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Förord 
Jag vill inledningsvis börja med att tacka alla gruppledarna som ingått i denna studie. Ni har varit 

mycket hjälpsamma och utan er hade denna studie inte gått att genomföra.  Det har varit roligt 

och mycket givande för mig att få samtala med så många kloka och engagerande människor.   

Jag vill också tacka Magnus Karlsson på Ersta Sköndal som inledningsvis hjälpte mig att struktu-

rera upp studien och min handledare Johan Holmdahl som har kommit med många goda råd och 

som hjälp mig att strukturera upp mina tankar och idéer.  

Vidare vill jag av hela mitt hjärta tacka Barbro Henriksson och Urban Dunell på Tollare folkhög-

skola för ert otroliga engagemang och er hjälpsamhet med uppsatsen.  

Avslutningsvis vill jag tacka min familj och mina vänner för att ni har peppat och uppmuntrat 

mig under vägen. Tack!  
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Abstract 
Jag har i denna uppsats haft som syfte att kartlägga vilka tillvägagångssätts som används för att 

rekrytera deltagare till stödgrupper för barn och ungdomar som växer upp i familjer med  

missbruk. Mycket av den tidigare forskning som finns om stödgruppsverksamhet är fokuserad på 

grupprocesser och interaktionen kring missbruksproblematiken. Däremot finns det en kunskaps-

brist om rekryteringsprocesser.  Studien utgår från en utvärdering som jag gjorde under 2008 på 

20 personer som utbildade sig till gruppledare på Tollare folkhögskola och Wendelsbergs folk-

högskola. Genom att följa dessa ledare från första kursdag har jag fått möjlighet att också följa 

rekryteringsprocessen av gruppdeltagare till stödgrupperna från början. Stödgruppsverksamheten 

representerar två olika huvudmän, kommunen och IOGT-NTO rörelsen. Totalt startades elva 

stödgrupper för barn till missbrukare och sammanlagt deltog 58 barn och ungdomar  

stödgrupperna.  
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1. Inledning 
I december 2007 fanns det enligt Statistiska Centralbyrån befolkningsstatistik(SCB) i Sverige 

cirka 1 950 000 personer i åldern 0-18 år (Statistiska Centralbyrån, 2009). Hur många av dem 

som lever i familjer med missbruk finns det många uppfattningar om. Statens Folkhälsoinstitut 

(FHI) konstaterade i en utredning januari 2008 att omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll 

där någon vuxen konsumerar alkohol i en omfattning som utgör en risk för föräldrarnas egen  

hälsa, så kallat ”riskbruk”, vilket motsvarar omkring 385 000 barn ( Folkhälsoinstitutet, 2008). 

Trots att forskningen och behandlingsarbetet inom området har blivit allt mer utbrett den senaste 

tiden behövs det fortfarande ökad kunskap i hur vi upptäcker och arbetar med dessa barn.  

 
Jag har tagit initiativ till en nationell mobilisering och markering av att stödet till dessa barn måste  

prioriteras av alla. Att inte tillhandahålla tillräckligt stöd till barn till föräldrar med missbruk är inte bara 

en beklaglig brist - vi lever inte heller upp till barnkonventionens princip om att barnets bästa ska  

komma i främsta rummet. 

 

Det här säger folkhälsominister Maria Larsson i ett pressmeddelande den 10 september 2007 i 

samband med att regeringen ville prioritera stödet och hjälpen till utsatta barn och ungdomar. ”Vi 

vill peka ut tydliga bristområden och vidta nödvändiga åtgärder” fortsätter Larsson. Hon påpekar 

också i pressmeddelandet att kommunerna med fördel bör samarbeta med frivilliga organisationer 

som ofta är kunniga och engagerade (Regeringen.se, 2009). År 2004 till 2008 genomförde IOGT-

NTO:s Juniorförbund enkätundersökningar kring vilken typ av insatser Sveriges kommuner  

erbjuder barn och ungdomar till föräldrar med ett missbruk. I den senaste rapporten från 2008 

framkom att endast ca 2,2 % av målgruppen nås av en stödinsats (Karlsson & Öberg, 2008).  

 2007 gick IOGT-NTO-rörelsens1 fyra förbund samman för att stödja sina två folkhögskolor 

Tollare och Wendelsberg i att starta en utbildning i konsten att leda barn- och ungdomsgrupper 

med fokus på alkohol- och drogproblem i familjen. Syftet med utbildningen är att ge fördjupade 

kunskaper om olika problemområden som rör dessa barn och ungdomar samt ge deltagarna prak-

tiska och erfarenhetsbaserade metoder. I Sverige finns det många utbildade gruppledare som 

många gånger inte har startat upp en grupp på grund av att det fattas deltagare (Hagborg 2009). 

                                                 
1 IOGT-NTO-rörelsen är Sveriges största nykterhetsorganisation och är ett samlingsnamn för IOGT-NTO,  
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), som är rörelsens ungdomsförbund , IOGT-NTO:s juniorförbund (Junis) som 
är rörelsens barnförbund samt Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)(www.iogt.se).  
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En stor utmaning i arbetet med stödgrupper och en förutsättning för att kunna bedriva verksamhe-

ten är rekrytering av deltagare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och förstå hur gruppledarna rekryterar deltagare 

till stödgruppsverksamheter för barn till missbrukande föräldrar. Syftet har ringats in med hjälp 

av följande frågeställningar: 

  
• Vilka olika rekryteringsmetoder har gruppledarna använt? 

• Vilka framgångsfaktorer och svårigheter upplever gruppledarna i att rekrytera deltagare till 

sina stödgrupper? 

• Påverkas rekryteringen utifrån vem som är huvudman för gruppverksamheten? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

I inledningen till denna uppsats ges en kort bakgrund om arbetet kring barn till missbrukare och 

om hur insatserna för dessa ser ut. Sedan redogör jag för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vidare följer ett kapitel om tidigare forskning runt rekrytering och marknadsföringskanaler samt 

publika relationer. Detta följs sedan av ett kapitel som behandlar de teoretiska utgångspunkterna. 

Vidare behandlas under kapitlet om uppsatsens metod hur studien genomförts samt de etiska 

övervägandena som jag har tagit ställning till. Sen redogör jag för några centrala begrepp som 

sedan följs av uppsatsens resultatredovisning. Under varje kapitel i resultatdelen redogörs för vad 

som framkommit under intervjuerna med gruppledarna genom att jag infogat de citat som jag 

tycker är relevanta utifrån studiens syfte. Avslutningsvis redovisas studiens analys och därefter 

med en reflekterande diskussion.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att redovisa den forskning jag har tagit del av inom området för rekry-

tering till stödgruppsverksamhet. Forskningen bygger på de studier som Junis (2008) genomfört 

för att kartlägga insatserna för barn till missbrukare samt de studier som Thomas Lindstein 

genomförde under många år på Ersta Vändpunkten. Jag har även tagit del av Elisabeth Hagborgs 

nationella kartläggning för barn och ungdomar som har föräldrar som missbrukar. För att  

fördjupa mig i ämnet kring rekrytering har jag också tagit del av Grunig och Hunts forskning 

kring publika relationer (PR).   

2.2 Insatser för barn till missbrukare 
De flesta barn till missbrukare håller tyst om missbruket i familjen vilket medför svårigheter att 

veta hur man ska göra för att nå dessa barn. IOGT-NTO s Juniorförbund, Junis, har under många 

år arbetat för att utöka stödet till barn som växer upp i missbruksfamiljer (Karlsson & Öberg, 

2008). Junis har sedan 2002 årligen skickat ut enkäter till landets 290 Socialchefer. Den senaste 

enkäten som skickades ut 2008 innehöll åtta frågor kring kommunernas stödgruppsverksamhet 

för barn till missbrukande föräldrar. Frågor som då berördes var hur många barn som deltar i 

grupper, i vems regi dessa grupper genomförs samt hur insatserna kommer att se ut det  

kommande året. Av de 79 procent som svarade på enkäten svarade 76 procent att de kunde  

erbjuda stödgrupper. Detta är en ökning från 2007 då resultatet var 59 procent och såväl som i 

2006 års rapport, då 57 procent angav att de kunde erbjuda stödgrupper. Det finns enligt den  

senaste rapporten totalt 340 stödgrupper i landet som vänder sig till barn och ungdomar mellan 4 

och 20 år. Av Sveriges 290 kommuner har 174 kommuner svarat att de erbjuder stödgrupper och 

totalt har cirka 2 691 barn deltagit i gruppverksamheten. Detta motsvarar 2,2 procent av de barn 

som lever i missbrukarfamiljer (a.a.). Varför det endast är cirka 2 % av totalt av alla barn till 

missbrukare som deltar i gruppverksamhet är svårt att få någon överblick om i litteraturen. Totalt 

finns, enligt 2008 års rapport 415 stödgrupper i landet vilket är det största antalet som rapporte-

rats sedan 2004. Likväl är det fortfarande en stor del av målgruppen som inte nås av  

stödinsatserna. Uppskattningsvis deltog ungefär 2700 barn under det senaste året i stödgrupps-

verksamhet för barn till missbrukare. Data från den Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika 

Villkor (Folkhälsoinstitutet 2008) visar antalet barn till föräldrar med riskbruk är 20 procent  
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vilket innebär det att ca 390 000 barn i åldern 0 och 18 finns i hem där riskbruk förekommer 

(a.a.). Junis Rapport (2008) poängteras också att det troligtvis finns fler grupper än vad som  

rapporterat då det finns gruppverksamhet som tjänstemännen inom kommunen inte känner till. 

Författarna till rapporten (a.a.) menar att en av anledningen till att ökningen av barn som nås av 

gruppverksamhet jämförelsevis är högt år 2008 dels kan bero på att kommunerna har börjat  

uppmärksamma frågan mer (a.a.). Idag är den hjälp som ges till barn till missbrukare i första hand 

genom stödgruppsverksamhet (Folkhälsoinstitutet 2008).  

2.3 Rekrytering 
Många barn påverkas av att växa upp i missbrukarhem och att upptäcka dessa barn kan vara 

svårt. Dels upplevs missbruket som förnedrande och många gånger förnekar föräldrarna verklig-

heten för att skydda barnen från obehag och barnet blir därmed offer för familjesjukdomen  

(Woititz, 2002.). Under tio år har Lindstein (1995, 1998, 2001) utvärderat den gruppverksamhet 

som Ersta Vändpunkten bedrivit för barn till missbrukare. Sammanlagt har tre rapporter  

publicerats. På Ersta Vändpunkten börjar varje termin cirka 80 barn och ungdomar. Sedan  

verksamheten startade1989 har drygt 120 barn upp till 18 år barn och tonåringar deltagit i  

programmen varje år (Ersta vändpunkten 2009). De metoder man använt inom Vändpunkten för 

att rekrytera deltagare till grupperna har sett olika ut. Från början fick Ersta Vändpunktens barn-

gruppsverksamhet stor massmedial uppmärksamhet då de var pionjärer inom verksamheten med 

barn till missbrukare. Detta gjorde att många föräldrar tog kontakt med Ersta Vändpunkten på 

egen hand. Lindsteins studier visar också att många blivit rekommenderat programmet exempel 

genom att de vistats på behandlingshem eller gått i någon form av självhjälpsgrupp. Trott att  

Ersta Vändpunkten inte tar emot mot remisser får man ändå ett rekryteringsunderlag från profes-

sionella som socionomer, läkare, lärare m.m. (Lindstein, 2001). Ersta Vändpunkten har sedan 

starten nästa alltid haft kö till sina platser (Ersta Vändpunkten, 2009).  

 I en nationell kartläggning av stödgruppsverksamheter visar Hagborg (2002) att man i 38 

grupper av totalt 79 grupper tillämpade kösystem på grund av ett stort intresse för gruppverksam-

heten. Hagborg och Forinder (2008) menar att rekryteringsarbetet till stödgruppsverksamheten 

kräver lång och ihärdigt arbete och ofta kräver ett omfattande kringarbete, förutom att leda själva 

gruppen. De säger:  
 Det som tar mycket tid är rekryteringen. I detta arbete ingår att ofta ta emot studiebesök, ständigt 
vara ute och informera andra verksamheter, delta i högstadiet undervisning under exempelvis deras 
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alkoholtemadaga, samt hålla kontinuerlig kontakt med olika samarbetspartner (Hagborg & Forinder, 
2008, s. 28).  

  

Hagborg (2002) konstaterar också att stödgruppverksamheter är en relativt ny företeelse inom 

den svenska barnavården. Rekrytering är en vanlig förekommande frågeställning som tas upp 

under gruppledarnas handledning. Det kan vara frågor om hur man kan arbeta med kollegors, 

överordnade, omgivningens och i vissa fall föräldrarnas motstånd (a.a.). Hagborg & Forinder 

(2008) menar dessutom att gruppledaren fungerar som en pionjär i en verksamhet som många 

gånger inte är självklar i den egna organisationen och som också ibland saknar ett socialpolitiskt 

ställningstagande på den egna orten. De menar vidare att desto mer förankrad en stödgruppsverk-

samhet är i den egna organisationen desto bättre stöd får verksamheten från ledning, politiker och 

kollegor vilket leder till att det blir lättare att rekrytera barn och ungdomar till grupper (a.a.). 

 I Folkhälsoinstitutets kartläggning (2008) av insatser för barn till missbrukare intervjuades  

olika yrkesgrupper som arbetar med barn till missbrukare. De påpekar att det finns bristande  

resurser som är ett bekymmer både när det gäller att upptäcka, rekrytera och hjälpa dessa barn. 

En av de intervjupersoner som arbetar med stödgrupperna menar i rapportern (a.a.) att: 
 
(…)tiden inte räcker till för rekryteringsarbete i den utsträckning som man önskar och att de idag åsidosatta 
hälsosamtal med eleverna i skolan skulle kunna fungera som en bra rekryteringsgrund för stödgruppsverk-
samheten.  Det skulle behöva mer utbildning för att öka förmågan att se barn som lever i en missbruksfamilj 
(Folkhälsoinstitutet 2008, s 14).  
  

En viktig uppgift är att i större utsträckning nå ut med information till exempelvis till lärare i sko-

lan om hur man upptäcker barn och unga som lever i missbruksmiljö (a.a.) I rapporten ges exem-

pel på en rad idéer för hur kommuner och frivilligorganisationer, skulle kunna arbeta för att öka 

rekryteringen till gruppverksamhet och sprida kunskap. Dessa är: 

 
• Samla ”de goda exemplen” från de olika kommuner till fokusgrupper och dokumentera framgångsfaktorer 

för hur man rekryterar, genomför gruppverksamhet och förutsättningar för att bedriva verksamhet långsik-
tigt.  

  
• Ta fram goda exempel på samarbete mellan frivilligorganisationer och kommuner. Men också hur kommu-

ner kan samarbeta kring verksamhet.  
 

• Se insatser till barn i missbruksmiljö som en del av det lokalt förebyggande arbetet och att det ingår i den 
lokala policyn för att stärka en långsiktig planering.  

 
• Ge metodstöd till utbildade gruppledare för att också upprätthålla kvalitet.  

 
• Rekrytera barn i större omfattning via vuxenenheter som möter föräldrarna  
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• Sprid kunskap för att upptäcka dessa barn, men också kunskap bland personal att motivera föräldrarna att 

låta deras barn delta i gruppverksamhet.  
 

• Utveckla primärpreventiva insatser som kommer fler barn tillgodo.  
 

• Komplettera insatser till barn i missbruksmiljö med föräldrastödsinsatser.  
 
(Folkhälsoinstitutet, 2008) 

 

2.4 Huvudmannaskap 
Hagborg (2002) redovisar i sin kartläggning ett avsnitt om huvudmannaskap i stödgruppsverk-

samheten. Enligt henne drevs 67 % av gruppverksamheterna av kommunen och då främst social-

tjänsten. I 15 fall där socialtjänsten svarat att det bedriver stödgruppsverksamhet samverkade de 

med BUP, RIA, Hela Människan, Kyrkan eller Beroendecentrum (a.a.). I vissa fall fanns det  

enskilda organisationer, kyrkor eller privata organisationer som drev verksamheten. På de orter 

där gruppverksamheten har varit väl förankrad i den egna organisationen har viktiga åtgärder 

varit att man lyft fram frågan i verksamhetsplaneringen, att tjänster och tid finns med i verksam-

hetsplaneringen och att verksamheten blivit permanent efter att ha varit projekt. Andra viktiga 

faktorer har varit att verksamheten finns med på huvudmannens hemsida, att den lyfts fram när 

det förhandlas om fördelning av resurser samt att man ser grupperna som en viktig del i det  

övriga förebyggande arbetet (a.a.). En viktig del för stödgruppsverksamheten är också att man har 

politikers och organisationsledningens stöd då de ofta är aktiva i styrgrupper och samarbets-

grupper. I organisationer där stödgruppsverksamhet är väl förankrad hos huvudmännen nämns 

ord som angelägen verksamhet, vidareutveckling, prioriterat område och att verksamhet är viktig 

ur ett barnperspektiv (a.a.).  I organisationer där verksamheten har varit svagt förankrad hos  

huvudmannen kan det till exempel förekomma att man glömts bort att inbjudningar och kallelser 

skickats ut och att socialsekreterarna glömmer bort verksamheten när det planerar insatser för 

klienter. Att förankra verksamheten väl kan också bli problem då verksamheten många gånger 

drivs som ett tillfälligt projekt. Att endast tillhandahålla gruppverksamhet när det finns ekono-

miska resurser i kommunen eller organisationen kan gör att det blir svårt att bygga upp ett väl 

fungerande rekryteringsarbete vilket i sin tur leder till att det bli få deltagare i gruppverksamheten 

(a.a.). Att hålla glöden i frågan om stödgruppsverksamhet inom den egna organisationen innebär 
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många gånger ett mödosamt arbete för gruppledarna. I Hagborgs (2002) kartläggning säger en av 

informanterna: 

 
Vi har haft många chefer inom enheten som inte har varit insatta i anhörigproblematiken. En har tyckt 
si, en annan så. Vi som har startat verksamheten har varit eldsjälar som drivit frågan stenhårt att  
verksamheten är viktig (Hagborg, 2002, s. 45). 

 

En annan informant i Hagborgs (2002) avhandling nämner vilka svårigheter som uppstod 

när gruppverksamheten var nystartad men som efterhand blev bättre. 
 

Barn till missbrukare sågs enbart som socialtjänstens ärenden, ingen bestämd lokal, det fick inte kosta 
något, en grupp med många utbildade ledare som ville leka med barnen sågs inte som så viktigt. Nu är 
det ett viktigt politiskt beslut som ska följas. Bestämd lokal, bygger upp kö, ses som en förebyggande 
och billig verksamhet (Hagborg, 2002, s. 46).  

 

2.5 PR- modellen 
Forskning kring Public relationer (PR) är relativt ny och relativt begränsad, dels för att utbytet 

mellan teoretiker och praktiker har varit begränsat och genom att PR som forskningsfällt  

betecknas som fri akademisk forskning (Falkheimer & Dalfelt, 2001). Ur ett historiskt perspektiv 

är PR i första hand en strategiskt kommunikativ teknik som tolkas och utövas på många olika 

sätt. Grunnig (1992) som sedan 1990 talet bedrivit ett omfattande forskningsarbete kring PR  

säger: ”some see the purpose of public relations as manipulation. Others see it as the dissemina-

tion of information, resolution of conflict, or promotion of understanding” (Grunig & Dozier, 

1992). PR är en betydelsefull del i en organisations informationsverksamhet. Organisationer  

använder sig av publika relationer för att vidmakthålla och skapa nya kontakten med olika  

intressenter.  PR används även för att informera dessa om till exempel vilket socialt ansvar orga-

nisationen tar (Larsson, 2004). Hur man definierar begreppet PR ser olika ut från olika forskare 

och praktiker. Den definition som dock har fått störst genomslagskraft är Grunig & Hunts ”The 

management of the relations between an organization and it´s publics (Grunig & Hunt 1984)”. 

Begreppet har ingen vedertagen akademisk teori att kopplas till.  Dock genomfördes en stor  

studie inom området, Grunig och Hunts Excellence- studie. Studien utmynnade i fyra modeller 

för PR; publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetriska modellen och symmetriska 

modellen (Larsson 2001).  Den forskning som på senare tid genomförts inom PR- området är 

influerade från teorier om relationsproblematiken och individforskningen som sedan applicerats 
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på samspelet mellan organisationer och dess intressenter. Viktiga och avgörande delar i relatio-

nen mellan en organisation och sina intressenter skall vara förtroende, öppenhet, involvering och 

ömsesidigt intresse (Larsson 2001).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer i denna del göra en genomgång av studiens teoretiska perspektiv. Jag har, för att 

kunna analysera studiens empiriska material, valt att använda Grunig och Hunt (1984) modell 

kring Publika Relationer (PR) samt Hagborgs (2002) teori om rekryteringskanaler. Detta för att få 

en bättre teoretisk förståelse för rekryteringsprocessen.  

3.1 Teorier om Publika Relationer (PR)  
Begreppet PR började användas inom organisationer i början av 1900 talet och har fått akademisk 

status under senare decennier. Det finns inom PR två historiska linjer, den amerikanska som  

oftast förknippas med kommersiell inriktning och den europeiska, däribland den svenska  

traditionen som är starkt förknippat med samhällskommunikation och den offentliga sektorn 

(Larsson, 2001), (Falkheimer, 2001). Det som oftast hamnar i fokus när man pratar om PR är att 

organisationen vill skapa tillit kring organisationers kompetens, socialt ansvarstagande, produkter 

och tjänster (Falkheimer, 2001). I litteratur kring marknadsföring betraktas oftast PR som en  

underavdelning till marknadsföring. Många PR forskare har dock en annan uppfattning och  

menar att marknadsföring handlar om att skapa säljeffekter medan publika relationer handlar om 

att skapa relationer och att uppnå en relationseffekt. Modellen används således inte direkt för att 

öka organisationens försäljning utan snarare för att försöka skapa goda relationer och öppna upp 

informationskanaler mellan intressenterna och organisationen (Larsson, 2008). Det finns ingen 

självständig och enhetlig grundteori kring PR då området är tvärvetenskapligt med influens från 

främst sociologi, socialpsykologi, politisk vetenskap och ekonomi. Detta gör att många forskare 

inom området menar att det alltid kommer att vara mångteoretiskt (a.a.). När det gäller Grunnig 

och Hunt (1984) så utgår de i sin modell från två variabler, dels envägs och tvåvägs-

kommunikation (se tabell 1). Den består av fyra varianter/modeller av PR-verksamhet som en 

organisation kan använda sig av. Publicitet, information, asymmetrisk och symmetriks. 
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Tabell 3:1. PR-modellen av Gruning och Hunts som beskriver fyra olika modeller(Larsson, 2008, 

s. 57) 

 

3.1.1 Publicitetsmodellen 

I den första spalten finns publicitetsmodellen som används i propaganda syfte för att försöka  

påverka mottagaren istället för att informera. Denna modell innefattar också institutionell  

marknadsföring som i första hand har används av myndigheter och icke kommersiella organ. 

Marknadsföringen handlar då om att sakligt informera om sin verksamhet (Larsson, 2008).   

3.1.2 Informationsmodellen 

Under spalt två återfinns en informationsmodellen som används av organisationen för att sprida, 

påverka och informera mottagarna och inte bara påverka som i publicitetsmodellen (a.a.).  

3.1.3 Asymmetriska tvåvägsmodellen 

I den tredje spalten används modellen på liknande sätt som de två tidigare men här försöker  

organisationen med vetenskapliga kunskaper övertala mottagaren och det uppstår en  

tvåvägskommunikation. Denna modell används när man i sin övertalning vill få till stånd någon 

form av återkoppling (a.a.)  

3.1.4 Symmetriska tvåvägsmodellen 

Till skillnad från de tre första spalterna där sändaren alltid är överordnad mottagaren bygger den 

symmetriska tvåvägsmodellen på att sändare och mottagare befinner sig på en jämlik nivå.  

Kommunikation bygger på och förutsätter en gemensam förståelse. På grund av dess  
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dialoguppbyggnad, förståelse och decentralisering är den symetriska tvåvägsmodellen enligt 

Grunig och Hunt det perfekta idealet för PR verksamhet (Larsson, 2008). Dock menar kritiker att 

den symmetriska tvåvägsmodellen är för naiv och inte skulle fungera på ett tillfredställande sätt i  

verkligheten (a.a.).  

3.2 Marknadsförings och rekryteringskanaler  

Traditionellt förklaras marknadsföring med att det handlar om organisationens insats för att föra 

ut en produkt eller en tjänst på marknaden (Larsson, 2008). Inom myndigheter och  

offentliga organisationer tillämpas vanligtvis enligt Larsson (2008) social och offentlig  

marknadsföring. Detta innebär marknadsföring som ska få människor att acceptera en social idé 

eller verksamhet. Denna typ av marknadsföring skiljer sig vanligtvis från den mer traditionella 

marknadsföringen som till exempel tillämpas inom kommersiella företag. Den grundläggande 

skillnaden är att det inte finns någon ekonomisk värdetrasaktion där man vill få till stånd något 

byte mellan säljare och köpare. Istället för att köpa en produkt handlar det istället om att  

tillexempel stödja en svag grupp i samhället, rädda miljön eller att skapa bättre hälsa och att  

undvika sjukdomar (a.a.)      

 I Elisabeths Hagborgs (2002) nationella kartläggning av stödgrupper utgår hon från att det i 

rekrytering av deltagare till stödgruppsverksamheten utgår från tre rekryteringskanaler:  

professionella marknadsföringen, informationsvägen samt att den behövande via ryktesvägen 

hört talas om gruppen och själv tar kontakt .  

3.2.1 Professionella vägen  

Den professionella marknadsföringen innebär att rekryteringen sker genom ungdoms-

mottagningen, socialtjänsten, kuratorn eller elevhälsovården samt information i klassrummen. 

Inom den professionella rekryteringen ryms även de barn och ungdomar som har rekryterats eller 

är handplockade från då de stått i kö till en liknande verksamheter (a.a.). 

3.2.2 Informationsvägen  

Rekrytering via informationsvägen innebär att gruppdeltagarna rekryterats via exempelvis annons 

eller reportage i lokalpress, affischer och broschyrer i offentliga lokaler (a.a.).    
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3.2.3 Ryktesvägen, då den behövande själv har tagit kontakt  

Ryktesvägen innebär att man söker sin information på Internet eller blir rekommenderad grupp-

verksamheten av någon annan som har gått eller någon som har hört talas om gruppverksamhe-

ten. En annan rekryteringsbas som Hagborg (2002) nämner är föräldrar som exempelvis träffas 

på exempelvis AA möten och som efterlyser stöd för deras barn och blir rekommenderade stöd-

gruppsverksamhet.     
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4. Metod 

4.1 Forskningsansats 

Empiriska studier kan generellt sätt läggas upp metodologiskt på två sätt. Antingen kan man  

inledningsvis utgå ifrån teoretiska begrepp som sedan appliceras på empirin (så kallad deduktiv 

metod) eller så kan man ur empirin generera begrepp (så kallad induktiv metod). Jag har i denna 

studie använt mig av en induktiv ansats, det vill säga att jag dragit allmänna, slutsatser utifrån 

mina resultat (Thurén, 2004) Jag har således utifrån mitt empiriska material kopplat till tidigare 

forskning och utifrån analysen dragit allmänna, generella slutsatser (Thyrén, 2004).  Denna studie 

bygger på en begränsad information och jag kommer således inte gör anspråk på att göra någon 

säker induktiv slutledning då slutsats baserad på induktion aldrig kan vara hundraprocentigt säkra 

(a.a.).  

 Då jag tidigare har arbetat med barn som lever i missbrukarfamiljer och nu arbetar som utredare 

inom socialtjänsten har jag en viss förförståelse för ämnet. Jag är medveten om att förförståelsen 

påverkar mina värderingar och att min egna förförståelse kan ha påverkat hur jag tolkat det  

insamlade materialet (a.a.).  

4.2 Urval  
Uppsatsen bygger på en utvärdering som jag genomfört på uppdrag av de två folkhögskolorna 

Tollare och Wendelsbergs. Studiens empiriska material utgår från kvalitativa intervjuer och  

enkäter med de 20 gruppledare som 2007-2008 gick Gruppledarutbildning - med inriktning på 

barn och ungdomar till alkohol- och drogberoende föräldrar på Tollare folkhögskola och  

Wendelsberg folkhögskola. Gruppledarutbildningen har haft som syfte att ge fördjupade  

kunskaper kring olika problemområden som rör barn till missbrukare samt praktiska och erfaren-

hetsbaserade metoder för att arbeta med dessa barn och ungdomar. Utbildningen har omfattat 41  

veckor, varav sex fysiska träffar under sammanlagt 16 dagar. Förutom de fysiska träffarna har 

deltagarna mellan träffarna arbetat med hemuppgifter. Uppgifterna har givits både individuellt, i 

par och i grupp.  Vid de fysiska träffarna har man behandlat frågor kring gruppsamtal, praktisk 

tillämpning av metodövningar, t ex lekar, rollspel, grupparbeten och diskussioner och övningar 

kring rekryteringsarbetet.  Gruppledarutbildningens 20 deltagare har representerats från två olika 

organisationer, IOGT-NTO rörelsen och anställda inom kommunal verksamhet. Sammanlagt  
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bildades 11 stödgrupper i samband med utbildningen. De 11 grupper som startade var geografiskt 

spridda över landet2.  

4.3 Insamling av material 
Med anledning av att intervjupersonerna har haft en stor geografisk spridning har jag av  

ekonomiska och tidsbegränsade skäl valt att genomföra samtliga intervjuer med gruppledarna per  

telefon. Då jag var medveten om att det under telefonintervjuer kan vara svårt att fånga  

intervjupersonernas intressen under längre tid begränsade jag antalet frågor och försökte genom-

föra intervjuerna i maximalt 40 minuter (Dahmström, 2000). Jag var medveten om att telefon 

intervjuer kan begränsade mig i avseende att tolka intervjupersonernas kroppsspråk, ansiktsutryck 

och att intervjupersonerna kunde påverkas av störande moment vilket i sin tur kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar (Neuman, 2006).   

4.4 Intervjuer 
För att svara på uppsatsens syfte har jag använt mig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och få en djupare och mer full-

ständig uppfattning av det som studeras (Kvale 1997). Fördelar med den kvalitativa intervjun är 

att jag som intervjuledare haft möjlighet till fördjupad och detaljerad information kring den  

aktuella studien (a.a.).  Det finns olika metoder för hur man genomför intervjuer. Man kan  

använda sig av strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer bygger på att intervjuaren har en intervjuguide (bilaga 1) och ställer liknande frågor till 

intervjupersonerna. De frågor som jag använt mig av ur intervjuguiden har i första hand varit 

frågor kring rekryteringsprocessen. Detta gjorde att intervjuerna blev mer anpassningsbara och 

gav mig större möjlighet till fördjupning än om jag hade använt mig av strukturerade intervjuer  

(Denscombe, 2000).  
 

                                                 
2 Arvika, Lund, 2 grupper i Visby, Orsa, Sveg, Växjö, Umeå, Heby och 2 grupper i Långshyttan 
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4.5 Enkäter  
Som ett komplement till intervjuerna har jag i denna studie använt mig av delar av den enkät som 

användes vid utvärderingen av gruppledarutbildningen (bilaga 2).  Dahmström (2000) skiljer 

mellan fyra olika typer av enkäter; postenkäter, internetenkäter, gruppenkäter samt  

besöksenkäter. Internet och postenkäter brukar oftast användas av ekonomiska skäl. Jag har i 

denna studie använt mig av postenkäter. Jag var medveten om att en risk med postenkäter var att 

det kunde bli ett stort bortfall då man inte direkt på plats kan samla in enkäterna (Dahmström 

2000). Gruppledarna skickade in enkäterna efter var femte träff. På så sätt kunde jag kontinuerligt 

sammanställa resultatet. En enkätundersökning brukar i stort sätt vara av två slag. Frågor med 

färdiga svarsalternativ och frågor som är öppna och utan några givna svarsalternativ(a.a.).  

Enkäterna i denna studie har genomförts kring gruppdeltagarnas närvaro, kön och åldersfördel-

ning. Gruppledarna har även efter varje gruppträff gjort en kort beskrivning av den aktuella träf-

fen. En ny enkät har genomförts efter varje gruppträff och resultaten har sedan sammanställt i 

dataprogrammet Excel. För att uppfylla uppsatsens syfte har jag använt mig av enkäten för att 

redogöra för antalet grupper samt gruppdeltagarnas närvaro under gruppträffarna.   

4.6 Litteratursökning 
Jag har under arbetet med uppsatsen sökt efter kunskap och forskning kring rekrytering av  

deltagare till stödgrupper. För att hitta relevant vetenskaplig litteratur har jag samlat information  

genom litteratursökning i Ersta Sköndal högskolas bibliotekskatalog, Statsbiblioteket, DIVA, 

Academic Search Elite, Libris samt genom sökningar på Internet (Backman 1998). Det var lätt att 

hitta publikationer kring stödgrupper samt teoretiska perspektiv. Däremot var det svårt att hitta 

litteratur, publikationer eller forskning kring rekrytering av deltagare. Några av sökningarna jag 

gjorde innehöll ord (med trunkering) som: stödgrupp*, rekrytering+stödgrupp*, støttegruppe*, 

recruit+supportgroup, recruit+children+of+alcoholics, recruit+peer education pro-

gram+alcoholism, stödgrupper+rekrytering*, rekrytering+barn till missbrukare*.  

Många av de sökningar jag gjorde gav svar på frågan om vilket hjälpbehov gruppen fyller för 

samhället och den enskilde, andra tog upp översikter och historiebeskrivning (Karlsson, 2002). 

Genom de sökningar jag gjorde på internationella databaser hittade bland annat texter om  

screening av barn i missbruksfamiljer. Screeningen genomfördes för att ringa in problem kring 

hur barn påverkas av föräldrarnas missbruk. Dock användes metoden endast på barn som redan 
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var rekryterade till en stödgruppsverksamhet (Public Health Agency of Canada, 2009). En annan 

artikel tar upp upptäckten av barn i missbruksfamiljer som en viktig preventiv insats i skolan 

(The American Academy of Pediatrics, 2009). Många av de resultat jag fick upp nämner också att 

rekryteringen är svår och att det är en fråga som måste diskuteras vidare. Jag hittade dock ingen 

internationell forskning om metoder kring rekrytering som passade med mitt syfte.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden  

I min studie har jag tagit ställning till vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer: informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2009). Detta innebär att informanterna var medvetna om syftet med studien, vilket jag informera-

de om i samband med genomgången av utvärderingen på en av utbildningens fysiska träffar. Det 

innebär också att intervjun genomfördes under samtycke, vilket det fanns mellan mig och mina 

informanter. Då man genomför intervjuer är det viktigt att man intygar att materialet inte hamnar 

i fel händer samt att intervjupersonerna kommer att bli avidentifierade i resultatet (Kvale, 1997 s. 

106-108). Jag har informerat mina informanter om att alla i uppsatsen kommer att bli avidentifie-

rade. Med hänsyn till sekretess, gruppdeltagarnas integritet och grupprocesser har inga observe-

rande studier genomförts. Med utgångspunkt från nyttjandekravet informerade jag även infor-

manterna om att det insamlade materialet endast kommer att användas inom denna studie samt att 

allt insamlat material kommer att förstöras efter att arbetet med studien avlutats (Neuman, 2006).  

   Min studie kommer inte att omfatta lag om etikprövning (2003:460) av forskning som  

innefattar människor (EPL). Detta då min forskning inte innefattar behandling av känsliga  

personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller personuppgifter om lagöverträ-

delser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden enligt 21 § personuppgiftslagen. 

4.8 Bearbetning av det empiriska materialet 
För att inte riskera att information skulle gå förlorad spelades samtliga intervjuer in. För att få en 

helhetsbild lyssnade jag igenom intervjuerna efteråt. Intervjuerna har sedan transkriberats och 

sammanställts. För att sen få fram det viktigaste i intervjun sammanställde jag intervjuerna ut-

ifrån vad Kvale (2007) kallar meningskoncentrering. Det innebär att jag pressat samman långa  
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uttalanden till koncisa meningar. Frågorna under intervjuerna har behandlats utifrån olika tema-

områden. Dessa har handlat om huvudmannaskapets påverkan på rekryteringen och rekryterings-

processen kring start av stödgrupperna (Kvale, 1997). Jag har valt att göra citat i sammanställ-

ningen av intervjuerna (Kvale 1997). Enkäterna som har används har kontinuerligt sammanställts 

i dataprogrammet Excel Office.  

4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet handlar om i vilken utsträckning man lyckas undersöka det man har för avsikt att under-

söka (Thurén, 2004).  Det finns tre förhållningssätt vad det gäller validitet: att kontrollera hur 

forskaren ser på sin egen analys, att ifrågasätta samt att teoretisera vad som undersöks.  

Då jag i denna studie endast valt att intervjua gruppledarna och inte intervjuat gruppdeltagarna 

måste jag utgå från gruppledarnas beskrivning och med det som förutsättning dra mina slutsatser 

(Kvale, 1997). Det är viktigt att beskriva en så riktig bild som möjligt av vad som skett och sagts 

under intervjuerna. Jag har i denna studie strävat efter att vara så objektiv som möjligt i min be-

skrivning av det som ägt rum (Kvale, 1997). Eftersom jag har spelat in alla intervjuer har jag haft 

möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger för att kunna försäkra mig om att jag har upp-

fattat allt korrekt. Jag har under intervjuerna ställt frågor som avser eller är kopplade till studiens 

syfte för att försöka säkerställa validiteten (Dahmström, 2000).  

 Med reliabilitet menas att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett riktig och  

tillförlitligt sätt (Thurén, 2004). Det är viktigt att studien har hög reliabilitet då detta visar hur 

tillförlitlig den insamlade informationen är. Liknande metod för analys och datainsamling ska 

kunna tillämpas av andra personer på samma material och ge samma resultat (Sandberg och  

Faugert, 2007). Jag har varit medveten om att det kan vara svårt i en kvalitativ studie att fullt ut 

uppnå hög reliabilitet.  

 En viktig fråga som man som regel ställer sig när det gäller vetenskapliga studier är om resul-

tatet är generaliserbart. Generalisering innebär att man utifrån en studies resultat kan ge en klar 

bild av vad som kommer att hända i en liknande situation med liknande personer (Kvale, 1997). 

Gruppledarutbildningens och stödgruppernas metoder och uppbyggnad liknar i mycket andra 

stödgruppsverksamheter och då mitt material begränsat går det inte att generalisera denna studie 

fullt ut. Jag har inte haft anspråk på att generalisera mitt resultat genom att åstadkomma några  

generella, statistiskt uppbyggda slutsatser när det gäller rekrytering av deltagare till stödgrupps-

verksamheten (Kvale, 2007). 
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4.2 Centrala begrepp  

4.2.1 Stödgrupp 
Stödgruppsverksamhetens syfte är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn som befinner sig i 

liknande situation. Barnen kan prata med andra som har en liknande situation utan att känna sig 

ensamma om sina upplevelser. Barnen kan få idéer om hur de ska bemästra situationen och på så 

sätt lära sig bearbeta skuld och skam (Killén, 2009). I grupperna fungerar deltagarna som både 

givare och mottagare av erfarenheter samt blir många gånger som förebilder för varandra  

(Forsberg & Wallmark, 2005). En viktig målsättning med gruppen är att deltagarna ska känna sig 

mindre skuldtyngda och avvikande. Stödgrupper som är riktade till unga har oftast minst en pro-

fessionell ledare vilket skiljer sig från en traditionell självhjälpsgrupp som till exempel Anonyma 

Alkoholister där metodiken bygger på mötet mellan två eller fler hjälpsökande där en hjälper en 

annan.  De som leder stödgrupperna har i allmänhet också genomgått någon form av gruppledar-

utbildning (Karlsson 2002).  

4.2.2 Missbruk, beroende och alkoholism 
Att vara alkoholist betyder mycket mer än att endast vara beroende av alkohol. En alkoholist har 

byggt upp ett starkt försvar och förnekelse för att beroendet inte ska upptäckas (Arnell & Ekbom, 

2002). Familjen och vänner blir offer för alkoholismens tragiska konsekvenser och resultatet blir 

att de, utan att förstå, dras in i ett sjukligt och destruktivt mönster (Woititz, 2002). 

Enligt diagnossystem DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2008) 

som tagits fram för att tydligt kunna ställa diagnos på patienter med psykiska besvär,  

beskrivs missbruk och beroende på följande sätt: 

 
Missbruk enligt DSM IV  
 
Minst ett av följande påståenden ska gälla under en och samma 12-månadersperiod: 

1. Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara av 
sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 

2. Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex ratt-
fylla. 

3. Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av dro-
ger. 

4. Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande sociala pro-
blem på grund av drogeffekterna. 
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5. Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se 
nedan. 

 
Beroende enligt DSM IV  
 
Minst tre av följande situationer ska gälla under en och samma 12-månadersperiod för att  
diagnosen Beroende ska slås fast: 

1. Det sker en tillvänjning (toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt ökande 
mängd för att få effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk. 

2. Det uppstår typiska abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana 
symtom. 

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början. 
4. Man har ständigt en önskan att minska intaget. 
5. Drogbruket ägnas mycket tid. 
6. Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter. 
7. Drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna. 

(Fass, 2009). 
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5. Resultatredovisning  
I detta kapitel redovisas resultatet utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag kommer  

förutom att redovisa gruppernas utfall i rekryteringen även att redogöra för gruppledarnas olika 

förutsättning vad det gäller anställningsform, hur mycket tid gruppledarna har lagt ner på  

rekrytering samt på vilket sätt huvudmannaskapet har påverkat rekryteringen.  

5.1 Gruppledarnas olika förutsättningar 

5.1.2 Anställningsform och huvudman 
Gruppledarutbildning har riktat sig till två målgrupper, anställda inom kommunal verksamhet 

samt anställda och verksamma inom IOGT-NTO rörelsen. Som framgår av figuren 5:1 har 75 % 

av gruppledarna genomfört gruppledarutbildningen som anställda medan de övriga har genomfört 

gruppledarutbildningen ideellt. Samtliga gruppledare i kommunal regi har genomfört utbildning-

en och stödgrupperna i tjänsten medan endast 50 % av gruppledarna med IOGT-NTO rörelsen 

som huvudman har varit anställda.  

 

Anställnings form

IOGT-NTO anställd
25%

IOGT-NTO ideell
25%

Kommunalanställd
50%

IOGT-NTO anställd

IOGT-NTO ideell

Kommunalanställd

 
 
Figur 5:1 Figuren visar vilken typ av anställningsform som gruppledarna haft och hur många som arbetat med 
grupperna ideellt.  

5.1.2 Ledarnas tid för rekrytering 
Hur mycket tid gruppledarna har fått avsatt från arbetsledning eller organisationen för att 

planera, rekrytera och genomföra gruppverksamheten har sett olika ut. Några gruppledare 

menar att det redan från början har varit oklart från arbetsgivaren hur mycket tid de fått 

ägna sig åt stödgrupperna medan andra menar att de har fått tydliga direktiv från arbetsle-

 
 

28



daren eller organisationen om hur mycket tid som arbetet med stödgrupperna får ta. Flera 

av gruppledarna anser att det är viktigt med stöd och tydliga direktiv från arbetsgivaren/ 

organisationen för att lyckas med gruppverksamheten. Några av gruppledarna som på 

förhand inte hade någon uppgörelse med arbetsledning om förväntad arbetsinsats säger att 

de inte har fått färre arbetsuppgifter utan att det läggs på den redan ansträngda arbets-

situationen. En gruppledare från kommunen säger: ”Vi fick löfte om mindre arbetsbörda 

från arbetsgivaren innan utbildningen men fick inte det i praktiken.” En annan grupp-

ledare från en kommunal grupp menar att det är svårt på en liten ort med få socialsekrete-

rare eftersom det inte finns någon att delegera andra klienter till. En gruppledare som har 

arbetat med gruppen ideellt i IOGT-NTO rörelsens regi menar att: ”det har varit svårt att 

vara en del i rekryteringsprocessen när man har ett arbete vid sidan om då mycket av  

rekryteringsarbetet för oss har handlat om att knyta kontakter och vara i skolor.”  

 Som följande citat visar är det flera som menar att rekryteringen har varit mer tidskrä-

vande arbete än vad man hade väntat sig: 
 
Visste inte att det skulle ta så lång tid att förbereda de olika temana och för mig har det tagit jättelång 
tid. 
 
Det blev svårt eftersom det inte var klart hur mycket tid jag fick lägga ner på gruppen, det som 
var bestämt var timme mot timme på kursen. 
 
För oss som inte hade grupp innan tar allt mycket längre tid. 
 
Tid till planering och rekrytering har tagit lång tid. 
 
Jag och min arbetsgivare hade inte förstått hur mycket tid gruppen skulle ta. 
 

5.2 Rekrytering och huvudmannaskap 
Som framkommit har gruppledarna som representeras i denna studie haft två olika huvudmän, 

kommunen och IOGT-NTO rörelsen. Som jag har redovisat tidigare har flera av dem som arbetar 

inom IOGT-NTO rörelsen arbetat med gruppverksamheten ideellt och haft ett annat arbete vid 

sidan om viket också har påverkat deras möjlighet att rekrytera deltagare till grupperna. I detta 

avsnitt kommer en redogörelse för resultat av rekryteringen utifrån de två olika huvudmännen.  
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5.2.1 Rekrytering utifrån huvudman 
Totalt har elva grupper startats, sju grupper med kommunal huvudman och fyra grupper med 

IOGT-NTO rörelsens som huvudman. Totalt har de två huvudmännen haft 29 deltagare vardera i 

sina grupper. Dock visar intervjuutsagorna med gruppledarna från IOGT-NTO rörelsen att det i 

rekryteringsprocessen är svårt att komma in på ”marknaden” som en ideell organisation och som 

en ”ny aktör”. En ledare från IOGT-NTO rörelsen säger:  
 

Kommunen har redan egna utbildade gruppledare som också har svårt att få deltagare till sina egna 
grupper. Om vi hade varit kommunalanställda tror jag att vi hade fått större respons från socialtjänsten. 
Det är en prestigesak. 

  

En av gruppledarna beskriver tydigt skillnaden mellan de två huvudmannaskapen. Gruppledaren 

var från början anställd åt IOGT-NTO rörelsen och lyckades då inte starta någon grupp trotts  

enträget arbete. Då gruppledaren sedan bytte anställning och då också huvudman för gruppen 

blev situationen annorlunda: 
 
Svårt när jag jobbade åt IOGT-NTO rörelsen, slet som ett djur utan resultat. När jag bytte jobb till  
kommunen kom jag automatiskt in på alla möten med skolor, kuratorer, socialsekreterare m.m. 

 

Av de fyra grupper som har startat i IOGT-NTO rörelsens regi har en av gruppernas ledare varit 

anställd i liknande kommunal verksamhet och därigenom också rekryterat ungdomar. En annan 

gruppledare har haft nära samarbete med en redan existerande kommunal verksamhet och på så 

sätt fått deltagare från deras köplatser. I de två grupper som startats i IOGT-NTO rörelsens regi i 

Långshyttan har ledarna innan utbildningen lett stödgrupper och på så sätt byggt upp ett namn 

och ett gott renommé. Grupperna har där fyllts med deltagare som via ryktesvägen kände till 

verksamheten. Flera av gruppledarna från IOGT-NTO rörelsen menar att de upplever att det finns 

en trygghet för deltagarna att stödgruppen genomförs av en ideell organisation. En ledare menar 

att det kan finnas en rädsla för socialtjänsten och en oro hos föräldrarna att socialtjänsten ska om-

händerta barnen. Ledaren säger:  
 

Anledningen till att man söker sig till en grupp inom IOGT-NTO rörelsen är att vi tror att det finns en rädsla att 
gå till kommunala grupper, att dit kan jag inte gå för då kommer dom jävlarna och tar mina barn. 

 

En annan säger:  
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När familjerna fick höra att det var IOGT-NTO som var huvudman för gruppen gick det en suck av lättnad att 
det inte var socialen eller någon sorts sjukhusvård. 

 

Fem gruppledare, det vill säga 25 procent av samtliga som gick gruppledarutbildningen hade vid 

utvärderingens slut inte startat någon grupp. Samtliga av dessa var representanter från  

IOGT-NTO rörelsen. Huvudorsaker som nämnts i intervjuerna är bristen på deltagare och svårig-

heten att komma in på marknaden. Stöd från arbetsgivaren och svårigheter att brottas med den 

egna organisationen nämns vid flera tillfällen som en orsak till att inte grupperna har startat och 

en gruppledare menar att: ”som arbetsgivare/organisation måste man ha en plan innan man  

skickar personer till en gruppledarutbildning”. Ledarna som inte har startat någon grupp menar 

att det inte fanns något i utbildningen som de saknade då det gäller kunskap i marknadsföring och 

hur man startar grupp. Vidare att handledningen och utbildningen har varit bra och att de faktorer 

som gjort att ingen grupp startat påverkats av lokala förutsättningar och engagemang från  

uppdragsgivaren. Kommentarer från ledare i de kommunala grupperna visar på att ett existerande 

nätverk har en stor fördel i rekryteringsarbetet:  
 
Vi jobbade nära våra egna kollegor. På så sätt har vi fått in deltagare per automatik. Vi arbetar tillsam-
mans med grannkommunen vilket har gjort att vi har ett större rekryteringsunderlag. 

 
Dels fanns det en grupp sen tidigare. Gruppverksamheten är sedan tidigare väl förankrad hos kuratorer och ung-
domshandläggare. 

 

5.3 Rekryteringsprocessen 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av enkäterna och genom det beskrivs utfallet av 

rekryteringen när det gäller deltagarnas närvaro. Jag kommer både presentera resultatet utifrån 

det totala medeldeltagandet men också utifrån hur medelnärvaron i grupperna samt resultatet  

utifrån de två olika huvudmännen.   

5.3.1 Hur har gruppledarna klarat av att rekrytera barn och ungdomar till sina grupper? 
Totalt har elva grupper startats och 58 personer deltagit i gruppverksamheten under minst en 

gruppträff. Gruppernas storlek har varierat från två deltagare till tio deltagare. I figur 5:2 presen-

teras resultatet av de 15 gruppträffarna som ingick i stödgruppsprogrammet indelat i elva grupper 

som startades. Tillsammans med tabellen presenteras också en sammanfattning av de olika  

gruppernas resultat av rekryteringen.    
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Figur 5:2 Figuren presenterar hur många deltagare som deltagit i de 11 grupperna under de 15 träffarna som stöd-
gruppsprogrammet innefattar.   
 
 
Tabell 5:1 Tabellen visar hur många deltagare som varit närvarande under de 15 träffar  
indelat på de elva grupper som denna studie behandlar  
 

  Träff 1 Träff 2 Träff 3 Träff 4 Träff 5 Träff 6 Träff7 Träff 8 Träff 9 Träff 10 Träff 11 Träff 12 Träff 13 Träff 14 Träff15 
Visby barn 3 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 
Långshyttan 
ungdom  3 4 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 

Heby  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Långshyttan 
barn 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 

Sveg  1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 

Umeå  3 6 7 6 6 5 5 4 5 6 5 5 5 5 6 

Visby ung-
dom 6 3 4 3 5 6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

Lund  4 4 1 3 3 3 1 3 0 0 2 3 0 1 2 

Växjö  3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

Arvika  4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Orsa  3 4 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 
 
 

Som visas i figur 5:3 har deltagarnärvaron i grupperna varit ganska konstant under de 15 grupp-

träffarna. Trotts att IOGT-NTO rörelsen hade fyra grupper och kommunen sju stycken grupper 

ligger den totala närvaron under gruppträffarna ganska jämnt mellan de två huvudmännen.   
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Närvaro per träff i organisationerna 
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Figur 5:3. Figuren visar hur många deltagare som har deltagit i kommunen respektive grupper från IOGT-NTO 
rörelsen under de 15 gruppträffarna.   

5.3.2 Medelnärvaro 
Antalet grupper som startade med kommunen som huvudman har varit fler än i grupper som  

startade i IOGT-NTO rörelsens regi. Båda IOGT-NTO grupperna i Långshyttan har haft cirka tio 

deltagare på varje träff vilket är betydligt högre än alla andra och har på så sätt också dragit upp 

medelantalet för IOGT-NTO rörelsens grupper. Medeldeltagandet har varierat stort i grupperna 

från 1,7 i kommunens grupp i Sveg till 9,7 deltagare i en av gruppen i Långshyttan. Medeltalet på 

deltagarnas närvaro under de 15 träffarna är 45 deltagare av de totalt 58 deltagarna, varav 20 del-

tagare deltog i de kommunala grupperna och 25 deltagare deltog i grupperna med IOGT-NTO 

rörelsen som huvudman. 
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Medelnärvaron per ort
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 Figur 5:4 Figuren visar medelnärvaron i de elva grupperna. Grupper som haft IOGT-NTO rörelse som 
huvudman har också haft högst medelnärvaro. De två grupper som drivits i Långshyttan och i Umeå har 
under längre tid drivit gruppverksamhet innan gruppledarutbildningen och genom det skapa sig ett namn 
och gott renommé. 

 

Nästa figur (5:5) visar hur medeldeltagandet har varit under de 15 gruppträffarna. Precis som i 

förra tabellen kan vi se att grupperna som drivs i IOGT-NTO rörelsens regi har ett betydligt hög-

re medeldeltagande. 

Medelnärvaro i de de olika organisationerna 
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Figur 5:5 Figuren visar medelnärvaron indelat på de två olika huvudmännen, Kommunen och IOGT-NTO. 

 Tabellen visar att grupper som drivits i IOGT-NTO s regi har ett högre medeldeltagande än de kommunala 

grupperna. 

 

5.3.3 Marknadsförings och rekryteringskanaler 
En stor del av gruppdeltagarna, 26 stycken, har kommit till grupperna genom egen kontakt. 

De har hört talas om gruppen då de känner till någon annan som har gått tidigare eller har 
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blivit tipsade om gruppen. De orter där gruppdeltagarna tagit egen kontakt innefattar i första 

hand orter där man redan har bedrivit liknande gruppverksamhet. Trotts att de flesta grupple-

darna använt sig av informationsvägen och externa marknadsföringskanaler för att rekrytera 

deltagare uppger gruppledarna att endast två deltagare rekryterats via externa rekryteringska-

naler. Den största rekryteringskanalen är den professionella markandsföringen där 27 av 58 

deltagare rekryterades.  En gruppledare berättar:  
 
Vi har haft annonser i tidningar, föredrag på temadagar, träffat rektorer, presenterat oss för ung-
domar på ungdomsmottagningen, lämnat material på alla tänkbara ställen.  
Marknadsföringsarbetet var stort och mycket under hösten, och gav bra resultat. 

 

Medan man på en del orter har drivit ett massivt marknadsföringsarbete har man på andra 

orter haft andra förutsättningar. En gruppledare säger: ”på vår ort har arbetet med  

stödgrupper pågått i många år så det finns alltid underlag att starta minst en grupp om året.” 

Som tabellen under visar har 26 gruppdeltagare rekryterats via att de har hört talas om eller 

blivit rekommenderad gruppen av någon annan. 24 av dessa tillhör grupper där IOGT-NTO 

rörelsen varit huvudman. Tre av grupperna, två kommunala och en IOGT-NTO grupp har 

nästan uteslutande rekryterat via att kommunen hade kölista till liknande gruppverksamhet. 

De grupper som rekryterat via socialtjänsten och skolan är uteslutande kommunala grupper. 

De två deltagare som rekryterats via tidningsannons är genom kommunala grupper.   
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Figur 5:6 Figuren visar rekrytering utifrån de tre olika rekryteringskanalerna. Informationsvägen (vit)  
ryktesvägen( gult) och den professionella rekryteringen (röd).  
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5.3.4 Motgångar i rekryteringen 
För många gruppledare ligger det ihärdigt arbete bakom att rekrytera barn och ungdomar till 

grupperna. Flera gruppledare vittnar om svårigheter. I citaten beskriver gruppledarna inom 

IOGT-NTO rörelsen hur de upplever ett motstånd från den kommunala verksamheten: 

 
Rekryteringen har inte gått bra. Motstånd från socialtjänsten och svårigheterna, i en liten by, att komma över 
tröskeln och att de vågar släppa sina barn. Familjehemligheten är hård. 

 
Vi informerade om alla möjliga insatser och grupper, men det är svårt i en liten stad att bryta det monopol 
som den kommunala verksamheten har. 

 
Jag tror att det skulle vara lättare om vi hade jobbat åt kommunen. Nu kändes det som de såg oss som 
konkurrenter. Kommunen har egna utbildade ledare som har svårt att få grupper. 

 
Samtliga tre citat vittnar om att det finns ett motstånd och en svårighet att samarbeta med 

den kommunala verksamheten. De motgångar som i första hand nämns under intervjuerna 

med gruppledarna från de kommunala grupperna är tidsbrist och överbelastning på arbets-

platsen. 

5.3.5 Framgångsfaktorer i rekryteringen 
Studien visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna i rekryteringen har varit att man redan 

innan hade ett existerade nätverk eller att det fanns liknande verksamhet där man har rekryterat 

deltagarna till gruppen. Gruppledarna nämner också vikten av att gruppverksamheten och  

huvudmannen hade gott rykte. En ledare från kommunen svarar på frågan om framgångsfaktorer 

i rekryteringen: ”deltagarna kände oss ganska bra innan.” och en annan säger: ”droppen urholkar 

stenen, här vet många vad grupperna är och vad de gör.” En gruppledare från IOGT-NTO rörel-

sen bekräftar vikten av att ha ett gott renommé: ”här vet alla vilka vi är vilket har gjort att rekry-

teringen har gått relativt enkelt”. En annan viktig framgångsfaktor i rekryteringen har varit att det 

finns ett bra stöd från arbetsgivaren eller organisationen och att det finns en tydlighet i hur myck-

et tid man ska och får lägga ner på rekryteringen, planering och genomförande. Två ledare från 

kommunala grupper säger: ”att vi hade fullt stöd från ledningen var en framgångsfaktor i rekryte-

ringen”, den andre säger: ”vi har fått bra stöd från arbetsgivare då vi har haft en anställd som har 

rekryterat deltagare till grupperna”.  
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Samverkan nämns också av flera av gruppledarna som en viktig framgångsfaktor. För grupple-

darna som arbetar inom IOGT-NTO rörelsens nämns samverkan med den kommunala sektorn 

som extra betydelsefull i rekryteringsprocessen. En gruppledare från IOGT-NTO rörelsen säger: 

”att vi förankrade gruppverksamheten väl, speciellt på socialtjänsten och i skolan ser jag som en 

framgångsfaktor”. En annan gruppledare bekräftar: ”vi fick deltagare till vår grupp tack vare 

samverkan med kommunen”. I grupperna med kommunen som huvudman resoneras i huvudsak 

kring vikten av samverkan med det egna kollegiet och andra anställda inom den offentliga  

sektorn. En central faktor som enligt gruppledarna har underlättat rekryteringen betydligt var om 

det redan innan fanns en annan stödgruppverksamhet, gärna med kö, eller annan liknande verk-

samhet exempelvis tjej eller killgrupper. 
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att analysera resultaten utifrån mina teorier kring marknadsföring och 

Publika Relationer (PR). Det jag har undersökt är hur gruppledarna rekryterar deltagare till stöd-

gruppsverksamheter för barn till missbrukande föräldrar samt hur huvudmannaskapet har  

påverkat rekryteringen. 

6.1 Anställningsform 
Som studien visar har arbetet med gruppverksamheten tagit mycket tid för gruppledarna. 

Förutom arbetet med att leda under de 15 gruppträffarna ingår långa förberedelser, föräldramöten 

och inte minst för många gruppledare ett hårt arbete med att rekrytera deltagare till grupperna. De 

ledare som har genomfört gruppverksamheten ideellt och haft ett annat arbete bredvid berättar att 

de har haft svårigheter att vara delaktig i rekryteringsprocessen. 25 % av gruppledarna har ge-

nomfört gruppverksamheten ideellt och av dem har fem personer inte lyckats att starta någon 

stödgrupp.  

6.2 Marknadsföring och rekryteringskanaler 
Rekryteringskanalerna kan förstås utifrån att rekryteringen genomförts den professionella vägen, 

informationsvägen och att deltagarna genom ryktesvägen hört talas om stödgruppsverksamheten 

och själva har hört av sig (Hagborg, 2002). Den kanal som har varit mest framgångsrik bland de 

elva grupper som omfattar denna studie är den professionella rekryteringen. Resultatet visar att 

de flesta som rekryterats via kommunens grupper är rekryterade utifrån den professionella rekry-

teringskanalen vilket betyder att de blivit rekryterade via socialtjänsten, kurator/skolsköterska 

eller från en befintlig kö från annan liknande verksamhet. Trotts att de flesta gruppledarna har 

använt sig av informationsvägen, extern marknadsföring, uppger gruppledarna att endast två av 

de 58 gruppdeltagarna rekryterats via annons i tidningen.  Jag har i studien kunnat visa att totalt 

58 barn och ungdomar har deltagit under minst en träff i de sammanlagt elva startade grupperna. 

De elva grupperna hade sammanslaget ett medeldeltagande på 45 deltagare av totalt 58. Detta 

visar att gruppdeltagandet har varit högt vilket kan tolkas som att deltagarna är nöjda med stöd-

gruppen.  

 Det som skiljer de två huvudmännen åt är framförallt rekryteringsprocessen. Studien visar att 

de gruppledare som har haft IOGT-NTO rörelsen som huvudman har haft svårare att starta en ny 

gruppverksamhet. Samtidigt kan man läsa i studien att tre av de fyra grupperna som drivits i 
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IOGT-NTO rörelsens regi både hade ett högt deltagarantal men också ett mycket högt deltagar-

medel jämfört med de andra grupperna. Medelnärvaron i grupperna som drivits kommunal regi 

har varit 20 deltagare respektive 25 deltagare för grupperna som drivits i IOGT-NTO rörelsens 

regi.  Många av gruppledarna har behövt lägga ner mycket arbete och engagemang i rekrytering-

en. Svårigheterna att starta grupper avspeglar sig också i resultatet då samtliga av de kommunala 

gruppledarna har genomfört sina grupper medan endast hälften av gruppledarna från IOGT-NTO 

rörelsen har lyckats startat grupper. Rekryteringen av gruppdeltagare har för många gruppledare 

varit ett svårt moment som har tagit mycket tid. Hur mycket tid och resurser gruppledarna har 

lagt på rekrytering varierar. En del har rekryterat deltagare från köer i en redan existerande 

gruppverksamhet medan andra har fått gå en svårare väg genom alla rekryteringskanalerna för att 

få deltagare till gruppen. De gruppledare som har haft kommunen som huvudman har haft ett 

klart försprång i rekryteringen. De har ett inarbetat namn och har ofta ett redan existerande nät-

verk bestående av kollegor, skolhälsovård och annan liknande gruppverksamhet. Att rekrytera 

inom det egna nätverk har varit en framgångsrik rekryteringsmetod, där också de flesta av delta-

garna i kommunala grupper rekryterats.  

 Grundig & Hunts (1984) menar att en organisation väljer en marknad medan publik uppstår 

på egen hand som en reaktion på hur organisationen agerar på marknaden (Larsson, 2008).  

Uppgiften för gruppledarna har varit att sälja in sin gruppverksamhet i vid mening. Till skillnad 

från en renodlad marknadsförare som enbart har som uppgift att sälja in en produkt har grupple-

darna även en annan viktig uppgift - den Publika Relationen. Detta innebär att gruppledarna  

också har som uppgift att skapa goda relationer med omvärlden (Larsson, 2008).  

På de orterna där gruppverksamheten mer eller mindre är självrekryterande tycks kanske mark-

nadsföring av gruppverksamheten som överflödig. Behöver man marknadsföra stödgrupperna om 

målet för rekryteringen redan är uppfyllt? Svaret tycks kanske vara att det är onödigt slöseri med 

resurser. Om vi återgår till syftet med publika relationer så blir svaret snarare att de publika rela-

tionerna inte bara handlar om rekrytering av deltagare till gruppverksamheten utan även att upp-

rätthålla ett bra rykte och ett gott renommé och på så sätt skapar man också en tvåvägskommuni-

kation (a.a.). Enligt Grunnig och Hunts modell för publika relationer kommer rekryteringsproces-

sen på sikt inte bara handla om att nå ut via publicitetsmodellen och informationsmodellen där 

man sakligt marknadsför och påverkar mottagare utan det perfekta idealet för PR verksamhet är 

den symmetriska tvåvägsmodellen. Utöver publicitet och information handlar det om att de som 
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redan har gått gruppverksamheten sprider information och rekommenderar gruppen och därige-

nom uppstår en tvåvägskommunikation. Från början är gruppledarna mycket aktiva i sin mark-

nadsföring av deltagare till gruppverksamheten (informationsmodellen) men genom att skapa 

publika relationer blir rekryteringen med tiden mindre tidskrävande genom den symetriska två-

vägskommunikationen (Larsson, 2007). Studien visar att på de orter där gruppverksamheten exi-

sterat sedan tidigare har gruppledarna haft en mer passiv roll efterhand när gruppverksamheten 

blivit känd (Hagborg, 2002). En effekt av symmetriska tvåvägsmodellen blir att professionella, 

föräldrar, barn och ungdomar själva söker upp verksamheten (Larsson, 2007).      

 

6.3 Huvudmannaskap och samverkan 
En viktig faktor för att nå ut till barnen i missbrukarfamiljer, och som framhålls av majoriteten av 

gruppledarna under intervjuerna, är samverkan mellan organisationer, professioner och olika  

huvudmän. Många av de gruppledare som startat en ny gruppverksamhet på sin ort och som  

arbetar i IOGT-NTO rörelsens regi menar att det har varit svårt att komma in på ”marknaden”. En 

del av dem har upplevt en viss skeptisk hållning från kommunen och i viss mån känt sig  

motarbetade. Några av de ledare som inte startat gruppverksamhet menar att det har funnits  

brister i samverkan och att stödet från den egna organisationen har varit för litet får att få kunna 

bygga upp ett rekryteringsunderlag. En ledare berättar under intervjuerna att den hade ringt till 

kommunen för att presentera sin gruppverksamhet och fråga om kommunen kände till några barn 

som behövde gå i grupp. Gruppledaren fick till svar att de har egna stödgruppsledare men som 

inte har någon gruppverksamhet just nu då det inte finns några barn. Andra gruppledare som  

sedan tidigare drivit gruppverksamhet eller som sedan tidigare haft nära samarbete med  

kommunen menar att samverkan har varit avgörande för gruppverksamheten. Folkhälsoinstitutet 

tar i sin kartläggning (2008) upp en annan viktig del i rekrytering nämligen kunskap om hur man 

upptäcker barn och unga i missbruksmiljöer och hur man motiverar dessa föräldrar att låta barnen 

delta i stödverksamhet. Att motivera föräldrarna till att låta sina barn delta i grupp kan många 

gånger vara avgörande för om barnet får gå i gruppverksamhet (a.a.).  

 

 
 

40



7. Slutdiskussion   

7.1 Insatser för ban till missbrukare 
Frågan om barn som växer upp i missbrukmiljö har fått stor politisk och massmedial uppmärk-

samhet den senaste tiden. Regeringen har avsatt miljoner för att synliggöra och hjälpa barnen 

vilket har resulterat i en omfattande debatt kring hur hjälpen ska nå ut till dessa barn. Det blir nu 

en stor utmaning att hålla frågan brinnande och en viktig del i satsningen som gjorts är att  

dokumentera och förvalta de kunskaper och erfarenheter som skapats kring rekrytering av  

deltagare till stödgrupper (Folkhälsoinstitutet, 2008). Det är också viktigt att inse att arbetet med 

stödgruppsverksamheter är en långsiktig process som kräver tid och resurser. De senaste åren har 

tusentals ledare utbildats för att driva gruppverksamhet för barn till missbrukare men fortfarande 

är det bara några procent av de behövande som nås av gruppverksamheten (Hagborg, 2009). Vi 

vet att dessa barn finns överallt i alla miljöer och vi möter dem varje dag. Att sprida kunskapen 

om barn till missbrukare bland alla som arbetar med barn och ungdomar vore mycket värdefullt i 

arbetet med att nå dessa barn. Ett stort problem är att man inom socialtjänsten inte använder stöd-

grupperna som en generell insats bland flera insatser. Stödgruppsledarna får själva påminna och 

övertala sina kollegor om stödgruppens existens (a.a.). Ytterligare problem enligt Hagborg (2009) 

är att man inom socialtjänsten har hög personalomsättning och att stödgruppsverksamheten är en 

ganska ny verksamhet inom den svenska barnavården. Förvaltningar och organisationer behöver 

utveckla handlingsplaner kring hantering av barn till missbrukare. När ett barn kommer till kän-

nedom hos socialtjänsten menar Hagborg (2009) att det borde vara självklart att alltid ställa sig 

frågan om vilken stödgrupp som passar just detta barn. Men det förekommer inte idag! (a.a.) 

 Samverkan är en förutsättning och behövs för att synliggöra och öka rekryteringen till stöd-

grupperna genom exempelvis familjecentraler, samordning mellan frivilligorganisationer och 

bättre samverkansformer mellan skolan och socialtjänst (Folkhälsoinstitutet, 2008). Att arbeta 

mot förnekande vare sig det är strukturella, familjemässiga eller individuella kräver lång och 

ihärdigt arbete (Hagborg, 2002).  

 Jag menar att en rad viktiga frågor måste besvaras för att lyckas öka antalet barn som deltar i 

stödgrupper: Hur upptäcker och når vi barnen? Vilka hjälpinsatser kan vi erbjuda? Hur motiverar 

vi dessa barn att söka hjälp genom dessa hjälpinsatser? Hur motiveras barnen samt föräldrar att 

låta barnen delta i stödverksamheter?  
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7.2 Diskussion kring Publika Relationer 
Publika relationer fyller en institutionell representativ roll genom att ingå och tillhöra en organi-

sation där i det detta fall handlar om att gruppledarna ständigt representerar sin organisation 

(Larsson, 2008). Genom gruppverksamhetens samtliga delar, allt ifrån rekrytering till genomfö-

rande av gruppverksamheten kommuniceras ideologiska kännetecken, värden och grundläggande 

idéer som organisationen står för och vill bli känd för. Marknadsföring får således också i syfte 

att marknadsföra organisationen och dess roll och nytta i samhället. Den integrerade funktionen 

betyder att gruppledarna medverkar i att hålla samman organisationens olika delar och med den 

dubbla rollen också förena sociala acceptabla relationer med strävan att nå fördelar för organisa-

tionen (a.a.). Att rekrytera och marknadsföra gruppverksamheten via det som Hagborg (2002) 

kallar för informationsvägen har dock en dubbelroll, dels för att rekrytera deltagare till grupp-

verksamheten men också som en informationskanal, att informera om att verksamheten existerar. 

Man kan således säga att den informationsvägen har två mottagare; den behövande och omgiv-

ningen/närsamhället. En organisation eller verksamhets relationer består av och är summan av 

alla personliga kontakter och möten med omvärlden. Man måste inom organisationen ha viljan att 

ha relationer med alla intressegrupper och också vara positiv till samarbete med olika aktörer  

(Larsson, 2008). Det är dock svårt att dra vattentäta skott mellan de olika rekryteringskanalerna. 

Vad är orsak och verkan? De gruppdeltagare som är rekryterade via ryktesvägen kan i själva ver-

ket indirekt vara ett resultat av en tidningsannons eller en lapp på Konsum och en deltagare som 

rekryteras av en socialsekreterare kan från början rent av handla om en massiv övertalning från 

en nära vän eller familjemedlem. 

7.3 Tid och resurser 
Det är viktigt att redan i planeringsstadiet göra klart för sig själv och sin arbetsgivare eller organi-

sation hur mycket tid och resurser man är beredd och vill lägga ner på gruppverksamheten. Att 

beräkna hur mycket tid rekryteringen tar kan vara svårt i en nystartad gruppverksamhet. Om 

verksamheten är helt nystartad på orten eller i organisationen kan man få räkna med en krävande 

arbetsinsats för att starta gruppen. På orter där verksamheten redan existerar har arbetsbördan i 

rekryteringsprocessen varit betydligt mindre.  Rekryteringsprocessen kommer förmodligen att bli 

mindre arbetsam när gruppverksamheten blivit känd inom kommunen, socialtjänsten, bland andra 

professionella som möter ungdomar i sina verksamheter, hos föräldrar, barn och ungdomar själva.  
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Att arbeta med stödgruppsverksamhet är en långsiktig process där man måste ha ett helhetsper-

spektiv och där gruppledarutbildningen endast är ett delmål.  I arbetet med stödgruppsverksamhet 

är det viktigt att arbeta långsiktigt. I utmaningen att hitta fungerande och effektiva rekryterings-

metoder innefattas en mycket större fråga än vad som ryms inom denna uppsats nämligen hur vi 

arbetar mot det förnekande och den bagatellisering som finns kring missbruksproblematiken i 

samhället som många gånger hindrar barnen från att få hjälp (Killén, 2009). 

7.4 Huvudmannaskap 
Trots att det oftast är socionomer som arbetar med gruppverksamhet är det av tradition frivillig-

sektorn som har genomfört gruppledarutbildningar (Hagborg, 2002). Jag tror att det kan finnas 

stora fördelar med att frivilligorganisationer inte bara driver utbildningen utan även själva är hu-

vudman för gruppverksamhet. Dock är samverkan av stor vikt. Det finns en unik möjlighet för 

frivilligorganisationer att bedriva gruppverksamhet som jag anser borde utvecklas, dels genom att 

rekrytera internt inom organisationen men också utifrån möjligheten till uppföljning. Inom 

IOGT-NTO rörelsen finns många verksamheter som direkt skulle kunna fungera som uppföljning 

till gruppverksamheten. UNF har till exempel sedan 1992 genomfört resor och samlingar för barn 

till missbrukare under bland annat julen som skulle kunna fungera som ett utmärkt komplement 

till gruppverksamheten (UNF, 2009). I en samverkan skulle även de kommunala aktörerna ha 

stora fördelar av att samarbeta med IOGT-NTO rörelsen, som på liknande sätt skulle kunna er-

bjuda uppföljningsverksamhet (Karlsson & Öberg, 2008).   

7.5 Avslutning 
Den stora frågan kvarstår i arbetet med stödgruppsverksamhet, att hitta bra, genomtänkta och 

effektiva rekryteringsmetoder. Strategierna för att upptäcka och stödja barn till missbrukande 

föräldrar måste bli bättre. Det behövs strategier för att öka attraktionen för stödgruppsverksamhe-

ten och för att så många som möjligt ska få det stöd de behöver måste det skapas bättre och tydli-

ga rutiner kring samarbetet mellan kommunen och frivilligorganisationerna.  
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9 Bilagor 
 

Bilaga1. Intervjuguide gruppledarutbildningen  
 

Namn_________________________ 

Stad__________________________ 

Datum för intervju_______________ 

Gruppstart_____________  Gruppavslut__________ 

Arbetade med__________________ Som också var med på utbildningen  JA  / NEJ 

 

Hur har gruppledarna klarat av att rekrytera barn/ungdomar till sina grupper? 

- Antalet deltagare i gruppen vid start ___________ Slut____________ 

- Beskriv vilka rekryteringsmetoder som ni/du använt? 

- Flickor_____ Pojkar______ i gruppen 

  

Har svårighetsgraden att rekrytera något att göra med vem som är huvudman och var 

grupplokalen är belägen? 

- Anställd av:    IOGT-NTO Rörelsen     Kommunaltanställd    
- Vem är huvudman för er gruppverksamhet?________________________________ 

 

Har huvudman för gruppverksamheten påverkat rekryteringen och isåfall hur? 

 

Hur tror du att val av lokal påverkat verksamheten? 

 

- I vilken lokal har gruppverksamheten bedrivits?______________________________ 

 

Hur har grupperna fungerat med avseende på barnens/ungdomarnas deltagande, 

gruppledarnas kunskaper och tid samt kurslärarnas handledning? 

- Beskriv kort hur du tycker att gruppen har fungerat? 

 -I vilken anställningsform har du genomfört gruppverksamheten? 

 - På vilket sätt har du nyttjat handledning från kursledarna?  

 - Är du nöjd med det stöd du har fått från kursledningen att starta gruppen?  

Har kursinnehållet varit relevant utifrån det som kursdeltagarna förväntats göra? 

Hur tycker du att kursens innehåll överensstämde med det du förväntades göra? 

- Finns det något som du saknade i kursinnehållet?  

- Har du planerat att start en ny grupp? 
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Bilaga 2. Närvaro och skattning av deltagarnas engagemang 
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