkan. 

Respondenterna var mer nyfikna på uppsatsförfattarna än på frågebrevet. Besökarna fick 

ingen ro att svara på breven eftersom besöket ledde till för stor störning av verksamheten. Vi 

fick vidta åtgärder som inte var tänkta från början och vi fick lämna ifrån oss kompendierna 

till gatekeepern för fortsatt insamling. Insamlingsmetoden fick därför en modifiering 

eftersom det är problematiskt att innan förutse hur gruppen skulle reagera.  

      Styrkor i uppsatsen är att respondenterna inte är i beroendeställning till 

frivilligorganisationen och en utsatt grupp har fått göra sin röst hörd. 

 

7 SLUTSATSER 

Det finns behov för en drogfri verksamhet, enligt utsagorna på frågebreven. Stöd, 

sysselsättning är de viktigaste komponenterna i organiseringen av en ny drogfri verksamhet. 

Utformningen spelar roll beroende på om den drogfria verksamheten ska vara stödjande eller 

sysselsättande. Oavsett om verksamhet är stödjande eller sysselsättande är personalen viktig, 

förtroende och trygghet måste vara ömsesidigt. Resultatet visar att arbetet i den drogfria 

verksamheten skulle kunna utgå ifrån empowerment, vilket innebär individuellt bemötande 

och stöd för att komma vidare. Besökarna kan stötta varandra i grupp genom att ha ett 

gemensamt mål. Frivilligorganisationen måste få förutsättningarna att fånga upp de som vill 

bli drogfria på ett respektfullt sätt. Det är av vikt att besökarna får en meningsfull fritid och 

sysselsättning. 

   Med resultatet från studien som grund tror vi att en fortsatt forskningsfråga skulle kunna 

vara; hur ter sig relationen mellan socialtjänst och frivilligorganisationer?  Tyngdpunkt kan 

ligga på ansvarsfördelning och hur socialtjänst kan samarbeta med frivilligorganisationer för 

att nå individen.  
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BILAGA A. Bronfenbrenners ekologiska teori  

 

 

Figur 1: (Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory, 2014). 

 



BILAGA B. MASLOWS BEHOVSHIERARKI 

 

 

Figur 2: Maslows behovshierarki (Parrish, 2012, s.181). 

 



BILAGA C. Missivbrev 

Hej! 

Tack för att du tar dig tid och svarar på detta brev med frågor om [xxx] Dina svar är viktiga 

för oss och kommer att användas som kunskap i utformandet av vår C-uppsats som skrivs 

inom ramen för socionomutbildningen på Mälardalens högskola. 

 Syftet med undersökningen är att undersöka vilka positiva effekter en drogfri 

verksamhet kan ha och hur en sådan verksamhet skulle kunna utformas 

 De positiva effekterna av att just du deltar i studien innebär att uppsatsen kommer att 

användas som underlag för social och politisk diskussion med kommunen 

 Det är en chans för dig att göra din röst hörd 

 Endast personer över 18 år får delta i studie 

 Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt medverkande 

 Du ska inte skriva några personuppgifter så som namn eller andra uppgifter som gör 

att du eller någon annan kan bli igenkänd 

 Uppgifterna som du väljer att lämna kommer endast att användas till uppsatsen och 

därefter förstöras 

 I och med att dina svar är anonyma kommer du att vara anonym i studien 

 Genom att du svarar på frågorna kommer vi hantera det som ett godkännande för att 

du vill delta 

 När uppsatsen är klar kommer den att finnas på [xxx] i den dagliga verksamheten för 

dig att ta del av 

 Du får givetvis kontakta oss eller ansvarig handledare från högskolan genom [xxx] om 

du har frågor om undersökningen 

 Denna första sida får du givetvis spara om du så önskar 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jeanette Rutberg och Josefin Vikblad 

Studenter på Mälardalens högskola, 

Socionomprogrammet, 

Vårterminen 2014 

 



BILAGA D. Frågebrev till besökare 

Ett brev med frågor om [xxx] 

Information: 

 Du kan när som helst avbryta ditt deltagande eller lämna en fråga blank om du inte 

vill svara på just den 

 Du ska inte skriva namn eller andra personuppgifter och inte heller namn 

på kuvertet! 

 Du kommer att vara anonym i studien 

Så här gör du: 

 Besvara frågorna i brevet så noga du kan 

 Skriv så tydligt du kan 

 Ta god tid på dig, alla svar uppskattas 

 När du svarat på brevet lägger du ditt brev i kuvertet och klistrar igen kuvertet 

 Har du inte några svar på frågorna skulle vi ändå uppskatta om du lade ditt formulär i 

kuvertet ändå, alla ska få samma chans att vara med i studien 

 

Dina svar är viktiga för oss, tack för att just du ställer upp! 

Se detta som en chans att påverka! 

1)  Beskriv en vanlig dag på [xxx] dagliga verksamhet. 

Vad gör du? Vad tycker du om den dagliga verksamheten?  

Vad har den för betydelse för just dig?                                                                                                 

VÄND TILL NÄSTA SIDA --> 

2) Vad skulle behövas/ har behövts för att du ska komma ur en akut situation? 

Berätta och beskriv. 

3) Vad skulle behövas/ har behövts för att du ska/skulle klara av din tillvaro, exempelvis 

nykter- eller drogfrihet? Vad skulle [xxx] kunna göra? 

4) Vilka för- och nackdelar skulle det kunna finns med en drogfri verksamhet inom [xxx]? 

VÄND TILL NÄSTA SIDA --> 

5) Beskriv hur en nykter- eller drogfri verksamhet skulle kunna ordnas inom [xxx]. 

(Exempelvis lokal, sysselsättning, individuell, grupp, personal, behandlande, stödjande, 

kvällar, helger, vardagar? 

Här kan ni skriva till någonting som inte har sagts men som behöver sägas. 



BILAGA E. Frågebrev till personal 

Ett brev med frågor om [xxx] 

Information: 

 Du kan när som helst avbryta ditt deltagande eller lämna en fråga blank om du inte 

vill svara på just den frågan 

 Du ska inte skriva namn eller andra personuppgifter och inte heller namn 

på kuvertet 

 Du kommer att vara anonym i studien 
 

Så här gör du: 

 Besvara frågorna i brevet så noga du kan 

 Skriv så tydligt du kan 

 Ta god tid på dig, alla svar uppskattas 

 När du svarat klistrar du igen kuvertet med brevet i och ger det till oss 

 Har du inte några svar på frågorna skulle vi ändå uppskatta om du lade ditt formulär i 

kuvertet, detta för att alla ska få en chans att delta i studien 

1) Finns det behov för en drogfri verksamhet inom [xxx] ? Varför? Varför inte? 

2) Vad skulle betydelsen, för [xxx], kunna vara av att ha en drogfri verksamhet? 

Fördelar och nackdelar? 

VÄND TILL NÄSTA SIDA -> 

3) Vad skulle betydelsen, för besökarna på [xxx], kunna vara av att ha en drogfri 

verksamhet? Fördelar och nackdelar? 

4) Vad skulle kunna motivera besökarna att delta i en drogfri verksamhet på [xxx]? 

5) Hur skulle en drogfri verksamhet kunna utformas för att bli så attraktiv att besökarna 

skulle kunna garantera att de var drogfria på verksamheten? 

VÄND TILL NÄSTA SIDA -> 

6) Beskriv dina tankar kring hur en drogfri verksamhet skulle kunna ordnas. 

(Lokal, sysselsättning, individuell/grupp, personal, behandlande, stödjande) 

7) För att organisera en optimal drogfri verksamhet, vilka olika aktörer skulle behöva 

samverka? 

Här kan ni skriva till någonting som inte har sagts men som behöver sägas. 



 

 

BILAGA F. Analysschema 

 

 

Figur 3: Anlysschema skapat av uppsatsförfattarna med inspiration från Bryman (2011, s.529) 
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