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Abstrakt 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur brukarna på en 
lågtröskelverksamhet beskriver verksamheten samt hur verksamhetens mål 
uppfyllts ur ett brukarperspektiv. I målbeskrivningen står att Tröskeln skall leda 
till meningsfull sysselsättning, ett första steg i en rehabiliteringskedja, minskat 
missbruk, att undvika vård- och behandlingsinsatser och ett drägligare liv. För att 
ta reda på detta gjordes sju kvalitativa intervjuer med besökare på Tröskeln. I 
analysen lyftes brukarnas bild av Tröskeln till en socialpolitisk nivå och 
verksamheten placerades i en alkohol- och narkotikapolitisk kontext. Tröskeln 
beskrevs av de intervjuade som en samlingspunkt som erbjuder gemenskap, 
möjlighet till personlig omvårdnad, mat och sysselsättning. Målet att erbjuda 
meningsfull sysselsättning uppfylls enligt brukarna, men vad de intervjuade 
definierade som meningsfull sysselsättning skiljer sig åt beroende på hur den 
intervjuades livssituation såg ut. Vad gäller ett första steg till rehabilitering 
betonades vikten av egen vilja och motivation, Tröskelns erbjudanden blev 
möjliga medel för att uppnå detta. Verksamheten betraktades som ett viktigt 
komplement till vård och behandling, men inte en ersättning för detta. För övrigt 
upplevdes Tröskeln bidra till ett drägligare liv. Målet att verksamheten kan leda 
till ett minskat missbruk tedde sig möjligt i ett längre perspektiv. En bild framkom 
som visar att Tröskeln i stort uppfyllde de mål som tas upp i målbeskrivningen 
och att verksamheten bidrog med erbjudanden som besökarna kunde använda 
individuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: lågtröskel, missbruk, hemlöshet, hög tolerans, socialpolitik, 
skadereducerande insatser. 
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Inledning 
 

Jag vet inte, jag tror att man tillför nån positiv energi där, typ att vilja rätta till sin färdriktning 

lite grann kanske, så att den inte blir fullt så krokig (citat ur intervjumaterialet). 
 

Socialt arbete är en del av alla de åtgärder som samhället tar till för att bemöta sociala 

problem. De förändringar som idag sker i samhället, ger delvis nya förutsättningar för olika 

insatser. Både arbetets uppgifter och villkor förändras. En sådan förändring är 

avinstitutionaliseringen av vård och omsorg som har inneburit att den kommunala 

socialtjänsten har fått nya uppgifter, som att ansvara för att människor som tidigare placerats 

på institution, får en dräglig livssituation. Kommunernas ökade sociala uppgifter vid sidan av 

ekonomiska svårigheter samt en ideologisk omsvängning har lett till förändrade villkor för det 

offentliga sociala arbetet (Eriksson, 1995). 

 

I socialtjänstlagen formuleras en strävan efter att alla medlemmar i samhället skall ha en 

dräglig tillvaro samt vara delaktiga efter sin förmåga. Detta innefattar att verka för en 

acceptabel livssituation för människor med svåra sociala problem i form av missbruk, psykisk 

sjukdom och bristande ekonomiska resurser. En svårighet när det gäller de människor som 

lever utanför samhällets vardagsstrukturer är att de genom sitt sociala utanförskap är mindre 

benägna att förändra sitt liv på grund av hot och straff via lagstiftning eller sociala sanktioner. 

Detta ställer stora krav på det traditionella socialbyråarbetet. En ny linje har utvecklats med 

ökade öppenvårdsprogram och alternativa verksamheter med stödjande insatser för att bistå 

människor att kunna fungera i bostäder och i lokalsamhället (ibid). I vår undersökning har vi 

utvärderat ett sådant alternativ. Tröskeln är en lågtröskelverksamhet för människor med grava 

missbruksproblem och svag social förankring.  

 

Inom socialförvaltningarna i Solna och Sundbybergs kommuner har man under senare år 

uppmärksammat en utsatt grupp människor, med grava missbruksproblem. Detta är en grupp 

med svag social förankring, som saknar egen inkomst, ordentligt boende och en meningsfull 

sysselsättning. Dessa människor har varit svåra för socialtjänsten att nå. Gruppen har problem 

att kvalificera sig för de verksamheter och fullfölja de insatser som kommunerna kan erbjuda, 

då de ofta har svårt att hålla sig nyktra och drogfria såsom krävs. Dessa människor är till stor 

del hemlösa, boendes på härbärgen eller liknande, och har därför ingenstans att ta vägen 

dagtid. Gruppen upplevs ofta av allmänheten som störande då de vistas och missbrukar i 
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parker, på torg och andra allmänna platser (Waltl, 2002). Genom ett samarbete mellan den 

kristna frivilligorganisationen RIA/Hela människan och socialtjänstens missbruksvård i Solna 

och Sundbyberg påbörjades projektet Tröskeln. Tröskeln drivs som ett öppenvårdsprojekt och 

är en lågtröskelverksamhet. Brukarundersökningen som beskrivs i denna uppsats görs som en 

del av en större utvärdering av Tröskeln, vilken genomförs vid FoU-Nordväst på uppdrag av 

Solna och Sundbybergs kommuner.  

 

Syftet med Tröskelns projekt är att genom meningsfull sysselsättning erbjuda målgruppen ett 

drägligare liv och möjligheter att ta ett första steg i en rehabiliteringskedja. Förhoppningen 

med projektet är även att minska missbruket och att undvika en del vård- och 

behandlingsinsatser.  

 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur brukarna beskriver Tröskeln samt hur 

Tröskelns mål uppfylls utifrån ett brukarperspektiv. Vår frågeställning är:  

Har dessa mål uppnåtts ur ett brukarperspektiv och hur beskriver brukarna Tröskeln?  

  

Delfrågor: 

- hur definierar brukarna följande begrepp och mål som tas upp i Tröskelns 

projektbeskrivning: meningsfull sysselsättning, drägligare liv, ta ett första steg i en 

rehabiliteringskedja, minska missbruket, att undvika en del vård- och 

behandlingsinsatser? 

- anser brukarna att dessa mål uppfylls i Tröskelns verksamhet och i så fall hur? 

- hur beskriver brukarna verksamheten och dess betydelse för dem? 

  

I analysen sker en prövning av teoretiska diskussioner och begrepp mot empirin, för att lyfta 

upp brukarnas bild av verksamheten till en socialpolitisk nivå, samt att placera verksamheten i 

den alkohol- och narkotikapolitiska debatten.  

 

Vår förhoppning med denna studie är att bidra till en fördjupad kunskap om betydelsen av en 

verksamhet som når ut till individer som tidigare varit svåra för samhället att fånga upp. En 

fråga som vi ställer oss är, om denna typ av verksamhet kan vara ett alternativ och en 

möjlighet för denna grupp av människor, att finna sig en plats i samhället och en chans att 

komma vidare i livet. Vi tar upp denna fråga i uppsatsens diskussionsdel.  
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Bakgrund 

Under vår praktik på Sundbybergs stads Individ- och familjeförvaltning höstterminen 2004 

presenterades vi för verksamheten Tröskeln. Vi fick en förfrågan från FoU-Nordväst om att 

delta i en utvärdering av verksamheten. Verksamheten drivs i dagsläget i projektform i ett 

samarbete mellan Solna kommun, Sundbybergs stad och den kristna ekumeniska1 

frivilligorganisationen Hela människan/RIA. Projektet löper från augusti 2003 till augusti 

2005. 
 

Ur projektbeskrivningen: 
 

I Solna Sundbyberg har man inom socialförvaltningarna under de senaste åren uppmärksammat 

problemen med de missbrukare som inte lyckats rehabiliteras trots upprepade insatser. Många av 

dessa är socialt utslagna, saknar egen inkomst, drägligt boende och meningsfull sysselsättning. De 

klarar inte av att komma in på de arbetsträningsverksamheter kommunerna bedriver då de inte kan 

vara nyktra/drogfria den tid som krävs för att kvalificera sig. De blir beroende av socialbidrag och 

olika vård- och omsorgsinsatser. De går runt i det sociala systemet och blir mer och mer utslagna 

och passiva. De vistas i ”kvartar” och parker, på gator och torg och upplevs störande då de 

missbrukar på allmän plats... (Waltl, 2002).  

 

Målgruppen för projektet är en grupp av medelålders kvinnor och män med 

missbruksproblem som saknar en struktur i vardagen och som har betydande svårigheter att 

klara de insatser som kräver drogfrihet och som heller inte är motiverade till vård och 

behandling (Waltl, 2002). 

Tröskeln 

Tröskeln ligger i en gammal lagerlokal och består av ett stort sammanhängande rum som är 

indelat i olika sektioner för besökarna. En stor del består av kök och allrum, där besökarna 

kan äta, läsa böcker och tidningar, nyttja datorer, spela biljard och vila sig. Rummet används 

även till dagliga andakter, vilka leds av verksamhetens föreståndare. Besökarna har tillgång 

till duschar och toaletter. För besökarna finns möjlighet att få nya (begagnade) kläder. Det 

finns dock ingen tvättmaskin men besökarna kan få sina kläder tvättade på annat sätt om de 

önskar det. Utöver detta finns det två mindre kontorsrum för personalen samt en reception.   

 

                                                 
1 Ekumenisk innebär en strävan efter allmän kristen gemenskap. 
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Tröskeln ligger i Sundbybergs kommun, precis intill Solnas kommungräns. Verksamheten har 

främst dessa två kommuner som upptagningsområden, men vänder sig även till andra 

närliggande kommuner. Följande statistik ger en bild av hur situationen ser ut i de båda 

kommunerna, samt i Stockholm och i övriga landet, för den målgrupp som verksamheten i 

huvudsak vänder sig till. 

 

I Socialstyrelsens rapport "Hemlösa i Sverige 1999" (2000) framkommer att Sundbyberg har 

en hög andel hemlösa, 28 stycken per 10 000 invånare, vilket innebär att kommunen år 1999 

hade en av de högsta andelarna hemlösa i Sverige. Solna kommun hade 14 stycken per 10 000 

invånare. Dessa siffror kan jämföras med att det i Stockholms kommun fanns 21 stycken per 

10 000 invånare. För både Sundbyberg och Solna har antalet hemlösa ökat under åren 1993 

till 1999 (Socialstyrelsen, 2000). En undersökning gjord i Stockholm stad visar att andelen 

kvinnor i gruppen hemlösa har ökat mellan åren 1993 och 2001 (Finne, 2003). De fenomen 

som kopplas till hemlöshet – kriminalitet och tungt missbruk – är vanligare hos män än hos 

kvinnor, vilket delvis kan förklara varför det är vanligare att män är hemlösa än kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2000). Andelen hemlösa med psykisk störning som medför behov av 

behandling har ökat kraftigt under tidsperioden, från 16 till 40 procent. Undersökningen visar 

också att det är vanligare med hemlösa narkotikamissbrukare än med hemlösa 

alkoholmissbrukare (Finne, 2003). Dessutom utmärker sig finländare i rapporterna genom att 

de i större utsträckning varit hemlösa länge, vilket innebär 7 år eller mer, samt att de i större 

utsträckning är uteliggare eller härbärgesboende (ibid). Ju äldre de hemlösa är och ju längre 

deras hemlöshetsperiod har varit, innebär det, oavsett nationalitet, fler problem som 

personerna behöver hjälp med. De äldre hemlösa har i större utsträckning kontakt med 

frivilligorganisationer än de yngre (Socialstyrelsen, 2000).  

 

Det är vanligare att de hemlösa missbrukarna får öppenvårdsinsatser för sina problem än att 

de får vård på behandlingshem. Förklaringen är att kommunerna inte anser sig ha råd med 

behandlingshem som insats, utan väljer öppenvård då det är billigare. Många kommuner 

lägger ned stora belopp på att försöka hjälpa gruppen hemlösa missbrukare, men 

Socialstyrelsens rapport (2000) visar att det ofta inte leder till en förbättring för klienten. Ett 

exempel är att hälften av de missbrukare som fått boendestöd år 1998 är hemlösa ett år senare. 
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Begreppsförklaringar  

Denna del består av beskrivningar av den livssituation och problematik som Tröskelns 

målgrupp lever i. Följande begrepp kommer att förklaras: socialpolitik, rehabilitering, 

hemlöshet, missbruk och frivilligorganisationer. Slutligen beskrivs teori kring 

brukarundersökning och brukarutvärdering.   

 

I resultatpresentationen är avsikten att lyfta upp det empiriska materialet till en socialpolitisk 

nivå. Socialpolitik kan beskrivas som kollektiva handlingar som utformas i syfte att 

möjliggöra medborgarnas välfärd och som riktas mot att ingripa mot det som i det aktuella 

samhället betraktas som sociala problem (Nordfeldt, 1999).  

 

I Tröskelns målbeskrivning återfinns begreppet rehabilitering. ”Rehabilitering är ett 

samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som 

skall hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och 

förutsättningar för ett normalt liv” (Linköpings Universitet, 2005). Vi väljer att utveckla 

definitionen med att människor som har en beroendeproblematik bör vara motiverade för att 

de ska kunna påbörja en rehabilitering, individuellt eller med stöd av andra.   

Hemlöshet 

Swärd (1998) beskriver att omedelbara händelser i många fall påverkar utvecklingen mot 

hemlöshet, som utskrivning från institution, förlust av arbete, personliga kriser, uteblivet stöd 

från myndigheter osv. Bakom de utlösande faktorerna finns en rad händelser som förstärkt 

varandra. ”Det är därför rimligt att se hemlösheten som en process där strukturella 

förändringar och myndighetsbeslut i samverkan med den hemlöses eget handlande ger kedje- 

eller dominoeffekter, vilket till slut kan leda till hemlöshet” (Swärd, 1998, s. 223).   

 

Enligt Socialstyrelsen (2000) är definitionen av hemlöshet: människor som är uteliggare, bor 

på härbärgen eller som snart ska skrivas ut från fängelse eller andra institutioner och som 

saknar bostad vid utskrivning. Dessutom räknas personer som tillfälligt bor hos bekanta eller 

har löst sitt boende på kort sikt som hemlösa (ibid).  

 

Bostadspolitiken under 1990-talet har sannolikt påverkat utvecklingen för gruppen hemlösa – 

fler slås ut från bostadsmarknaden och det har blivit svårare att ta sig in om man har hamnat 

utanför (Flyghed, 2000; Nordfeldt, 1999; Turner, 2000). I många kommuner i Sverige finns 
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”boendetrappor” som insats för bostadslösa klienter eller för dem som behöver ”träna 

boende”. Dessa boendetrappor, som Sahlin (2000) kallar för en sekundär bostadsmarknad, 

bidrar till den akuta hemlösheten istället för att motverka den. Orsaken till detta är att kraven 

inom boendetrappan är höga (ibid). Avinstitutionaliseringen under 1990-talet av vårdplatser 

för psykiskt sjuka och av vårdplatser för missbrukare, är en bidragande orsak till vilka grupper 

av hemlösa som finns i Sverige idag (Halldin, 2000). 

 

Det har skett en politisk förskjutning när det gäller hemlöshet/bostadslöshet från 

bostadspolitik till socialpolitik, vilket innebär att ansvaret för hemlösa och utsatta har ökat för 

kommunerna (Nordfeldt, 1999). Swärd (2000) vill se en utveckling i motsatt riktning så att 

hemlösheten återigen blir ett bostads- och försörjningspolitiskt problem. Vidare vill han se att 

socialpolitiken förs generellt (ibid).  

 

För att hemlösa ska erbjudas en bostad krävs ofta att de först slutar missbruka. I de miljöer där 

många hemlösa uppehåller sig är det mycket svårt att hålla sig nykter och drogfri, då 

miljöerna ofta är missbruksinviterande och erbjuder en flyktig lösning på den hemlöses 

problem. Kravet innebär även att man försöker rangordna problemen, dvs. att missbruket är 

ett större problem än hemlösheten, vilket är mycket svårt för en person med mångfacetterade 

problem. Forskning visar att hemlösa som erbjuds en bostad i många fall spontant slutar 

missbruka, vilket även visar att missbruket inte behöver vara den grundläggande orsaken till 

hemlösheten. Många som blir hemlösa har inte alltid ett utvecklat missbruk, utan utvecklar 

missbruket utifrån den situation de befinner sig i, för att orka med sin vardag (Swärd, 2000). 

Missbruk 

Enligt det amerikanska klassificeringssystemet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) behöver ett av följande kriterier uppfyllas under ett års tid för att diagnosen 

missbruk kan användas: 1) upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till 

misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet, 2) upprepad 

användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 3) upprepade kontakter med 

rättsväsendet som en följd av missbruket samt 4) fortsatt användning trots återkommande 

problem. Definitioner kan skilja mellan olika droger. Vad gäller bruket av narkotika är den 

svenska definitionen att allt bruk som inte är medicinskt, räknas som missbruk (Hammare & 

Stenbacka, 2003). 
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Blomqvist (1999 & 2002) beskriver två traditionella förklaringsmodeller till att missbruk 

uppstår. Sjukdomsmodellen används främst i samband med alkoholmissbruk. Enligt den 

modellen finns medfödda biokemiska och/eller fysiologiska skillnader mellan individer med 

alkoholproblem och individer utan alkoholproblem. Dessa skillnader gör att personen med 

alkoholproblem är överkänslig för alkohol och drabbas av ett sug efter alkoholen som gör att 

han/hon till slut tappar kontrollen över sitt drickande. Modellen menar att individen inte är 

ansvarig för sitt missbruk och kan därmed inte klandras för det. Då narkotikabruk i allmänhet 

klassas som ett missbruk, används inte denna modell eftersom förklaringar då inte behövs till 

att vissa utvecklar ett missbruk (ibid). 

  

Beroendemodellen menar att varje konsument av alkohol och narkotika har ett 

användarmönster som ligger någonstans på skalan oproblematiskt till svårt problematiskt 

användande. Alla som brukar alkohol eller narkotika löper någon gång risk att utveckla ett 

beroende. En mängd faktorer kan påverka om beroendet utvecklas eller ej. För dem som 

utvecklar ett beroende är det inte omöjligt att användandet går tillbaka till ett mer 

oproblematiskt bruk. Vad gäller alkohol kan ett problematiskt drickande utvecklas till ett 

fysiskt behov av alkoholen (Blomqvist, 1999 & 2002). Modellen har fått stor genomslagskraft 

och den ligger till grund för de stora psykiatriska diagnossystem som har utvecklats 

(Blomqvist, 1999).  

 

Inom narkotikaforskningen finns det dessutom olika former av karriärmodeller som förklaring 

till missbrukets uppkomst. De grundas i interaktionistiska och andra socialpsykologiska 

perspektiv och de är inriktade på att beskriva utvecklingen från initiering i drogbruk, till fullt 

utvecklad missbrukaridentitet. Även inom alkoholforskningen finns liknande 

förklaringsmodeller som dock inte har fått samma genomslag som sjukdoms- och 

beroendemodellerna (Blomqvist, 2002).  

Frivilligorganisationer  

De frivilliga organisationernas roll i Sverige tycks bli en allt viktigare del av 

välfärdssamhället (Nordfeldt, 2000). De utgör ett komplement till den offentliga sektorn 

genom att de kan nå personer som inte vill ha kontakt med sociala myndigheter. De har även 

en roll som en länk mellan individer och den offentliga sektorn, vilket har blivit allt viktigare 

under 1990-talet. När ansvarsfördelningen mellan olika delar av den offentliga sektorn blir 
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oklar, skapas ett behov av de frivilliga organisationernas resurser för de individer som faller 

mellan stolarna (Nordfeldt, 1999).    

 

Organisationerna definieras som sammanslutningar som: 1) har bildats utifrån gemensamma 

idéer eller intressen, 2) har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form, 3) 

kan bildas och upplösas utan beslut från myndighet, 4) bygger på frivillig anslutning och ett 

personligt medlemskap i någon form (av fysisk person) samt 5) inte syftar till privat 

ekonomisk vinst. För att betecknas som en socialt inriktad frivilligorganisation bör arbetet 

sträva mot en primär välfärdsinriktning (Nordfeldt, 1999). 

 

Decentralisering och ekonomiskt kärva tider har gjort att kommuner tvingas ta ett större 

ansvar med en stramare ekonomi, vilket resulterar i att kommunerna vill köpa tjänster till låga 

priser. Samarbetet med frivilliga organisationer har därmed utvecklats. Genom att göra 

verksamheter för en specifik grupp utslagna människor till sin nisch, har organisationerna 

gjort det möjligt för den offentliga sektorn att dra tillbaka sina resurser (Nordfeldt, 1999, 

2000). Denna utveckling kan skapa oklarheter kring individers rättigheter, då 

ansvarsfördelningen inte är tydlig mellan kommunerna och frivilligorganisationerna 

(Nordfeldt, 2000).     

 

Både inom offentlig sektor och inom frivilliga organisationer finns en bild av att frivilliga 

organisationer har bättre förutsättningar att få kontakt med de riktigt utslagna hemlösa och att 

de hemlösa som söker kontakt med organisationerna har större problem. En sammanställning 

som gjordes i Sverige 1993, visade att tolv procent av antalet hemlösa endast hade haft 

kontakt med frivilligorganisationer och ingen kontakt med sociala myndigheter. Kategorin 

uteliggare är kraftigt överrepresenterad hos de frivilliga organisationerna, vilket tyder på att 

socialtjänsten och frivilliga organisationer delvis har olika målgrupper (Nordfeldt, 1999). I 

socialutskottets bedömning (Socialutskottets betänkande, 1998) framkommer att utskottet 

anser att de frivilliga organisationerna gör värdefulla insatser för hemlösa som ett 

komplement till socialtjänsten. Den efterfrågar en samverkan mellan frivilligorganisationer 

och socialtjänsten för att stödja och hjälpa de hemlösa, men även för att nå de grupper som 

inte vill ta kontakt med socialtjänsten. 
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Utvärdering och brukarundersökning 

Den utvärderande delen av vårt arbete omfattar ansatsen att undersöka verksamhetens 

innebörd i förhållande till dess mål ur ett brukarperspektiv. Nedan följer en beskrivning av 

brukarundersökningar samt ett samhällsperspektiv på detta som ligger till grund för vårt val 

av undersökningsmetod. 

 

Under den offentliga sektorns expansion på 1970- och 80-talen uppstod en debatt om 

brukarinflytande och brukarmedverkan, som även under 1990-talet aktualiserades i det 

politiska rummet. Den utbyggda välfärdsstaten krävde nya kanaler för medborgarinflytande 

och att brukare inom offentlig service (såsom socialtjänst, sjukvård, utbildning) måste få en 

möjlighet att påverka sin egen situation (Dahlberg & Vedung, 2001).  

 

Brukarbegreppet och klientbegreppet används ofta synonymt och betecknar en mottagare av 

en offentlig service eller en nyttighet. Brukarmedverkan och brukarinflytande är båda former 

av brukarorientering. Möjligheten till inflytande är i praktiken större vid medverkan men är 

inte nödvändigtvis en förutsättning. De som är vid makten kan antecipera brukarens vilja och 

på så sätt ta hänsyn till denna. Vidare kan medverkan även fylla en terapeutisk funktion för 

individen. Medverkan och inflytande går hand i hand, då medverkan kan föda inflytande och 

vice versa. Dessa distinktioner ligger till grund för en rad argument som finns kring värdet av 

brukarhänsyn (Dahlberg & Vedung, 2001). 

 

I utvärderingar kan brukare både agera som individer eller som kollektiv. Då brukare 

intervjuas eller ombeds att fylla i en blankett agerar de som individer men ofta som 

representanter för en population eller grupp. Generellt beskrivs att ett kollektivt agerande kan 

påverka högre upp i organisationen och inflytandet berör då fördelaktigt flera brukare. Det 

finns en rad olika modeller för hur utvärderingar kan genomföras. Modellerna har olika 

utgångspunkter och bedömningskriterier för utvärderingen. Med måluppfyllelsemodellen 

undersöker man om den offentliga insatsens mål blivit förverkligade och om insatsen bidragit 

till att målet uppfyllts (Dahlberg & Vedung, 2001). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis redogörs här för socialpolitiska diskussioner inom alkohol- och 

narkotikapolitiken. Vidare kommer vi att ta upp lågtröskelbegreppet. Detta innefattar även en 

presentation av harm reduction vars ideologi internationellt sett inspirerat till 

lågtröskelverksamheter. Ovanstående teoretiska underlag kommer att utgöra grunden för vår 

analys.  

 

Både alkohol- och narkotikaklassade medel är substanser som påverkar sinnesstämning och 

verklighetsuppfattning. Båda är definierade som problematiska på samhällsnivå och de 

kringgärdas av offentlig debatt. Det finns dock en mycket stor skillnad, då innehav av 

narkotika och bruket därav är kriminaliserat, medan alkoholen är laglig att förtära. 

Narkotikabruk är avvikande och bryter mot samhällets normer. Alkoholen blir ett problem 

först när den missbrukas, vilket i sig är en mycket svår definitionsfråga (Hübner, 2001). 

Alkoholpolitik    

På 1920-talet var alkoholbruket institutionaliserat som ett problem i samhället, bland annat på 

grund av det opinionsarbete som den aktiva nykterhetsrörelsen bedrivit under flera år. Under 

1900-talet har den svenska alkoholpolitiken kännetecknats av en strävan efter att reducera 

människors tillgång till alkohol. Detta har gjorts i syfte att värna om folkhälsan, eftersom man 

befarar mer skadligt drickande om tillgängligheten till alkohol ökar. Debatten kring 

alkoholpolitiken och dess kontrollerande utformning är aktuell än idag och förändringar har 

under senare år lett mot en uppluckring av kontrollen (Hübner, 2001). Alkoholmissbruk 

betraktas ändock som ett av Sveriges största sociala och medicinska problem (Regeringens 

proposition 1994:25).  

Narkotikapolitik 

Under mitten av 1950-talet var antalet narkotikamissbrukare i Sverige ungefär hundra 

stycken, men detta förändrades snabbt och några år in på 1960-talet hade antalet ökat 

drastiskt. Någon samlad narkotikapolitik fanns inte utan samhällets svar på tilltagande 

narkotikamissbruket bestod främst av rättsliga åtgärder. Agerandet bestod i att polis, tull och 

rättsväsende ökade insatserna för att stävja smugglingen och grep alla som sålde narkotika. 

Detta ledde till att grupper av svårt nedgångna narkomaner inte vågade söka vård för sitt 

missbruk av rädsla för repressalier (Folkhälsoinstitutet, 1993). 
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Under 1970-talet fanns två skilda ideologiska förhållningssätt i narkotikadebatten. Den ena 

sidan betonade att missbrukets orsaker var ett resultat av negativa sociala erfarenheter och 

därför ville förbättra samhälleliga förhållanden och frivilligvården. Den andra sidan 

betraktade missbrukare som människor som inte hade uppfostrats på rätt sätt och de 

förespråkade utvidgning av den restriktiva kontrollpolitiken2 och tvångsvården (Goldberg, 

2000).  

 

Det finns åtminstone två sätt att hantera narkotikafrågan. Det ena är nolltoleransstrategin, som 

bygger på prohibition3, vilken innebär att narkotikapolitiken betecknas som ett krig mot 

narkotikan och att all hantering av narkotika är kriminell. Syftet med strategin är 

allmänpreventivt. Man vill inte att missbrukarna ska kunna fortsätta eller att nya missbrukare 

tillkommer. De hjälpåtgärder som finns kräver ofta drogfrihet, även innan behandlingen har 

påbörjats. Den andra är skademinskningsstrategin4, vilken innebär att normalisera 

missbrukarnas situation. Missbrukarna bör få hjälp även om de inte är redo att upphöra med 

sitt missbruk, exempelvis genom metadonbehandling eller sprututbyte. I de länder som för en 

skademinimerande narkotikapolitik, finns en uppdelning mellan ”lätta” och ”tunga” droger. 

Den linjen följer inte alls den svenska narkotikadiskursen, där regelbundet bruk definieras 

som tungt narkotikamissbruk, oavsett typ av drog (Hübner, 2001).  

 

Den svenska narkotikapolitiken kan klassas som en nolltoleransstrategi. Den rättsliga sidan av 

politiken – såsom kontroll och sanktioner i olika former – tar allt större plats. Inom 

narkotikapolitiken prioriteras bekämpningen av narkotika framför skademinimerande 

åtgärder, vilka istället underkänns överlag. Sådana åtgärder uppfattas som en legitimering av 

narkotikabruket och som att samhället accepterar användningen (Tham, 1999; 

Folkhälsoinstitutet, 1993).   

 

Folkhälsoinstitutet (1993) skriver att ett narkotikafritt samhälle är ett högt ställt mål som visar 

den svenska hållningen till narkotika. Det innebär att samhället inte accepterar att narkotika 

integreras i samhället och statuerar dessutom att narkotikabruk är ett socialt oacceptabelt 
                                                 
2 Med restriktiv kontrollpolitik menas regeringars försök att genom juridiska åtgärder begränsa förekomsten av 
en företeelse som inte är önskvärd i samhället (Goldberg, 2000).  
3 Prohibition ligger till grund för internationella fördrag och för många länders narkotikapolitik och innebär 
förbud av allt icke-medicinskt bruk av narkotika. Ordet prohibition kommer från engelskan och betyder ”att 
förbjuda” (Goldberg, 2000). 
4 Vi har fått intrycket att begreppet harm reduction inte används i Sverige då detta begrepp anses strida mot 
svensk narkotikapolitik. Istället används begreppen skadereducering eller skademinimering, vilka inte tycks ha 
samma innebörd som harm reduction även om stora likheter finns.  
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beteende som skall förbli en marginell företeelse. Detta visar, enligt Folkhälsoinstitutet, på en 

tro att det går att hejda narkotikan och att rehabilitera människor från ett narkotikamissbruk 

(ibid). 

 

Av regeringen fick Narkotikakommissionen (2000) uppdraget att göra en utvärdering av 

samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet. Kommissionen skulle utgå 

från den restriktiva grundsyn som präglar svensk narkotikapolitik. Kommissionens slutsatser 

var att Sverige står inför ett avgörande vägval. Den ena vägen innebär ett behov av mer 

resurser, som skall satsas på ledning, kompetens och ekonomi mot narkotikamissbruk och 

tillgång på narkotika. Den andra vägen innebär sänkta ambitioner och större acceptans för 

narkotikamissbruk. Då allt mindre resurser satsas inom det narkotikapolitiska området, tycker 

kommissionen att staten bör bestämma om de ska fortsätta satsa på den restriktiva politiken 

eller om de ska sänka ambitionen och anpassa den till dagens verklighet. Trots detta är 

slutsatsen för kommissionen att staten bör inleda en offensiv mot narkotikaproblemen och 

utveckla den restriktiva politiken (ibid).  

 

En annan bedömning som kommissionen gör är att vård och behandling av missbrukare är en 

nödvändig del av insatserna inom narkotikapolitiken, för att förbättra missbrukarnas 

livssituation. Den anser att det idag finns stora brister i missbrukarvården. Den ser att de 

tunga missbrukarna far mest illa och att de behöver långsiktiga och samordnade insatser, 

istället för de kortsiktiga som de får idag. Målsättningen med behandlingen är att missbrukare 

ska leva ett liv fritt från droger. Kommissionen kan dock se att det förekommer och att det får 

förekomma olika former av sociala stödinsatser för dem som fortfarande har ett aktivt 

missbruk, med förhoppning att dessa insatser ska leda till ett minskat missbruk. I sin rapport 

tar kommissionen upp metadonprogram, som den tycker kan få förekomma i begränsad 

utsträckning. Sprututbytesprogram rekommenderar den inte, utifrån utvärdering som har 

gjorts som visar att dessa inte ger önskat resultat (Narkotikakommissionen, 2000). 

 

Det finns kritik mot narkotikakommissionens slutbetänkande (Bergmark, 2001). Bergmark 

kan inte hitta några tendenser till nytänkande och han anser att det huvudsakliga budskapet är 

att narkotikapolitiken har varit framgångsrik och att den ska upprätthållas och förstärkas. 

Narkotikakommissionens direktiv lämnar inte möjlighet för en seriös utvärdering av 

narkotikapolitikens effekter (ibid). Annan kritik från forskarhåll finns mot den 

narkotikapolitik som förs i Sverige idag. De effekter som eftersträvas med en repressiv 
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hållning – ett minskat missbruk – har uteblivit. Kritikerna anser att den förda politiken 

genererar skador i lika stor utsträckning som den förebygger skador (Tham, 2003). Flera 

forskare tycker att den traditionella narkotikapolitiken bortser från droganvändandets starka 

koppling till utanförskap och marginalisering (Goldberg, 2000). Hübner (2001) beskriver att 

en politik som bara siktar på narkotikan i sig inte kan vara tillräcklig. Det finns andra aspekter 

i samhället som staten också bör rikta sina insatser emot, för att göra narkotikapolitiken mer 

framgångsrik. Exempel på detta kan vara, att genom socialpolitiska insatser, motverka 

segregation och marginalisering (ibid). Det finns också andra forskare och författare som vill 

skärpa den repressiva hållningen och ge mer resurser till tull och polis för utökade 

kontrollmöjligheter samt skärpa påföljder vid narkotikaförseelser (Blomqvist, 2002, refererar 

till bl.a. Korpi, 2001).  

Harm reduction 

Harm reduction är en vårdideologisk riktning som erbjuder olika sätt att realisera och designa 

behandlingsmetoder som når ut till utsatta grupper i samhället. Dessa metoder har en lägre 

tröskel av krav så att individer med stora komplikationer får en större möjlighet till hjälp och 

stöd. Man har öppna verksamheter som erbjuder hjälp och stöd kring boende, medicinsk vård, 

sociala och ekonomiska frågor. Andra typiska harm reduction-metoder är olika 

droghanteringsprogram (exempelvis sprututbytesprogram) samt utbildning om 

skademinimering och drogsubstitut. En viktig del av arbetet är samverkan mellan olika organ 

och enheter samt nätverksmöten med familj och vänner som förstärker den sociala situationen 

som individen lever i (Marlatt, Blume, Parks, 2001; Denning, 2001). Den holländska 

narkotikapolitiken är ett ofta omnämnt exempel på en politik som är starkt influerad av harm 

reduction (Goldberg, 2000). Den kritik som finns mot harm reduction är att metoden är emot 

nolltolerans och att den förespråkar legalisering av droger. Det finns även kritik mot att harm 

reduction upprätthåller människors drogmissbruk genom att de kan fortsätta att förneka sina 

problem (Marlatt et al., 2001). 

 

I en alltmer polariserad svensk narkotikadebatt står det prohibitionistiska förhållningssättet 

mot ett förhållningssätt inspirerat av harm reduction. Även om den senare i viss mening kan 

ses som en antites till den svenska narkotikapolitiken så är harm reduction-åtgärder ett viktigt 

inslag i dagens svenska narkotikapolitik. Exempelvis har alkoholpolitiken sedan länge 

vägletts av att det inte går att skapa ett alkoholfritt samhälle, utan att det bästa vi kan göra är 

att försöka att minimera alkoholens skadliga effekter (Goldberg, 2000).  
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Ett annat förhållningssätt 

Socialtjänstens ekonomiska möjligheter har under 1990-talet varit beskurna, vilket har lett till 

att man har försökt hitta billigare former av institutionsvård, utveckla öppenvården samt ha 

kortare vårdtider. Orsaken till den förändrade ekonomiska situationen är omstruktureringen av 

statsbidrag till kommunerna som skedde 1993. Detta kan ha lett till att socialtjänsten inriktar 

sina insatser på de socialt mest utsatta missbrukarna och att de i första hand tillgodoser mer 

grundläggande behov, som bostad och arbete, framför behandling i olika former. Med andra 

ord en mer skadereducerande inriktning som syftar till att lösa de mest akuta problemen. 

Socialtjänsten använder institutionsvård till stor del som ersättning för bostad, vilket bevisas 

av en ökad efterfrågan på inackorderingshem, lågtröskelinstitutioner eller andra inrättningar 

som kan erbjuda skyddat boende. Ågren (2000) efterfrågar fler insatser av skadereducerande 

karaktär, eftersom socialtjänstens faktiska målgrupp idag är en socialt utsatt grupp med svår 

missbruksproblematik (ibid).    

 

Lindström (1993) skriver att de väldokumenterade och ambitiösa metoderna för behandling av 

missbrukare under 1960- och 70-talen visar att omsorg och anpassade livsmiljöer är mer 

verksamma för hemlösa alkoholister än behandling och rehabilitering. Omsorg kan för den 

gruppen innebära anpassade stödinsatser som tar hänsyn till hela livssituationen, som är 

långsiktiga och som gör det möjligt att ta tillvara de resurser som gruppen har. Lindström 

påtalar vikten av att målet i arbetet med alkoholmissbrukare bör vara att minska drickandet, få 

färre och kortare återfall och reducera möjligheterna till alkoholrelaterade skador. Samtidigt 

är det viktigt att se till den enskildes behov och inte förvänta sig att klienten ska uppnå vissa 

mål i sin nykterhet eller inom andra livsområden. Institutioner och socialtjänst måste 

acceptera att det näst bästa kan vara gott nog och de bör erbjuda valmöjligheter som den 

enskilde ska uppleva som realistiska (ibid). Blomqvist (1996) anser att detta inte utesluter 

inslag av professionell behandling, men dessa måste bedömas utifrån faktiska behov och 

effektiv påverkan för de personer som de avser. Ett individualiserat arbetssätt är konsekvent 

inriktat på att förstärka de faktorer i klientens livsmiljö som understödjer hans eller hennes 

rehabiliteringsprocess (ibid). 

 

Blomqvist (2000) skriver att många insatser legitimeras och motiveras av andra skäl än att de 

leder till en direkt förändring av alkoholvanor. Sådana hjälp- och stödinsatser har både ett 

samhällsekonomiskt samt ett humanistiskt värde, då de påverkar hälsa och överlevnad och 

bidrar till att ge människor ett värdigare liv. Insatserna motiveras också av att de på sikt kan 
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skapa förutsättningar för en minskning av missbruk eller ett missbruksfritt liv (Blomqvist, 

2000). Det finns en skillnad mellan vilka insatser som accepteras för alkoholmissbrukare 

respektive för narkotikamissbrukare. Insatser som syftar till omvårdnad och skadelindring 

finns inom alkoholvården, men anses stå i konflikt med den svenska narkotikapolitikens 

målsättningar om de skulle förekomma inom narkomanvården (ibid). Socialutskottet skriver i 

sitt betänkande ”Vård av missbrukare m.m.” (Socialutskottets betänkande, 1998) om 

anpassade metoder, främst gällande hemlösas problematik. Utskottet gör bedömningen att nya 

och befintliga resurser bör satsas på att anpassa metoderna efter hemlösas behov, vilket bör 

ske genom skapandet av ”boendeformer med bättre anpassad kravnivå vad gäller stöd och 

kontroll i boendet, som kan fungera som ett led i en långsiktig behandlingskedja” (ibid, s. 20).  

Lågtröskelbegreppet  

Tröskeln beskrivs vara en lågtröskelverksamhet. En tydlig definition av begreppet lågtröskel 

har varit svår att hitta, i synnerhet i svenska sammanhang. Orsaken till detta är att begreppet 

inte kunnat användas i offentliga sammanhang under en tid, beroende på dess kontroversiella 

innebörd (C. Adamsson Wahren, U. Beijer, I. Christophs, personlig kommunikation, april 

2005). När begreppet används är det i huvudsak relaterat till olika boendeformer, så kallade 

lågtröskelboenden. Internationellt sett beskrivs begreppet i samband med utvärderingar av 

exempelvis sprututbytesprogram och metadonprogram. Dessa riktar sig i huvudsak till 

människor med en mycket svår missbruksproblematik. Vår uppfattade innebörd av ordet har 

vi fått ur de beskrivningar där begreppet förekommer (jmf. Goldberg, 2000; Little, 2001). 

Lågtröskelbegreppet står för att man ”sänker tröskeln” – det vill säga att man har en högre 

tolerans för att människor som deltar i programmet/verksamheten/boendet fortfarande har ett 

aktivt missbruk. Detta förhållningssätt avviker från den mer generella inställningen om 

drogfrihet som villkor för deltagande i insatser. 

 

Lågtröskelverksamheter kan bestå av allt från drop-in, samtalsgrupper, informationsmöten, 

aktiviteter eller behandlingserbjudanden. Det allra första steget utgörs av en så kallad 

lågtröskelprincip, vilket innebär ett förhållningssätt utan krav annat än att integrera individen i 

ett sammanhang. Fältarbete är också en viktig del av arbetet för att nå ut till fler människor 

(Little, 2001). Den kritik som finns mot lågtröskelinrättningar handlar om att trots alla dess 

fördelar för klienterna så är verksamheterna dyra att driva och de leder sällan till positiva 

förändringar (Goldberg, 2000). 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som huvudsakligen redovisas handlar om olika verksamheter, boenden 

och program som riktar sig till den målgrupp som finns på Tröskeln. Sökningar efter 

lågtröskelverksamheter i Sverige har inte givit resultat. Det kan tänkas att det finns 

verksamheter som Tröskeln, det vill säga att deras insatser främst är omvårdande och 

skadereducerande, snarare än behandlingsinriktade eller med målsättningen att de ska leda till 

drogfrihet. Men dessa kallar sig i så fall inte för lågtröskelverksamheter5. En annan orsak kan 

vara att de verksamheter som finns med omvårdande och skadereducerande insatser ännu inte 

är utvärderade. Internationell forskning om lågtröskelverksamheter kommer dock att 

redogöras för. Vidare beskrivs forskning av utvärderingar ur ett brukarperspektiv, vilka 

handlar om insatser som riktar sig till den målgrupp som finns på Tröskeln. 

Internationell forskning 

Problembilden som framkommer vad gäller människor med psykiska funktionshinder är en 

aspekt som väger tungt i motiveringen till verksamheter som Tröskeln, då denna grupp anses 

vara särskilt utsatt i samhället. I en artikelserie i tidningen ”Journal of Psycoactive drugs” 

beskrivs vikten av att individanpassa och mångfacettera den traditionella missbruksvården 

genom integrering av harm reduction (Marlatt et al., 2001). En av artiklarna tar bland annat 

upp hur vård och behandling av människor med dubbeldiagnoser6 ofta ser ut och hur detta kan 

förändras med ett förhållningssätt inspirerat av harm reduction. 1994 startades en 

lågtröskelgrupp i San Francisco för människor med dubbeldiagnoser. Gruppen var öppen och 

tillgänglig tre gånger i veckan. I brukarintervjuerna framkommer, att för vissa har gruppen 

varit ett första steg till rehabilitering, och för andra har den bidragit till en minskning av 

missbruket och/eller en känsla av ökad kontroll över sitt drogproblem. Vissa brukare uttrycker 

att även om de ännu inte nått sina mål, har de en ökad förståelse för sitt förhållande till droger 

och alkohol, vilket ger dem en bättre möjlighet att göra något åt sina problem (Little, 2001). 

Vidare har ett metadonprogram i Amsterdam utvärderats. Programmet har funnits sedan 

1970-talet och initierades av kommunen då antalet människor med opiatberoende ökade 

kraftigt. Kommunen beslutade att variera insatserna och servicen så mycket som möjligt med 

lågtröskelinriktade verksamheter, för att nå ut till fler människor med svår drogproblematik. 

Kärnan i den så kallade metadoncirkeln är ett antal lågtröskelprogram som fyller en mycket 
                                                 
5 Vi har funnit viss litteratur kring lågtröskelboenden, men eftersom dessa boenden inte har samma karaktär som 
Tröskeln, har vi valt att inte fördjupa oss vidare i den litteraturen. 
5 Termen dubbeldiagnos betyder att individen har både en psykisk störning och en missbruksproblematik (Little, 
2001). 
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viktig första länk till socialtjänsten och vidare till vård- och behandlingsinriktade program. 

Efter detta kommer högtröskelprogrammen med läkare och psykiatriker, vilka ställer högre 

krav med inriktad drogbehandling. Beroende av motivation och förmåga kan en individ 

förflytta sig mellan lågtröskelprogrammen och högtröskelprogrammen. Därav namnet 

metadoncirkelprogram. En utvärdering av Amsterdams metadoncirkelprogram visar att det är 

fokuset på att stabilisera individens hela situation, med uppmärksamhet på ökad livskvalitet 

och socialt välbefinnande, som är det viktiga. Det är detta och inte i första hand fokus på 

orsakerna till problemen som avgör förutsättningarna för vem som går vidare till 

drogbehandling i ett högtröskelprogram och vem som inte anses kunna hantera detta (Plomp, 

1994). 

Lågtröskelinspirerade projekt och verksamheter 

Karlsson (2000) beskriver en verksamhet som påminner mycket om Tröskeln. Hon har gjort 

fyra intervjuer med besökare i en verksamhet, som drivs av en kristen frivilligorganisation. 

Verksamheten är en öppen dagverksamhet för i första hand missbrukare, men även för 

hemlösa. Besökarna måste inte vara nyktra när de kommer dit, men de får heller inte störa de 

andra gästerna. Verksamheten erbjuder mat, möjlighet att duscha och byta kläder och 

möte/samtal med personal och andra besökare. Författaren uppfattar att verksamheten 

betraktas som en neutral plats av besökarna – de har en mötesplats och de blir accepterade, 

samtidigt som de kan få hjälp och stöd. Verksamheten erbjuder en gemenskap som kan vara 

ett alternativ för någon som har beslutat sig för att bryta med sitt missbruk (Karlsson, 2002).  

 

Ett av de mål som Tröskeln syftar till är att erbjuda meningsfull sysselsättning. Bodil Eriksson 

(1995) har genomfört en undersökning av ett stödgruppsprojekt i Hallunda/Norsborg i 

Botkyrka kommun. Stödgruppsprojektet syftade till att skapa arbetsformer för människor med 

grava missbruksproblem och psykiska problem. I målbeskrivningen framgår att projektet skall 

vara stödjande och verka för ökad livskvalitet och en möjlighet för dessa personer att bo kvar 

i sin bostad. Undersökningen ämnar ta reda på vilka villkor som gäller för att bedriva socialt 

arbete förlagt i bostadsområden, för människor med svåra sociala problem. De resultat som 

stödgruppsprojektet visar är i huvudsak effekter av flera olika processer. Grundläggande för 

projektet var att utveckla sociala relationer med deltagarna. Här spelade personalen en 

avgörande roll när de tog plats i hjälptagarens vardagsverklighet med stöd kring praktiska 

sysslor. Genom att deltaga i handlingsbefrämjande situationer som kurser, utflykter, 

teaterbesök, hembesök och arbetsprövning skapades situationer som var beroende av 
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deltagarnas insatser. Lokalen där verksamheten bedrevs, blev en social arena där besökarna 

kunde pröva sina förmågor genom att ta ansvar för sysslor och delta i aktiviteter. Det 

arbetssätt som utvecklades under projekttiden var en dynamik mellan socialt stöd, krav och 

kontroll och riktningen för deltagarna gick från relationen mellan två (deltagare och 

behandlare) i hemmet, mot nätverksrelationer i lokalen och i samhället (Eriksson, 1995). 

 

En liknande verksamhet med namnet Torpet startades 1997 av socialnämnden i Värmdö. 

Torpet beskrivs som en öppenvårdsverksamhet för en grupp utslagna människor med grava 

missbruksproblem. Denna verksamhet ämnade främst till att erbjuda arbete. Målen för 

verksamheten var att bidra till att deltagarna kom tillbaka till samhällsgemenskapen. Detta 

skulle ske genom erbjudanden av arbete, meningsfull sysselsättning, förbättrat nätverk och 

minskat missbruk. År 2002 när verksamheten hade varit igång i fem år gjordes en utvärdering. 

Utvärderingen syftade till att belysa hur Torpet lyckades med att nå de mål som sattes upp vid 

starten. Resultatet visade att de flesta av deltagarna hade fått OSA-anställning (offentligt 

skyddat arbete). Det var däremot svårt att påvisa i vilken utsträckning verksamheten hade 

bidragit till att ge deltagarna möjlighet att komma tillbaka till samhället. Det som 

verksamheten kunde bidra med, var att sänka vårdkostnaderna för denna grupp av människor 

och dessutom göra livet lite drägligare för deltagarna. Vidare visade undersökningen att 

arbetserbjudandet var centralt. Då deltagarna utförde arbetsuppgifter som verkligen behövdes 

kände de sig delaktiga i ett riktigt arbetslag. Verksamheten hade dock inte bidragit till att 

rehabilitera mer än två av sjutton (Coudek, 2002).  

Socialtjänstens insatser 

I den målgrupp som Tröskeln vänder sig till finns ett stort antal människor som är hemlösa. 

Ekendahl (2004) skriver om den omöjliga situation som hemlösa alkoholmissbrukare hamnar 

i, då de måste vara drogfria för att kvalificera sig till stödboenden och inackorderingshem. För 

att ha en möjlighet att sluta missbruka måste de först ha löst sitt boendeproblem. Men för att 

få bistånd från socialtjänsten för institutionsvård eller akuta bostadslösningar krävs att de 

måste befinna sig i en akut fas av sitt missbruk för att få hjälp. Bland de intervjuade 

socialsekreterarna finns en uppfattning om en brist på insatser som accepterar att 

missbrukarna befinner sig i ett aktivt missbruk, exempelvis så kallade lågtröskelboenden. 
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Samtidigt fördömer de ”tak-över-huvudet garantin” som infördes i Stockholm 19997, vilket 

beror på att det blir omöjligt att ställa krav på klienterna. Om de har tak över huvudet på 

natten, kan de missbruka fritt på dagen och de behöver således inte ha stadigvarande kontakt 

med socialtjänsten för att få akuta boenden. ”Tak-över-huvudet garantin” anses inte vara 

likvärdig med ett lågtröskelboende. Ekendahl tolkar detta som att ”fel” klientgrupp, enligt 

socialsekreterarna, söker denna lösning. Personer med grava missbruksproblem som använder 

sig av detta system skulle i annat fall kunna vara mottagliga för påverkan och 

motivationsarbete. Istället kan de på detta sätt missbruka ostört utan att behöva ansöka om 

socialtjänstens villkorade bistånd (ibid).  

 

En annan viktig aspekt i socialsekreterarnas resonemang är de förutspådda 

rehabiliteringsmöjligheter för olika grupper av missbrukare. Här beskrivs att det finns 

olikheter i de insatser som erbjuds personer med ett allvarligt alkoholmissbruk i förhållande 

till personer med narkotikamissbruk. De så kallade alkoholkronikerna, ges i mycket större 

utsträckning omvårdande och skadereducerande insatser. Medan tron på 

rehabiliteringsmöjligheterna för narkotikamissbrukarna generellt sett, leder till insatser där 

man satsar på behandling och drogfrihet. I rapportens slutdiskussion tas upp att 

socialsekreterarnas riktning av insatser, i förhållande till de olika problemgrupperna, utgår 

från ett ideologiskt förhållningssätt till alkohol och narkotika (Ekendahl, 2004). 

 

Ytterligare aspekter som gäller vilka insatser som erbjuds av socialtjänsten tas upp i Erik 

Finnes (2003) rapport. Han har samlat information om missbrukare, psykiskt sjuka och 

hemlösa i Stockholms stad år 2001 från socialtjänsten, sjukvården, ideella organisationer och 

institutioner. Rapporten visar att antalet missbrukare som har kontakt med någon av 

uppgiftslämnarna har minskat kraftigt, vilket beror på att socialtjänsten och sjukvården har 

dragit ned på missbrukarvården. Gruppen missbrukare har blivit mer utsatt och andelen 

narkotikamissbrukare och psykiskt funktionshindrade har ökat. Det är möjligt att gruppens 

förändringar beror på att färre söker hjälp hos socialtjänsten eller sjukvården, eftersom de 

uppfattar att de inte får den hjälp de efterfrågar. Istället söker de sig till andra organisationer 

eller andra delar av sjukvården, såsom akutsjukvården. Finne beskriver hur missbrukare, för 

att få hjälp av socialtjänsten, måste visa sig mer motiverade än tidigare. Socialtjänsten har 

                                                 
7 ”Tak-över-huvud garantin” innebär att hemlösa som kontaktar socialtjänsten före kl. 24.00 har möjlighet till 
nattlogi, om de inte kan ordna detta på egen hand. Detta är dock en villkorad rättighet (Ekendahl, 2004, refererar 
till Socialtjänstförvaltningens folder, 2001). 
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förändrat sitt sätt att arbeta med missbruk, genom att överföra resurser från 

behandlingshemsinsatser till att bygga ut öppenvården. Rapporten ställer frågan om de mest 

utsatta missbrukarna är hjälpta av den typen av insatser. Även inom sjukvården har resurserna 

förändrats, så att missbrukarvården riktar sig mot mer socialt etablerade personer än innan. 

Utvecklingen har inte skett utifrån en diskussion om vad som bäst hjälper gruppen, utan av 

konkurrensutsättning och besparingskrav (Finne, 2003).   

 

Även Blomqvist (1996) analyserar hur användandet av institutionsvården förändrats under de 

senaste decennierna. Rapporten visar att det är en ganska liten grupp av socialt utslagna 

klienter med långvariga missbruksproblem som stått för en betydande del av det totala 

användandet av institutionsvården. Det låga rehabiliteringsantalet inom institutionsvården 

handlar sannolikt om bristande kontinuitet i insatserna, vilket delvis beror på att målsättningar 

och vårdinnehåll har varit dåligt anpassade till klienternas faktiska förutsättningar. Blomqvist 

drar slutsatsen att vad som behövs är en radikal omprövning av traditionella sätt att organisera 

socialtjänstens arbete med personer som har missbruksproblem och att dessa diskussioner bör 

vara mer praktikorienterade (ibid).  

 

Metod 

För att undersöka hur Tröskeln beskrivs och upplevs av besökarna genomförde vi en 

brukarundersökning. Huvudmotivet för att göra en brukarundersökning var att följa upp de 

mål som formulerats i Tröskelns projektbeskrivning, med fokus på vad verksamheten innebar 

för sju besökare i verksamheten. Genom att göra kvalitativa individuella intervjuer med dessa 

personer fick vi personliga beskrivningar i ett retrospektivt perspektiv, av deras upplevelser, 

åsikter och de sammanhang som dessa beskrivningar utgått ifrån. 

Datainsamling 

För att få en bild av verksamheten Tröskeln, dess personal och besökare, vistades vi 

regelbundet på Tröskeln under december 2004 och januari 2005. Syftet var även att presentera 

oss och göra vår närvaro naturlig för besökarna och personalen i verksamheten. Vi insåg 

ganska snart, att det var en primär uppgift att skapa ett förtroende mellan oss och besökarna 

och detta underlättade så småningom värvandet av personer att intervjua. Vår intention var 

från början att göra två intervjuer med fokusgrupper, vilket vi introducerade genom muntlig 

och skriftlig information till besökarna.  
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De teman vi valde till vår frågemall utgick ifrån projektbeskrivningens mål och därefter 

formulerades öppna frågor för att kunna göra halvstrukturerade intervjuer. Inför skapandet av 

frågemallen talade vi med vår handledare om vilka teman som kunde tänkas vara relevanta. 

Frågorna handlade i huvudsak om beskrivningar av Tröskelns verksamhet samt hur begreppen 

i Tröskelns målbeskrivning definierades och uppfylldes ur intervjupersonernas perspektiv (se 

bilaga 1).   

 

Vid tiden för intervjuerna visade det sig att intervjuer i grupp inte gick att genomföra, då 

ingen var intresserad av att medverka. Efter samtal med personalen beslutade vi oss därför för 

att göra individuella intervjuer istället. Då vi bestämt oss för detta reviderade vi frågemallen 

och en mall med information inför intervjuerna. I informationen (se bilaga 2) som lästes upp 

för deltagarna beskrev vi syftet med undersökningen, hur undersökningen var upplagd och att 

deras medverkan var frivillig. Vi informerade även om våra ansträngningar för att säkerställa 

sekretessen, genom att upplysa om vår tystnadsplikt och vår avsikt att förstöra både det 

inspelade och det transkriberade materialet efter bearbetningen. Vidare upplyste vi om vår 

ambition att sträva efter anonymitet genom att inte nämna några namn eller på annat sätt röja 

detaljer som möjliggör identifiering av enskilda intervjupersoner i det slutliga arbetet. Vi tog 

upp vår roll i utvärderingen samt att vi inte på något sätt hade lojalitet gentemot Tröskeln. 

Slutligen talade vi om att ett exemplar av den färdiga uppsatsen lämnas till Tröskeln. Vi gavs 

möjlighet att låna en lokal som ligger alldeles i närheten av Tröskeln. På detta sätt löste vi 

problemet att få med oss deltagare till intervjuerna, samt att finna en ostörd miljö som inte låg 

på ett för stort avstånd.  

Urvalsförfarande 

Vårt urval har styrts av tillgänglighet och de intervjuades medverkan betraktas som självvald 

(Kvale, 1997). Vid våra besök på Tröskeln fick vi en uppfattning om vilka personer som 

skulle kunna vara intresserade av att medverka i en intervju. Dessa tillfrågades och gavs tid att 

tänka över saken. Vi bestämde ett datum för intervjuerna och meddelade att vi skulle befinna 

oss på Tröskeln någon timme innan, för att ge de personer som var intresserade möjlighet att 

avsätta tid för en intervju. Både kvinnor och män tillfrågades, men ingen av kvinnorna ville 

medverka. Vi är medvetna om att vi på grund av detta saknar ett genusperspektiv i uppsatsen, 

vilket medför att en viktig dimension fattas. Vi hade dock ingen möjlighet att lösa problemet.  
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Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna kan klassificeras som respondentintervjuer, eftersom syftet var att få besökarnas 

personliga syn, erfarenheter, känslor och motiv på de frågor vi ställde om Tröskeln 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2003). Vid första och andra intervjutillfället 

medverkade sammanlagt sex besökare. En kompletterande intervju med ytterligare en 

deltagare gjordes lite senare på grund av tekniska svårigheter vid inspelningen av en tidigare 

intervju. Detta bortfall påverkar sannolikt analysen och resultatet eftersom den 

intervjupersonen hade värdefulla åsikter som vi gick miste om att presentera.  

 

Intervjuerna spelades in på band och tog i genomsnitt 40 minuter. Vid intervjuerna var vi båda 

närvarande. En av oss var mer ansvarig för att ställa frågor, medan den andra gjorde 

anteckningar för kompletterande och uppföljande frågor under intervjun. Vi turades om att ta 

dessa roller och den som var ansvarig för intervjun transkriberade den. Vid transkriberingen 

registrerades vad som sades ord för ord. Pauser och oavslutade meningar noterades med tre 

punkter. Våra tolkningar av de intervjuades uttryck skrevs inom parentes och starka ord 

markerades med fet stil. Även vissa gester skrevs ut i transkriberingen.  

Databearbetning  

Resultat och analys var en process i flera steg, där den insamlade datan gavs innebörd utifrån 

redogjorda socialpolitiska diskussioner. Vi läste båda de utskrivna intervjuerna vid flera 

tillfällen och bildade oss en uppfattning om de huvudsakliga teman som kunde utläsas ur 

intervjuerna. Dessa teman fungerade som underrubriker och inordnades sedan under de mer 

övergripande rubrikerna den personliga verksamheten, måluppfyllelsen och den praktiska 

verksamheten. Vi klippte in de citat som tillhörde respektive underrubrik. Därefter 

sammanfattade och bearbetade vi materialet rubrik för rubrik till en strukturerad beskrivning 

av besökarnas uppfattningar. I analysen lyftes det empiriska materialet upp till en 

socialpolitisk nivå där viktiga aspekter urskiljdes och problematiserades.  

Validitet  

Frågan om validitet är om vi mäter det vi avser att mäta, det vill säga i vilken utsträckning 

våra observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som vi har intresserat oss för 

(Kvale, 1997). Vårt val av undersökningsmetod grundade sig i våra syften och 

frågeställningar. Vår avsikt var att fånga upp mångfalden av personliga beskrivningar och 

upplevelser som vi föreställde oss att besökarna hade, varför valet av kvalitativ metod var 
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lämpligt. Vid planeringen av frågemallen utgick vi ifrån våra syften och frågeställningar, då 

vår ambition var att få ett tillförlitligt datamaterial att arbeta med. Vid transkribering och 

utskrift skrev vi ut det som intervjupersonerna sagt ordagrant, för att inte missa viktiga 

aspekter som annars kunde försvinna vid tolkningen av materialet. Validiteten stärktes av att 

vi var två som tolkade och analyserade empirin, eftersom vi då hade möjlighet att betrakta 

olika sidor av materialet samt att därmed undvika en snedvridning. Inför användandet av citat 

i uppsatsens resultatpresentation gjordes en översättning från talspråk till skriftspråk för att 

göra texten lättare för läsaren att förstå.  

 

En svårighet i denna undersökning var att finna tidigare svensk forskning kring 

lågtröskelverksamheter i allmänhet och lågtröskelbegreppet i synnerhet. Detta kan ha påverkat 

undersökningens validitet, då materialet blir svårt att grunda i den vetenskapliga diskursen 

(Kvale, 1997). 

Reliabilitet 

Reliabilitetsbegreppet beskrivs vara tillförlitligheten i forskningen. I inledningsskedet var det 

av största vikt att vi preciserade det problem vi ville undersöka så exakt som möjligt, vilket 

ökade reliabiliteten. Genom att göra halvstrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar 

lämnade vi utrymme för de intervjuade att själva reflektera fritt över de aspekter av 

verksamheten som de ansåg vara viktiga. För att säkerställa oklarheter och för att verifiera 

svar ställde vi följdfrågor, upprepade och återknöt till aspekter som vi uppfattade vara 

väsentliga för den intervjuade. Detta för att pröva svarens tillförlitlighet (Kvale, 1997). Vi 

insåg dock i ett senare skede att vi hade kunnat vara mer noggranna med att följa upp nya 

teman som dök upp under tidigare intervjuer, då dessa teman anknöt till aspekter som hade 

varit intressanta att utveckla i resultat och analys. Vi gjorde intervjuerna i ett tidigt skede av 

uppsatsarbetet, för att ta till vara den nära kontakt vi hade med besökarna på Tröskeln. Vi var 

därför inte tillräckligt teoretiskt insatta för att förstå att vi kunde revidera frågemallen under 

arbetets gång.  

 

En annan aspekt vad gäller resultatets tillförlitlighet är att en del av de intervjuade har en 

förankring i verksamheten genom arbetsträning eller självvalda arbetsuppgifter. Urvalet av 

intervjupersonerna kan därmed vara snedvridet mot besökare som har kommit längre i sin 

rehabiliteringsprocess och/eller eventuellt har en viss lojalitet gentemot verksamheten. Vi vill 

dock poängtera att dessa förutsättningar inte gäller för alla intervjupersoner och vid 
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intervjuerna har vi betonat att vi är intresserade av deras personliga erfarenheter och 

upplevelser av verksamheten, då samtliga varit vanliga besökare från början. Den bild som 

intervjupersonerna gav av verksamheten var övervägande positiv. Detta färgade sannolikt 

uppsatsen, då vi lät brukarnas beskrivningar vara ledande.  

 

Den lokal där intervjuerna genomfördes, valdes för att säkerställa en neutral miljö där de 

intervjuade kunde tala fritt och där intervjuerna kunde pågå ostört. Detta var även viktigt för 

att försäkra oss om att kvaliteten på bandinspelningarna skulle bli bra, för att öka reliabiliteten 

hos det insamlade datamaterialet. Sannolikt kan reliabiliteten ha påverkats av det faktum att vi 

var två personer som intervjuade och en person som blev intervjuad, då detta skapade en 

ojämlik situation. Vi upplevde dock inte att detta utgjorde ett problem under intervjuerna. 

 

Inför uppdraget att göra denna undersökning var vi medvetna om vår okunskap om vad en 

verksamhet som Tröskeln fyller för funktion och i vilket socialpolitiskt sammanhang den 

befinner sig. Vår förförståelse var därför begränsad och vi saknade förväntningar på 

verksamheten. Detta bidrog till att vi var öppna för vilken bild brukarna gav oss och en 

möjlighet att betrakta det empiriska materialet mer objektivt. 

Generaliserbarhet 

I vår undersökning tillämpade vi en analytisk generaliserbarhet. Det innebar att vi gjorde en 

genomtänkt bedömning av vår undersökning för att se i vilken utsträckning resultaten kunde 

ge vägledning för vad som kan vara typiskt i en annan liknande verksamhet. Genom att 

argumentera för våra resultat och ta stöd i teori och tidigare forskning vill vi påstå att våra 

resultat skulle kunna vara generaliserbara på en liknande verksamhet, med en liknande 

population. Genom att studera Tröskeln som ett specifikt fall kunde vi dra slutsatser om det 

generella fallet (Kvale, 1997). 

 

Urvalsförfarande var inte systematiskt och konsekvent. Orsaken till detta var de svårigheter vi 

hade att få kontakt med alla besökare, dels för att det var en relativt stor genomströmning av 

besökare och dels för att många besökare inte var intresserade av att delta i intervjuer. Detta 

medförde att vi intervjuade de personer som tackade ja vid en förfrågan från oss eller 

personalen. Då syftet med undersökningen var att återge de intervjuades personliga 

beskrivningar och inte att återge en representativ bild av åsikter, innebar ovanstående inget 

större problem.    
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Etiska överväganden 

Under hela arbetets gång resonerade vi kring olika etiska aspekter och vi tog flera beslut där 

vi var aktsamma om de intervjuade och det material som de anförtrott oss. Våra främsta etiska 

överväganden handlade om att informera de intervjuade om att deras medverkan var frivillig, 

syftet med undersökningen och värdet av att få ta del av brukarnas uppfattning. Vi 

informerade även om hur vi skulle behandla materialet. De aspekter som bestod av nära 

beskrivningar av enskilda intervjupersoner och deras livssituation var vi först tvungna att 

avidentifiera. Detta gjordes genom att omformulera och utesluta viss information som inte 

varit central för frågeställningen. I resultat- och analysdelen var vår ambition att det inte ska 

vara möjligt att kunna identifiera vem som har sagt vad, för att hålla vårt löfte om 

intervjupersonernas anonymitet.        

Avgränsningar  

Vi diskuterade många gånger vilket huvudsakligt teoretiskt perspektiv vi skulle använda i 

uppsatsens analysdel. Vi fördjupade oss i några teorimodeller som skulle ha kunnat vara 

relevanta. Men vi valde slutligen att enbart fokusera på det socialpolitiska sammanhang som 

Tröskeln befinner sig i. Detta val grundade sig i att vi gjorde en brukarundersökning, vilket 

har inneburit att brukarperspektivet har varit styrande genom uppsatsen. Valet grundade sig 

också i att vår undersökning främst har ett strukturellt perspektiv. Efter litteratursökning 

förstod vi att vår undersökning av en lågtröskelverksamhet är tämligen unik och därför ansåg 

vi det viktigt att placera verksamheten i dess sammanhang för att ge verksamheten en rättvis 

bedömning. Vi betraktar vår undersökning som en början till andra utvärderingar av 

lågtröskelverksamheter och vår förhoppning är att man i ett vidare sammanhang kan anlägga 

fler perspektiv än vad vi valde att göra.  

 

De ämnen som vi fördjupade oss i är valda utifrån det huvudsakliga tema som uppsatsen har, i 

ett försök att kontextualisera resultatet. Det var omöjligt att ta till vara alla aspekter som 

ämnesområdet inbjöd till och vi var därför tvungna att göra vissa begränsningar. Vi valde att 

inte utveckla den speciella problembild som finns för kvinnliga hemlösa och missbrukare. 

Samma sak gäller för hemlösa och missbrukare med psykisk sjukdom. Orsaken till denna 

begränsning var att vi till vår teoretiska del av uppsatsen hade en mer strukturell förklarande 

inriktning, där vi inte gick in på det konkreta liv som missbrukare, hemlösa och utslagna 

lever. Alltså valde vi att inte fördjupa oss i detta, vad gäller dessa två grupper heller.  
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Vad gäller etnicitet framkommer det perspektivet i bakgrunden som statistik över gruppen 

hemlösa och/eller missbrukare i Stockholm. Eftersom vi inte ställde några frågor kring 

personliga förhållanden under intervjuerna, fanns ingen sådan information. Vi ansåg därför 

inte att vi hade tillräckligt med underlag för att anlägga ett etniskt perspektiv.  

 

Trots att det i intervjumaterialet blev tydligt att besökarna hade tankar och åsikter kring det 

kristna i verksamheten, valde vi att inte utveckla och problematisera detta. Vi är medvetna om 

att Tröskeln präglas av detta förhållningssätt, men ansåg att frågan är för komplex för oss att 

fördjupa oss i.  

Informationssökning 

Vi använde oss huvudsakligen av databasen Libris för våra sökningar efter litteratur och även 

databaserna Social Services Abstract och Sociological Abstract. På CAN:s (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning) bibliotek gjorde vi sökningar i deras bibliotekskatalog 

Alcona och vi gjorde flera sökningar i Stockholms Universitets bibliotekskatalog. Våra 

sökord var missbruk, hemlös, rehabilitering, brukare, klient, undersökning, utvärdering, liv, 

lågtröskel, narkotika, alkohol, addiction, homeless, rehabilitation, low threshold, harm 

reduction i olika kombinationer. Vi fick efterhand vidga sökorden, då vi till en början hade 

svårt att hitta relevant litteratur. Av vår handledare och från personal vid FoU-Nordväst fick 

vi värdefulla förslag på litteratur. Den sista källan till litteratur var referenslistor från redan 

funnen litteratur.  

 

Resultatredovisning 

I resultatredovisningen presenteras datamaterialet i dess konkreta form. Här återges en 

sammanfattning av de intervjuades huvudsakliga beskrivningar och åsikter. I citaten 

förekommer namnet RIA, vilket är besökarnas benämning på verksamheten.  

Beskrivningar 

För att få en bild av intervjupersonernas uppfattning om Tröskeln, ställde vi flertalet frågor 

om verksamhetens betydelse och sammanhang för dem. En av Tröskelns viktigaste uppgifter 

är att erbjuda ett ställe att vila på för den som är trött eller för den som vill slippa jakten efter 

narkotika eller alkohol. För den mest utslagna gruppen besökare är det viktigt att kunna få 

sina mest basala behov tillgodosedda, som att äta, duscha och vila. För de flesta besökare 
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tycks Tröskeln handla om att ha någonstans att ta vägen, ett ställe att få tiden att gå, i deras 

ofta ostrukturerade och otrygga tillvaro. De personer som bor på härbärge har ett stort behov 

av ett ställe att tillbringa dagen på, då härbärget är stängt dagtid.  

 

De intervjuade beskriver alla att de blir sedda på Tröskeln. Att alla accepteras som de är och 

att de blir behandlade som människor, oavsett i vilket tillstånd de kommer.  

 
Som jag ser det, behandlar dom människor som människor alltså och inte nånting annat. Dom ser 

dig som du är. Man är bara människa och alla kan göra fel, man kan vara upp och man kan vara 

ner och det är det som är så unikt med det där stället att man får vara sig själv [...] Kommer man in 

och duschar, tar en kopp kaffe eller en skål soppa, då känner man sig som en värdig människa i 

alla fall, så ser jag det.            

 

Tröskeln är en samlingspunkt som erbjuder en gemenskap som kan vara svår att hitta någon 

annanstans för dessa människor. Det är ett ställe att träffa andra med liknande bakgrund och 

en möjlighet att känna samhörighet med dem som är i en liknande situation. Det som erbjuds 

kan innebära en väg tillbaka till en social gemenskap och en delaktighet i samhället för dem 

som har stått utanför. Flera av de intervjuade beskriver vilken stor betydelse Tröskeln har haft 

i den rehabiliteringsprocess som de har genomgått under sin tid i verksamheten.  

 
Jag var ju väldigt nedgången så att för mig var det som en räddningsplanka, men jag tycker att jag 

börjar komma upp till vattenytan nu. Jag tror i alla fall att jag kommer att klara mig ganska bra och 

då har jag inte längre något behov av RIA... så jag suger ut det gottaste eller det som jag kan nu. 

 

Tröskeln har inneburit ett stöd och de tror att verksamheten kan fungera som ett stöd för andra 

besökare också. Flera beskriver att de idag har ett framtidshopp och en livsgnista som de inte 

kände innan.  

 

Enklare former av samtal förekommer för den besökare som har behov av det. De intervjuade 

uttrycker att Tröskeln erbjuder en möjlighet till reflektion kring sitt missbruk och flera tror att 

besök i verksamheten kan leda till att individer väljer att dra ner på sitt missbruk.                 

Lågtröskel och tolerans 

Alla intervjudeltagare beskriver att toleransen är hög på Tröskeln. Besökare får komma in 

även om de är påverkade av alkohol eller narkotika, så länge de inte stör övriga besökare.  
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  Men komma dit och få en lunch, det kan man få även om man knappt kan stå på benen.    

 

Verksamheten vänder sig till de människor som har svårt att upprätthålla drogfrihet och därför 

uppstår sällan några ohanterbara situationer, eftersom man är medveten om att besökarna kan 

vara påverkade. Om en besökare är stökig och stör de övriga besökarna kan han/hon bli 

avstängd under en tid. De flesta nämner en eller några veckor, men detta händer dock sällan 

enligt intervjudeltagarna. Den höga toleransen underlättar för nya besökare att börja komma 

dit och kanske förändra något i sina liv. 

 
[...] men det skrämmer inte bort människor, man behöver inte känna skam, det är helt ok så länge 

man håller sig inom gränsen och inte bråkar och stökar till [...] Det underlättar för många tror jag, 

att komma hit. Börjar man ställa för mycket krav och för mycket si och datt, då blir det ingenting. 

Då börjar människor dra sig undan och då är det ingen vits.  

 

Det är inte tillåtet att inta eller sälja alkohol eller narkotika inne i lokalen. En av våra 

intervjudeltagare påstår dock att det förekommer försäljning av ”droger och grejor därinne”. 

Vissa uttrycker att verksamheten erbjuder en frizon från drogerna och den ständiga jakten på 

dessa. Det framkommer även negativa åsikter och en oro kring att det kommer personer till 

verksamheten som är för påverkade. Några av de intervjuade berättar att de inför sig själva 

ställer krav på nykterhet när de besöker Tröskeln.  

 
[…] själv har jag väl mina begräsningar liksom, jag kan väl kanske ringa och säga ”jag kommer 

inte idag för att jag är inte riktigt nykter va”. Där sätter jag väl mina egna gränser själv, det gör väl 

alla, de flesta andra också [...]  

Boende och ekonomi 

Av de intervjuade har flera tagit upp boendefrågan som en viktig del i en eventuell 

missbruksrehabilitering. De säger att utan ett ordnat boende är möjligheterna små att lyckas ta 

sig ur sitt missbruk och för dem som har tagit sig ur sitt missbruk har boendet varit en av 

hörnstenarna. En av intervjupersonerna blev erbjuden bostad via RIA/Hela Människan. Även 

ekonomin är en mycket viktig del i deras liv och också en viktig hörnsten för att kunna 

påbörja en förändringsprocess. En dålig ekonomi bidrar till en känsla av hopplöshet och 

motivationen att upphöra med sitt missbruk sjunker.    
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Men jag har ju haft ett helt annat läge än många, att jag har en lägenhet, och så kommer jag att få 

lite bra ekonomiskt här nu, så jag har helt andra förutsättningar än många andra. 

Personalen 

Flera uttrycker att personalen är viktig för verksamheten, bland annat för att det är viktigt att 

någon är ansvarig. För vissa av intervjudeltagarna har hjälp och stöd från personalen betytt 

mycket, medan andra inte har haft behov av en utvidgad kontakt med personalen.  

 
Men jag tror personalen är ganska viktiga också i sammanhanget… att det ska funka [...] Dom 

sitter mycket inne på sitt kontor men har man någonting på hjärtat kan man alltid ta upp med dom 

[...]  Man behöver inte exakt ha några stora bekymmer, men det är skönt att veta det är nån som 

kommer och frågar ”hur mår du idag”, ”hur går det” så det är ganska bra [...] Men, jag vet inte hur 

mycket dom kan hjälpa folk med deras verkliga problem. 

 

En del uttrycker att det tycks finnas kommunikationsproblem vad gäller vissa frågor. Vissa av 

intervjudeltagarna uttrycker att personalen saknas i den pågående verksamheten och därmed 

inte uppfattar vad som sker i lokalen. Flera nämner vikten av vilka det är som arbetar i 

verksamheten och önskemål om en mer blandad personalgrupp, bestående av professionella 

och icke-professionella, har framkommit i intervjuerna.  

Det kristna  

RIA/Hela människan bedriver Tröskeln och beskrivs som en ekumenisk kristen organisation. 

I intervjuerna framkommer att de kristna inslagen kan upplevas som ett missionerande som tar 

för stort utrymme och en önskan framförs om att de dagliga gudstjänster som sker i 

verksamheten bör ske med större mellanrum. En tanke som framförs beskriver en önskan om 

ett annat sätt att framföra det kristna budskapet. 
 

[...] själva handlingen att det finns ett ställe där du kan få gratis mat, där du kan få hjälp och så 

vidare, bara det är ju en kristen handling, så att det är ju där egentligen det ska ligga, det rent 

missionära. 

 

Andra intervjuade upplever inte att det förekommer ett missionerande, utan de kan uppskatta 

att ta del i böner eller samtal.   

 
De är lite...kristna, men ändå inte påhoppare om man säger så och det är ganska skönt att man inte 

är tvungen läsa bibeln, men ändå, det är skönt när man pratar eller säger en liten bön. 
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Meningsfull sysselsättning 

De intervjuade uttrycker att de erbjuds meningsfull sysselsättning på Tröskeln. 

Sysselsättningen beskrivs olika, beroende på att en del av de intervjuade har någon form av 

arbetsträning på Tröskeln, medan andra är besökare i verksamheten. De mer konkreta 

erbjudanden som beskrivs är att man har möjlighet att spela innebandy, gå gemensamt till 

simhallen, besöka kyrkor, läsa tidningar och böcker, spela biljard samt arbeta vid datorer.  
 

De har ju mycket aktiviteter, men jag har inte kommit igång än, men det låter kul faktiskt. Jag 

skulle gärna vilja komma igång och gå och spela innebandy eller åka med till simhallen, det skulle 

jag gärna. 

 

Eftersom det inte krävs att man anmäler sig eller åtar sig någon fast aktivitet är det upp till var 

och en av besökarna att utnyttja de erbjudanden som Tröskeln har. De fasta aktiviteterna har 

dock inte så många deltagare och de flesta intervjudeltagare betonar att Tröskeln för många 

besökare främst är ett varmt ställe att komma till, äta och vila sig, ett ställe att träffa andra för 

ett socialt umgänge. 

 
Ja, sysselsättningen den är individuell, vad man vill göra och inte göra. En del nöjer sig med att 

läsa en tidning och sitta där en hel dag. Andra vill spela schack och biljard och ja...prata en massa 

saker och ting. 

 

Tröskeln erbjuder vila från missbruket, att tillfälligt slippa jakten på droger eller bråk kring 

dem. Definitionen av meningsfull sysselsättning är ofta det som de intervjuade uppger att de 

gör på Tröskeln. För en person handlar det om att få arbeta med praktiska ting och att det ska 

finnas saker att göra. För en annan att få sitta vid datorerna och lära sig hur de fungerar. För 

en tredje innebär det att slippa tänka på droger, att få komma ifrån det livet en stund.   

Drägligare liv 

De flesta intervjudeltagarna räknar upp grundläggande behov när de beskriver hur ett drägligt 

liv ser ut. Att få mat, tvätta sig, ha någonstans att vara och att kunna träffa människor är 

viktiga delar.  

 
[...] det är ju mest humanitärt, man kan äta en bit mat och sitta och prata och så där, man har 

liksom nånting att göra, en sysselsättning och den är ju guld värd för en missbrukare. 
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[...] att kunna leva som vanliga Svenssons, ja att ha det lite tryggt, att man har en bostad, lagat lite 

mat hemma och göra lite resor. De flesta söker nog inte några lyxliv, utan bara att man har livets 

nödtorfter och inte behöver tänka på varenda krona, att man har så att man klarar sig hyfsat. Jag 

tycker, det är ett drägligt liv för dom flesta tror jag.   

 

Men även att få hjälp av personalen med kontakter med sjukvården, organisationer eller olika 

myndigheter är viktigt för att kunna få ett drägligare liv. En deltagare nämner vikten av att 

kunna se att det finns en morgondag och att kunna börja planera sitt liv. Flera upplever att de 

har fått ett drägligare liv efter kontakt med Tröskeln. Andra känner sig osäkra över hur de ska 

kunna se om deras liv har blivit bättre.  

Rehabilitering  

Flera av de intervjuade anser att processen att påbörja rehabilitering är individuell och att 

individen själv måste inse och förmedla om den vill ha hjälp av Tröskeln. Vidare menar de 

flesta att vilja och motivation är avgörande för om en person kan påbörja rehabilitering.  

 
[...] när man missbrukar blir man ju väldigt apatisk på nåt vis, man tror inte att det går att förändra, 

det tror jag att många tänker. Man måste få en kick… så man tänker att - nu jävlar ska jag ändra på 

det här. Det måste var och en själv komma underfund med tror jag, man måste vilja på nåt vis. 

 

Några är skeptiska om Tröskeln kan hjälpa till i det sammanhanget. De tror att verksamheten 

skulle behöva utformas på ett annorlunda sätt för att det skulle vara möjligt. Det behövs i så 

fall psykologer eller annan utbildad personal, som kan erbjuda samtalsmöjligheter och en mer 

stabil verksamhet utan besökare som är påverkade. Andra tycker att Tröskeln har varit en god 

hjälp i deras egen rehabiliteringsprocess. För vissa har den varit avgörande och för andra har 

den varit en del av ett flertal instanser. 

 
Ja, det har inneburit väldigt stor förändring för mig… Från där jag har varit till där jag är nu så är 

det ju ett jättestort lyft liksom, det har inneburit bara positiva förändringar. Det har väl hjälpt mig 

till att komma lite till insikt med vem jag är. Att jag känner att jag har kunnat tillföra något, för att 

jag känner mig ändå så pass stark. Det känns som att man går dit och gör nånting gott för nån som 

kanske inte har det lika bra. 

 

 Att få hjälp att ta kontakt med kommunernas öppenvård kan vara ett sätt att ta ett första steg i 

en rehabilitering menar några intervjudeltagare. Att sysselsätta sig är också en viktig del i 

rehabiliteringen. Bara att få en normal dygnsrytm kan för någon vara en början till förändring, 
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eller att hålla sig så pass nykter att man som besökare klarar att ta sig till Tröskeln för att 

kunna äta lite mat.  

 

Definitionen av rehabilitering är olika för olika personer. Behandling och förändring är 

viktiga delar av en rehabilitering, förändringen gäller även livsstilen och umgänget för att 

lyckas med sin rehabilitering. För andra innebär det ”att komma upp till ytan igen”, att någon 

”försöker lyfta tag i folk” eller att ”återställa och tillfriskna”.  

Minska missbruket 

Flera av de intervjuade menar att de låga krav som verksamheten har vad gäller nykterhet gör 

att de väljer att gå dit så nyktra/rena som möjligt och att dessa krav är en hjälp att dra ner på 

missbruket.  

 
Ja för min del har det också hjälpt till att man måste ju vara någorlunda nykter för att komma dit. 

Det har ju varit lite som ett krav då kan man säga, det får man ju acceptera eller stanna hemma och 

har man inget hem så får man väl stanna ute då. Men det blir ju liksom inte samma konsumtion av 

nånting för min del. 

 

Vidare uppfattas det som en hjälp att slippa bli utsatt för försäljning av droger i och utanför 

lokalen. Att få träffa andra i den miljön hjälper besökarna att undvika att missbruka. Andra 

menar att Tröskeln inte är rätt forum att minska sitt missbruk, då övriga besökare kan vara 

påverkade av alkohol eller narkotika. Tröskelns verksamhet upplevs av vissa som något som 

upprätthåller missbruket, eftersom besökarna kan få mat och rena kläder under tiden som de 

fortsätter missbruka. Därför minskar vissa besökare inte på sitt missbruk.  
 

[...] det är ju så, om man vet att man får mat för dan och har man inga kläder så får man det, så det 

är klart, då har man den biten ordnad så är det bara fortsätta då, så är det ju. 

 

Men sen finns det ju dom som man kan hjälpa på andra sätt, fast dom inte vill förändra just det, 

dom fortsätter gärna sitt missbruk, om dom kan få komma dit och duscha och byta kläder till 

exempel, men det är ju ett plus i deras tillvaro. Det får nog säkert många att börja tänka i andra 

banor och att kanske ändå vilja sluta.  

Vård- och behandlingsinsatser 

Några av de intervjuade säger att de för sin personliga del gärna vill undvika vård eller 

behandling i olika former, då de har dålig erfarenhet eller säger sig inte behöva det. Men 

32 



samtidigt tycker flera att det är viktigt att faktiskt erbjuda sådana insatser om det behövs och 

individen vill. Begreppet upplevs som negativt, då det uppfattas som att socialtjänsten därmed 

inte vill ta sitt ansvar för missbrukarna.  

 
[...] det är väl bra på sätt och vis, men ändå, det har någonstans, en negativ underton. Det blir ju att 

då behöver inte det sociala ta sitt ansvar som dom i normala fall har skyldighet till. Samtidigt som 

det kan hjälpa den individuella personen att liksom kanske påbörja… ett neddrag av missbruket, så 

att dom inte hinner gå och dö före, knarka ihjäl sig eller nånting sånt där, utan kanske kommer till 

vändpunkten lite tidigare. 

 

För några av de intervjuade kan Tröskelns verksamhet ha bidragit till att de inte har behövt 

vård eller behandling under sin rehabilitering. Flera säger sig även tro att verksamheten kan 

bidra till det för övriga besökare.  

 

På vår fråga om de intervjuade kan jämföra med liknande verksamheter, framkommer det att 

de flesta inte känner till andra verksamheter som erbjuder något som liknar det Tröskeln 

erbjuder. Några nämner dock ett soppkök i Sundbyberg och en person kände till två andra 

verksamheter i Stockholm. De poängterar att det bara är frivilligorganisationer som vänder sig 

till Tröskelns målgrupp och flera betonar att kommunen inte anstränger sig för att fånga upp 

eller erbjuda något för de mest utslagna. Tröskeln ses som ett komplement till kommunens 

verksamheter, dock den enda i sitt slag.  

 
Här är ju meningen att dom som redan är utslagna ska få åtminstone någonstans att tillbringa sina 

dagar. För det är ju ingen annan som egentligen tar tag i den här gruppen. Dom är ju inte alls 

intresserade ens på håll av att ha en sån verksamhet själva, utan då är det ju dom kristna 

organisationerna som får rycka in istället. Det är ju en tragedi egentligen. RIA är ju en 

organisation som egentligen inte vill existera. 

Måluppfyllelse 

En central frågeställning är om brukarna anser att de mål som uttrycks i Tröskelns 

projektbeskrivning har uppfyllts ur brukarnas perspektiv. Svaret på denna fråga framförs i 

huvudsak uppdelad under de olika rubrikerna som har presenterats ovan. En enhetlig bild 

framkommer dock som visar att respondenterna upplever att Tröskeln i stort sett uppfyller de 

mål som har tagits upp i målbeskrivningen. Det finns en realistisk uppfattning om 

verksamhetens begränsningar och att Tröskeln har många erbjudanden som besökarna kan ta 

till sig och använda sig av individuellt och på sina egna villkor.  
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Analys 

I analysen sker en prövning av teoretiska diskussioner och begrepp mot empirin, för att lyfta 

upp brukarnas bild av verksamheten till en socialpolitisk nivå samt att placera verksamheten i 

den alkohol- och narkotikapolitiska debatten. 

Den höga toleransen 

I de beskrivningar som de intervjuade ger av Tröskeln växer det fram en dubbel bild av den 

höga toleransen som finns i verksamheten. Dels framkommer åsikter om nödvändigheten av 

en verksamhet med färre villkor som tar emot den här målgruppen och dels förekommer 

tveksamheter kring möjligheten att hantera och ta sig ur ett eget missbruk när människor 

tillåts komma till verksamheten påverkade. Det förstnämnda beskrivs som en förutsättning för 

att överhuvudtaget kunna nå målgruppen – om den inte bemöts med färre villkor är det många 

av dessa människor som inte skulle klara av att komma till Tröskeln. Marlatt et al. (2001) 

beskriver att lågtröskelprincipen utgår ifrån att integrera människor i ett sammanhang utan att 

ställa för höga krav på drogfrihet. Detta bidrar till att möjliggöra för individen att börja kunna 

ta till sig den enklaste formen av hjälp och stöd (ibid). 

 

Coudek (2002), Eriksson (1995) och Karlsson (2000) beskriver alla verksamheter med 

omsorgsinriktade och anpassade insatser som syftar till att nå denna klientgrupp. Dessa 

insatser innefattar sociala relationer, stöd och hjälp i vardagen och de möter individerna på 

den nivå de befinner sig. I intervjuerna betonas värdet av att bli accepterad som man är och på 

sina egna villkor, vilket även Karlsson (2000) framför genom att poängtera att liknande 

verksamheter erbjuder en neutral plats och ett socialt sammanhang för dessa människor att 

vara i.  

 

Tröskeln finns, liksom de verksamheter som Eriksson (1995) och Coudek (2002) beskriver, i 

målgruppens närmiljö. Intervjudeltagarna betonar vikten av att Tröskeln är tillgänglig, både 

geografiskt och tidsmässigt, dvs. att verksamheten är öppen när besökarna behöver en plats att 

vistas på dagtid. Tröskelns verksamhet beskrivs som villkorslös. Intervjudeltagarna jämför 

med socialtjänsten och dess verksamheter som ofta kräver bokning eller har begränsade 

öppettider. Det blir även tydligt att verksamheten är unik, då intervjudeltagarna på vår fråga 

inte kan ge exempel på liknande verksamheter.  
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Den höga toleransen är en central aspekt av lågtröskelverksamheter och denna betonas genom 

intervjuerna som mycket viktig. Denna aspekt accepteras med ett visst motstånd i det svenska 

alkohol- och narkotikapolitiska fältet, då detta strider mot det förhållningssätt som 

nolltoleransen innebär. Narkotikakommissionens (2000) slutsatser ger verksamheter som 

Tröskeln ett visst erkännande, då de inser att stödjande insatser som dessa är nödvändiga för 

att nå ut till människor som lever i ett aktivt missbruk. Men kommissionen anser att dessa 

insatser strider mot det narkotikapolitiska förhållningssättet och bör därför inte i någon större 

utsträckning understödjas av staten (ibid). Skadereducerande insatser legitimeras och 

motiveras, enligt Blomqvist (2000), av att de ger människor ett värdigare liv. Han menar att 

sådana hjälp- och stödinsatser har ett samhällsekonomiskt värde då de påverkar hälsa och 

överlevnad, samt ett humanistiskt värde då de tillgodoser ett mänskligt och etiskt 

förhållningssätt. 

 

Det problematiska med att i en verksamhet tillåta människor att vara påverkade visar sig inte 

bara på en socialpolitisk nivå, utan även i de uttalanden som de intervjuade gör. Svårigheter 

framkommer att i praktiken förhålla sig till andras och sitt eget aktiva missbruk i den dagliga 

verksamheten. Det finns inget tydligt samband mellan intervjupersonernas egen situation och 

deras inställning till den höga toleransen, det vill säga att även de som har svårt att förhålla sig 

till andras missbruk kan ha kommit långt i sin rehabiliteringsprocess. Det tycks därför vara 

individuella faktorer som avgör om detta utgör ett problem eller inte.    

 

Det framkommer tankar i intervjuerna kring att den höga toleransen i sitt yttersta kan bidra till 

att upprätthålla ett missbruk, då verksamheten tillgodoser de mest basala behoven, som tak 

över huvudet, mat och möjligheten att sköta sin hygien. Den farhågan har även framförts som 

kritik mot lågtröskelverksamheter och handlar om att dessa verksamheter kan tänkas 

upprätthålla missbruket, snarare än att motivera individer till att minska eller upphöra med sitt 

missbruk (Marlatt et al., 2001). När vi under intervjuerna frågar om Tröskeln kan leda till ett 

minskat missbruk beskriver en av intervjudeltagarna att han har haft behov av en lång 

startsträcka för att kunna komma dit han befinner sig idag. Trots att han kanske fortfarande 

befann sig i ett aktivt missbruk, erbjöds han möjligheten att få denna startsträcka på Tröskeln. 

Även om det kan tänkas att verksamheter som Tröskeln bidrar till att upprätthålla missbruket i 

ett kortare perspektiv, finns det långsiktiga effekter som bör prioriteras ur ett humanistiskt 

perspektiv (Blomqvist, 2000). När man tar ställning till vad som är realistiskt och möjligt i 

förhållande till människor med grava missbruksproblem är det nödvändigt att ta hänsyn till 
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den faktiska verklighet som de befinner sig i och ska förändras utifrån (ibid). 

Narkotikakommissionen (2000) hävdar att de tunga missbrukarna behöver långsiktiga och 

samordnade insatser, istället för kortsiktiga som de får idag. Även Lindström (1993) 

poängterar behovet av anpassade stödinsatser som tar hänsyn till hela livssituationen och som 

är långsiktiga. Sammantaget skulle Tröskeln kunna innebära en insats med långsiktigt 

perspektiv som faktiskt leder till ett liv med minskat missbruk eller ett liv fritt från missbruk.  

 

I intervjuerna talas det kring hur Tröskeln erbjuder ett annat sammanhang och ett andrum från 

drogscenen med dess jakt på droger och i viss mån alkohol. Tröskeln beskrivs vara ett 

utrymme för självreflektion och ger ökade möjligheter till att i mötet med andra förhålla sig 

till sitt eget missbruksproblem. Little (2001) beskriver hur brukarna i en lågtröskelgrupp har 

fått en ökad känsla av kontroll över sina drogproblem och denna kontroll bidrar till att göra 

drogproblemet mer överskådligt, vilket i sin tur kan leda till förändrade missbruksmönster.  

Tröskelns måluppfyllelse 

I samband med frågor kring måluppfyllelse av begreppet att vara ett första steg i en 

rehabiliteringskedja framkommer tveksamheter om detta mål är möjligt att uppfylla på 

Tröskeln. Detta uttrycks delvis med en efterfrågan om en mer blandad personalgrupp, av både 

professionell och icke-professionell personal, och delvis i funderingar kring personliga 

förutsättningar. Här finns en tydlig koppling till diskussionen om vård- och 

behandlingsinsatser. De intervjuade anser att det behövs tillgång till bland annat psykologer 

och behandlingsinriktade insatser för att starta en rehabilitering. Tröskeln betraktas i detta 

avseende som ett viktigt komplement till andra former av insatser och en första länk för 

besökarna att gå vidare mot en förändring. Intervjupersonerna hävdar att Tröskeln inte kan 

ersätta vård och behandling. Ågren (2000) tar upp kommunernas ekonomiska läge idag, som 

bidrar till att de inriktar sina insatser på öppenvård och institutionsvård som ersättning för 

behandling och bostäder. Utifrån den rådande situationen efterfrågar Ågren ett varierat utbud 

av insatser av mer skadereducerande karaktär. Det Ågren beskriver talar för att verksamheter 

som Tröskeln är ett viktigt komplement till insatser som syftar till behandling, då denna 

vänder sig till en grupp av människor som har svårt att upprätthålla de krav om drogfrihet som 

mer behandlingsinriktade insatser kräver. 

 

 I samband med diskussionen om möjligheten till rehabilitering framkommer även vikten av 

egen motivation och vilja. Viktiga förutsättningar som tas upp handlar om en individuell 
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process där besökaren måste inse och uttrycka sitt eget behov av vad Tröskeln kan erbjuda. 

Sammantaget anser de intervjuade att Tröskeln skulle kunna vara ett komplement till vård och 

behandling, samt ett möjligt första steg till rehabilitering.  

 

Blomqvist (1996) tar upp den aspekt som nämns ovan, nämligen att professionella inslag inte 

kan uteslutas, men att dessa måste bedömas utifrån faktiska behov och effektiv påverkan för 

de personer som de avser. Han menar att det är av vikt att förstärka de faktorer i klientens 

livsmiljö som understödjer hans eller hennes rehabiliteringsprocess (Blomqvist, 1996). I 

Holland finns ett metadoncirkelprogram som tar sin början i lågtröskelinriktade verksamheter 

och fyller en viktig första länk till socialtjänsten och så småningom till mer vård- och 

behandlingsinriktade program. Det primära fokuset för dessa verksamheter är att stabilisera 

individens hela situation med uppmärksamhet på ökad livskvalitet och socialt välbefinnande 

(Plomp, 1994). De sistnämnda aspekterna tas upp som viktiga i diskussionen kring vad ett 

drägligare liv innefattar. De intervjuade tar upp olika perspektiv på begreppet ett drägligare 

liv. Vissa beskriver verksamhetens erbjudanden som möjliga ingredienser till ett drägligare 

liv, medan andra påpekar förutsättningar som finns utanför Tröskeln, t.ex. ekonomi, bostad 

och sysselsättning.  

 

De miljöer som hemlösa uppehåller sig i är ofta missbruksinviterande, med detta menar 

Swärd (2000) att det ofta är väldigt svårt att hålla sig nykter och drogfri under de 

omständigheter som man som hemlös lever i. Han skriver att det är svårt att rangordna 

problemen, vad som orsakar vad, men att mycket talar för att missbruket inte behöver vara 

den grundläggande orsaken till hemlösheten. Hemlöshetsproblematiken tas upp som en 

central aspekt i intervjuerna. Här beskrivs vikten av den stabilitet som ett boende och en 

ekonomi utgör som förutsättningar i en förändringsprocess. Även Ekendahl (2004) tar upp 

svårigheten att sluta med ett missbruk när man inte har en bostad och att detta kan leda till att 

individen går ner sig i sitt missbruk, för att till slut få bistånd till akuta bostadslösningar eller 

institutionsvård. I intervjumaterialet blir det tydligt att Tröskeln kan fånga upp människor 

innan deras situation kräver mer akuta insatser. Detta talar för att det finns ett starkt motiv till 

verksamheter som erbjuder en plats att vara på, där ett bemötande med högre tolerans och 

färre villkor kan ge deltagarna en stabilare plattform att bygga vidare på.  

 

Vi ser att det i intervjumaterialet finns ett samband mellan intervjupersonernas 

levnadsförhållanden och på vilket sätt de definierar begreppet meningsfull sysselsättning. Det 
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viktigaste Tröskeln kan erbjuda den som är hemlös och som lever i ett aktivt missbruk, är att 

få de mest basala behoven tillgodosedda. Beskrivningarna av vad Tröskeln kan erbjuda dessa 

besökare handlar om någonstans att vara, dricka en kopp kaffe, äta, duscha och att få känna 

sig som en värdig människa. Det blir tydligt att Tröskeln står för en stabilitet i tillvaron som 

dessa besökare annars saknar. Verksamheten blir en plattform att stå på och en möjlighet till 

ett drägligare liv. I förlängningen finns möjligheten att deras livssituation kan stabiliseras så 

pass att de känner sig motiverade att ta del av fler erbjudanden av sysselsättning. På lång sikt 

finns förhoppningen att de även kan minska sitt missbruk (jmf. Blomqvist, 1996; Lindström, 

1993; Little, 2001). De intervjuade som lever i en stabilare livssituation, som har ett ordnat 

boende, en hyfsad ekonomi och ett mer fungerande socialt nätverk, beskriver aktiva 

erbjudanden som sportaktiviteter, arbetsuppgifter och datoranvändande. För dessa besökare 

utgör Tröskeln ett komplement där de utifrån egen motivation och vilja kan använda 

verksamhetens erbjudanden som medel till sysselsättning och till att påbörja en 

rehabiliteringsprocess. För dessa besökare finns ökade förutsättningar för att minska sitt 

missbruk. Sysselsättning betraktas oavsett hur den definieras som en viktig hörnsten för att 

kunna minska sitt missbruk. 

 

I intervjuerna uttalas en besvikelse över socialtjänstens oförmåga och ovilja att bemöta de 

människor som besöker Tröskeln. Verksamheten anses vara möjlig endast därför att den drivs 

av Hela människan/RIA. Uppfattningen bland de intervjuade är att det inte finns några 

verksamheter som drivs av socialtjänsten och som vänder sig till Tröskelns målgrupp. 

Nordfeldt (1999) tar upp att den offentliga sektorn trots sin omfattning inte når ut till alla 

samhällsmedborgare och att det ofta finns oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan olika 

delar. Detta bidrar till att många människor, som av olika anledningar inte har samma 

möjligheter att tillgodose sina behov eller att hävda sina rättigheter, hamnar mellan stolarna. 

Här skapas ett behov av frivilligorganisationer, då de blir en resurs för de grupper av 

människor som inte fångas upp på andra sätt (ibid). De intervjuade uppfattar en ovilja hos 

socialtjänsten att bemöta målgruppen med lägre villkor. Detta blir tydligt i beskrivningarna av 

verksamheten där det läggs stor vikt vid att besökarna på Tröskeln är välkomna ”precis som 

de är”.  

 

Vidare får vi i ett par intervjuer negativa reaktioner på Tröskelns målsättning att undvika 

vård- och behandlingsinsatser som tydligt visar att de intervjuade är skeptiska till 

socialtjänstens ansvarstagande vad gäller insatser till den här målgruppen. Detta sammantaget 
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kan ge en fingervisning till varför det är tolv procent av antalet hemlösa som bara har kontakt 

med frivilligorganisationer och inte med socialtjänsten (Nordfeldt 1999).  

 

Finne (2003) skriver att gruppen missbrukare har blivit mer utsatt och det kan bero på att den 

inte i samma utsträckning vänder sig till socialtjänsten, kanske för att de uppfattar att de inte 

får tillräcklig hjälp. Gruppen söker sig istället till andra organisationer eller till 

akutsjukvården. Detta vittnar om en ökad misstro gentemot socialtjänstens förmåga att bistå 

denna grupp på ett adekvat sätt (ibid). Blomqvist (1996) hävdar att målsättningar och 

vårdinnehåll inom socialtjänsten är dåligt anpassade till klienters faktiska förutsättningar och 

att vad som behövs är ett förhållningssätt som är mer orienterat efter verkligheten (ibid). 

 

Personalens roll i verksamheten beskrivs som viktig och de är stödjande och tillmötesgående. 

Men det framkommer även ett behov av att personalen ska anta en mer aktiv roll i den 

pågående verksamheten. Detta uttrycks som en oro för att personalen inte är tillräckligt 

medveten om vad som händer i verksamheter och att situationer uppstår där man är oenig om 

olika ansvarsbitar. Den dynamik som beskrivs i relationen mellan personal och besökare 

uppfyller en viktig social funktion, eftersom personalen ska utgöra länken mellan individerna 

och samhället. I en utvärdering av ett stödgruppsprojekt av Bodil Eriksson (1995) visar 

resultatet att det som varit grundläggande är de sociala relationer som utvecklades. Här 

spelade personalen en avgörande roll. Genom att personalen var tillgänglig i ett 

vardagssammanhang skapades situationer som var beroende av besökarnas samspel, 

handlingar och insatser. Verksamheten blev en social arena där besökarna kunde pröva sina 

förmågor genom att ta ansvar och dessa förmågor kunde sedan praktiseras i samhället (ibid). 

De besökare som finns på Tröskeln saknar ofta naturliga sociala sammanhang, såsom ett 

nätverk eller en arbetsplats. Utifrån detta fyller Tröskelns personal en social funktion, då de 

relationer som skapas i verksamheten mellan personal och besökare till viss del kan fylla detta 

behov.     

Diskussion 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur brukarna på en lågtröskelverksamhet beskriver 

verksamheten, samt om de ansåg att de mål som formulerats i projektets målbeskrivning är 

uppfyllda ur deras perspektiv. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med sju besökare på 

Tröskeln och vi anser att metoden har gett oss ett övertygande empiriskt material för att kunna 

besvara vår frågeställning.  
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Resultatsammanfattning 

Tröskeln beskrivs som en samlingspunkt som erbjuder gemenskap, mat och sysselsättning. De 

intervjuade beskriver alla att de blir sedda på Tröskeln, att alla accepteras som de är och att de 

blir behandlade som människor. Personalens roll i verksamheten beskrivs som viktig och de 

är stödjande och tillmötesgående. En större delaktighet efterfrågas dock från personalens sida 

i den pågående verksamheten.  

 

Målet att erbjuda meningsfull sysselsättning uppfylls enligt brukarna, men deras definitioner 

av begreppet och vad de anser vara viktigt för dem, skiljer sig tydligt åt beroende på hur deras 

övriga livssituation ser ut. Vad gäller målet att vara ett första steg till rehabilitering betonas 

vikten av motivation och vilja där besökaren måste inse och uttrycka sitt eget behov av vad 

Tröskeln kan erbjuda. Sammantaget anser de intervjuade att Tröskeln skulle kunna vara ett 

komplement till vård och behandling, samt ett möjligt första steg till rehabilitering. I 

målbeskrivningen eftersträvas målet att Tröskeln skall leda till att man undviker en del vård- 

och behandlingsinsatser, men de intervjuade anser att det finns ett stort behov av tillgång till 

bland annat psykologer och behandlingsinriktade insatser. Tröskeln beskrivs som ett viktigt 

komplement till insatser som syftar till behandling, då denna vänder sig till en grupp av 

människor som har svårt att upprätthålla de krav om drogfrihet som mer behandlingsinriktade 

insatser kräver.  

 

De intervjuade tar upp olika perspektiv på begreppet ett drägligare liv, då vissa beskriver 

verksamhetens erbjudanden som möjliga ingredienser till ett drägligare liv, medan andra 

påpekar förutsättningar som finns utanför Tröskeln. Vidare frågade vi om Tröskeln kan leda 

till att missbruket minskar för dess besökare. Den höga toleransen underlättar för nya 

besökare att börja komma dit och kanske förändra något i sina liv. Men här framkommer även 

tankar kring att den höga toleransen i sitt yttersta kan bidra till att upprätthålla ett missbruk. 

Sammanfattningsvis och tillsammans med ovanstående förutsättningar upplevs Tröskeln i ett 

långsiktigt perspektiv innebära en insats som faktiskt leder till ett liv med minskat missbruk 

eller ett liv fritt från missbruk. 

 

En enhetlig bild framkommer som visar att brukarna upplever att Tröskeln i stort sett 

uppfyller de mål som har tagits upp i målbeskrivningen. Det finns en realistisk uppfattning om 

verksamhetens begränsningar och att Tröskeln har många erbjudanden som besökarna kan ta 

till sig och använda sig av individuellt och på sina egna villkor.  
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Slutdiskussion 

I mötet med Tröskeln och dess besökare har vi ställts inför en verklighet som på många olika 

sätt har väckt både tankar och känslor. Den kunskap vi har fått om Tröskeln har kommit sig 

av att vi har fått möjlighet att få vara i verksamheten och att besökarna och de intervjuade har 

visat oss ett stort förtroende. Vi har förstått att Tröskeln för många av dess besökare är viktig 

och den enda i sitt slag. Utifrån den bild vi har av Tröskeln kan vi se att verksamheten skulle 

kunna utvecklas vidare med hjälp av de resurser och de människor som finns i verksamheten. 

Vi upplever att Tröskeln kan förbättras både praktiskt och organisatoriskt, vilket skulle kunna 

bidra till en ännu bättre fungerande verksamhet. 

 

Under arbetet med uppsatsen har många frågor och diskussioner uppstått kring 

målbeskrivningen och de begrepp som tas upp. De begrepp som beskrivs är formulerade 

utifrån det perspektiv som socialtjänsten har, vilket utgör en definitionsmässig svårighet då 

brukarna har ett annat perspektiv och en annan förståelse av dessa begrepp. Eftersom vi har 

valt att göra en brukarundersökning, har vi låtit de intervjuade själva definiera dessa begrepp 

för att komma runt problemet och för att förtydliga de intervjuades perspektiv. Det blir 

uppenbart i intervjuerna att de mål och begrepp som är formulerade i projektbeskrivningen 

utgår från en annan verklighet än den som målen ska förverkligas i. I realiteten innebär detta 

att det kan finnas ett avstånd mellan brukarna och socialtjänsten i uppfattningen om målen 

uppfylls eller ej. Här finns ett starkt motiv till att göra en brukarundersökning som en del av 

utvärderingen av Tröskeln och även i andra sammanhang.  

 

I målbeskrivningen saknar vi begreppet motivation, eftersom vi anser att ett av de 

grundläggande syftena med en verksamhet som Tröskeln bör vara att motivera människor till 

att välja att göra en förändring i sina liv. Med det menar vi inte att kraven ska vara högre i 

verksamheten, utan att ambitionen bör vara att besökarna ska komma vidare och utvecklas.  

 

Vi ställde oss en fråga om denna typ av verksamhet kan vara ett alternativ och en möjlighet 

för denna grupp av människor att finna sig en plats i samhället och en chans att komma vidare 

i livet. Under arbetets gång har vi sett många positiva sidor av en lågtröskelverksamhet och 

det har blivit tydligt att det finns ett behov av sådana verksamheter för den målgrupp som 

finns på Tröskeln. Att den här typen av verksamheter är ovanliga har visat sig dels genom att 

det har varit mycket svårt att hitta litteratur och utvärderingar kring lågtröskelverksamheter 

och dels genom att de intervjuade inte har kunnat informera oss om liknande verksamheter 
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som de besökt. Vi upplever att Tröskeln är ett bra alternativ och en möjlighet för dessa 

människor att kunna komma vidare i livet. Men vi upplever att det finns en motsats i att en 

verksamhets syfte är att leda till ett första steg i en rehabiliteringskedja, samtidigt som syftet 

är att undvika en del vård- och behandlingsinsatser. Finns överhuvudtaget ambitionen att 

Tröskelns brukare ska gå vidare i sin rehabiliteringskedja och i sådana fall – ska de gå vidare 

till insatser som kommunen erbjuder? Vi har fått intrycket av att det saknas en länk mellan 

Tröskelns verksamhet och kommunernas verksamheter/insatser, vilket annars skulle ha varit 

ett naturligt nästa steg i rehabiliteringskedjan. Det finns dock en aspekt som har blivit tydlig – 

nämligen att verksamheterna måste kunna erbjuda sina besökare ett vidare sammanhang och 

ett nästa steg om de faktiskt har påbörjat en förändring av sina liv och kanske sina 

missbruksmönster. Att det är frivilligorganisationer som ofta driver denna typ av 

verksamheter tycks vara både positivt och negativt utifrån denna aspekt. De har lättare att 

fånga upp människor som är riktigt utslagna, därför att de finns i ett annat sammanhang än 

socialtjänsten och sjukvården. Detta är mycket betydelsefullt, samtidigt som det bidrar till att 

personer med missbruksproblem kan undvika att ha en naturlig kontakt med kommuner eller 

andra instanser som skulle kunna bidra till vidare förändringar för den enskilde individen.  

 

Vidare har vi diskuterat de motstridiga inställningar som staten respektive forskarsamhället 

har gentemot skadereducerande insatser i olika former. Det tycks som att staten, och i 

förlängningen dess myndigheter, har en bestämd inställning, där de inte på något sätt vill 

förespråka insatser som accepterar alkohol- eller narkotikamissbruk. Mot detta står många 

forskare som kan påvisa vilket viktigt komplement sådana insatser utgör och att de höjer 

livskvaliteten hos många människor (jmf. avsnittet Teoretiska utgångspunkter). Under samma 

tema finner vi det intressant att upptäcka vilken kontroversiell innebörd begreppet harm 

reduction har i svenska sammanhang. Många av de aspekter som finns inom harm reduction 

återfinns inom verksamheter som är skadereducerande/skademinimerande i Sverige, men trots 

dessa likheter tycks det finnas ett stort motstånd mot att använda begreppet i svenska 

sammanhang. I Narkotikakommissionens (2000) och Folkhälsoinstitutets (1993) rapporter 

uttrycks det tydligt att man, genom att inte använda begreppet och dess verkningar i Sverige, 

inte vill understödja en inställning som innebär en ökad tolerans för narkotikabruk i Sverige. 

Man hävdar på en socialpolitisk nivå att man inte vill understödja narkotikabruket genom att 

inte legitimera insatser och verksamheter med skadereducerande inslag. Detta tror vi, ur ett 

humanistiskt perspektiv, kan te sig som att man bidrar till att förstärka den marginalisering 

och utsatthet som dessa människor befinner sig i. Värdet av verksamheter som Tröskeln måste 

42 



försvaras med att socialpolitiska beslut ska vara till för att rädda liv och inte riskera att ännu 

fler människor lever eller dör i ett svårt missbruk.  

 

En viktig diskussion som framkommer i intervjuerna handlar om faran av att den höga 

toleransen i lågtröskelverksamheter bidrar till att upprätthålla missbruket snarare än att 

minska det. Det finns dock argument som talar för att detta problem är relativt, då 

sannolikheten att individen far än mer illa av sitt missbruk är större utan insatser som 

tillgodoser primära behov för överlevnad. Alternativet till detta är att individen går ner sig 

totalt i sitt missbruk, för att till slut vara i behov av akutvård. Vi ser därför att det finns en 

nödvändighet i att först stabilisera individens livssituation för att ge denne möjlighet att 

förändra sina missbruksmönster. Att förändra sitt missbruk måste därför betraktas i ett längre 

perspektiv. Vi anser dock att det är viktigt för besökarna på Tröskeln att de fångas upp av 

socialtjänsten och erbjuds vidare hjälp vad gäller boende, vård och behandling. Dessa 

individer är sällan gynnade av villkorade insatser där kravet om drogfrihet är ett villkor för 

vård och behandling. Nolltoleransen ställer ofta dessa individer inför en omöjlig situation, där 

de varken kvalificerar sig till vård eller drogfrihet. 

 

En annan fråga är om målgruppen skulle se annorlunda ut om kommunernas bostadsinsatser 

hanterades på ett annat sätt. Kommunerna har i dagsläget höga krav på den som ska få bostad 

som bistånd, vilket i förlängningen innebär att många har svårt att kvalificera sig till ett 

boende (jmf. avsnittet Bakgrund). Samtidigt framkommer det tydligt utifrån intervjuerna att 

tillgången till bostad är en viktig förutsättning för att få möjlighet att förändra sitt missbruk. 

Chanserna att besökarna minskar sitt missbruk skulle kanske öka om fler besökare fick den 

stabilitet som ett ordnat boende innebär.  

 

Slutligen anser vi att nolltoleransen inom socialpolitiken i Sverige utgör ett centralt problem 

som snarare förstärker målgruppens problematik än bidrar till att lösa den. Vi tror att om 

socialtjänsten skall ha en möjlighet att uppfylla de mål i socialtjänstlagen som innefattar att 

alla människor i samhället skall ha en dräglig tillvaro och en acceptabel livssituation, krävs 

verksamheter med högre tolerans såsom Tröskeln. Vår förhoppning är att denna undersökning 

uppmuntrar till vidare forskning kring lågtröskelverksamheter. Vi hoppas även att 

undersökningen påvisar vikten av att utvärdera verksamheter som kan vara alternativ inom 

missbrukarvården och att man i dessa utvärderingar tar hänsyn till brukarnas åsikter. 
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Bilaga 1 

 
Frågemall inför intervjuer med Tröskelbesökare 
 
1. Beskrivning av Tröskeln

• Kan du beskriva Tröskeln? 
• I Tröskelns projektbeskrivning är syftet med Tröskeln följande: meningsfull 

sysselsättning, drägligare liv, ta ett första steg i en rehabiliteringskedja, minska 
missbruket, att undvika en del vård- och behandlingsinsatser? Anser du att detta 
stämmer och i så fall på vilket sätt? 

 
2. Resultat och effekter 

• Vad har Tröskeln att erbjuda? 
• Hur kommer det sig att du väljer att gå till Tröskeln?  
• Vad är speciellt för just Tröskeln (i jämförelse med andra verksamheter)? 
• Har Tröskeln inneburit någon förändring för dig? 

 
3. Praktisk verksamhet 

• Vad är bra med Tröskeln? 
• Vad är mindre bra med Tröskeln? 
• Vad betyder personalen på Tröskeln? 
• Beskriv en dag i verksamheten? 
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Bilaga 2 

 
Inledning och muntlig information till intervjudeltagarna 
 

• Vår undersökning är en del av en större utvärdering som genomförs av FOU och vårt 
fokus är att utvärdera vad du som besökare på Tröskeln/RIA upplever att 
verksamheten betyder för dig. Vi gör alltså en brukarundersökning. Vi kommer att 
försöka benämna verksamheten för Tröskeln/RIA, eftersom RIA är det namn du 
använder. Om vi säger Tröskeln så vet du att vi menar RIA.  

 
• Vi vill påpeka att medverkan är frivillig och anonym; det vill säga att vi inte kommer 

att använda några namn i det färdiga resultatet. När uppsatsen är färdig kommer den 
att vara en allmän handling, du kommer att få ett exemplar att läsa på Tröskeln/RIA.  

 
• Vi kommer att spela in intervjun på band, det bandet kommer att förstöras så snart vi 

har skrivit ut materialet.  
 

• Intervjun kommer att hålla på i ungefär 30-45 minuter. 
 

• Det är viktigt att du talar högt och tydligt för att vi ska höra vad det är du säger på 
bandet sedan. 

 
• Under intervjuerna kommer xxx att ha ett mer övergripande ansvar för intervjun, 

medan xxx kommer att hålla sig mer i bakgrunden och göra lite anteckningar, samt 
ställa uppföljande frågor. 

 
• Vi är intresserade av att veta hur du beskriver Tröskeln/RIA, vad verksamheten 

betyder för dig, vad Tröskeln har att erbjuda, hur det kommer sig att du väljer att gå 
till Tröskeln och vad som är bra och mindre bra med Tröskeln/RIA. 

 
• Behöver du röka under intervjun tar vi en paus.  
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