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Sammanfattning 

 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som händer med Basta 

rehabiliteringsfilosofi när det visas i ett Tv-program. Denna uppsats har en kvalitativ 

ansats där vi med hjälp av kvalitativ riktad innehållsanalys har samlat in data ifrån Tv-

programmet Nybyggarna. I datainsamlingen använder vi oss av ett flertal teman som 

bland annat berör Bastas grundstenar. Vidare i undersökningsprocessen kom vi fram till 

att programmet visar de flesta av Bastas grundstenar som är grunden till Bastas 

rehabiliteringsfilosofi. Därutöver kunde vi se att Tv-programmet både tillför och 

exkluderar olika saker i relation till Bastas rehabiliteringsfilosofi, däribland en 

programledare. Resultatet visade på en återspegling av fem av sex grundstenar där den 

sjätte exkluderas helt. Resultatet kopplas delvis till Empowerment teori och 

Empowerment begreppet Advocacy. 
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Abstract 

The purpose of this study was to find out what happens to the Basta rehabilitation 

philosophy when it appears in a Tv-program. This paper has a qualitative approach 

where we use qualitative directed content analysis in collecting data from the Tv show 

“Nybyggarna”. In the data collection, we used a number of themes, including Basta 

foundations. Furthermore in the survey process, we arrived at the conclusion that the 

program shows most of Basta foundations that are the core of Basta rehabilitation 

philisophyi. In addition, we see that the Tv show both adds to and exclude different 

things in relation to Basta rehabilitation philosophy, for example the host. The results 

showed a reflection of five of six pillars where the sixth is completely excluded. The 

result was linked in part to the empowerment theory and the Empoverment term 

Advocacy.  
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1 Inledande kapitel 
 

1.1 Inledning 
 

Många svenskar tänker på socialtjänst när de hör begreppet socialt arbete. Socialtjänst är en 

offentlig verksamhet som bedrivs i kommunal regi och styrs av lagar med ett tydligt fokus på 

rättigheter och skyldigheter (Hollander 2006, s. 110-111). Offentlig regi är vanligaste sättet att 

bedriva socialt arbete men arbetet kan även bedrivas i andra former, som i sociala företag. Ett 

socialt företag är ett företag som inte har som huvudmål att tjäna pengar, målet med sociala 

företag är att lösa problem med hjälp av affärslivets metoder för människor och miljön 

exempelvis genom socialt arbete (Muhamad 2010, s 29-30). Sociala företag är inte samma sak 

som ideella föreningar men en förening kan äga ett socialt företag som arbetar med 

föreningens mål (ibid, s. 30). Sociala företag är icke vinstdrivande och eventuellt överskott 

går till förutbestämda investeringar i företaget (Muhamad 2010, s. 29-30). Basta 

arbetskooperativ är ett socialt företag med syfte att rehabilitera personer med 

drogmissbruksproblematik via företagande och företaget drivs som alla andra sociala företag 

på kommersiella villkor. Arbetskooperativet är en plats att bo, arbeta och leva på (Basta.se). 

Rehabiliteringen är en "icke behandling" där andra som har liknande erfarenhet hjälper till att 

påbörja en personlig, social och arbetsmarknadsmässig rehabilitering (Basta.se). Socialt 

arbete är en global verksamhet som präglats av olika kulturella och historiska villkor i olika 

länder (Meuwisse & Swärd 2006, s. 27). Sverige har som ovan nämnts, en tradition av 

offentliga lösningar på en rad sociala problem och här är sociala företag en relativt ny 

företeelse. I socialt arbete arbetar man för social förändring med problemlösning i mänskliga 

relationer och i de områden där människor samspelar med sin omgivning (ibid, s. 45). Socialt 

arbete kan kännetecknas som en strävan att bereda sunda och lyckliga levnadsförhållanden åt 

så många individer som möjligt (Meuwisse & Swärd 2006, s. 32). 

 

Socialt arbete bedrivs vanligast på individnivå men även på grupp- och samhällsnivå. Att 

förändra människor kan ske på olika sätt och med olika utförare av det sociala arbetet. En 

grundförutsättning för socialt arbete är att det finns något problematiskt där en lösning på 

situationen önskas. Varför vissa saker ses som problem och andra inte faller utanför ramen för 

denna studie. Socialstyrelsen gjorde år 2011 en översikt över hemlöshetens omfattning, då 

befann sig ca 4500 personer i akut hemlöshet, många av dessa personer hade även ett 

beroende eller missbruk (Socialstyrelsen 2011). Den akut hemlöse personen är ofta en man 
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som är utestängd från bostadsmarknaden och arbetsmarknaden och dessutom lider av 

missbruksproblem eller psykisk ohälsa (Stockholm Stadsmission.se). Brist på kontakter, 

nätverk och ekonomiska tillgångar förekommer i gruppen hemlösa och gör att valmöjligheter 

och makt minskar i individers liv. Missbruk och beroende finns hos en stor andel av de akut 

hemlösa och missbruk är dubbelt så vanligt bland hemlösa män än bland hemlösa kvinnor 

(Stockholm Stadsmission.se).  

 

På kanal 5 visas ett Tv-program som heter Nybyggarna, där programledare Anders Öfvergård 

vill hjälpa hemlösa till ett normalt liv med boende och arbete. Basta arbetskooperativ har 

undermåliga bostäder på sin mark och dessa bostäder ska Anders tillsammans med Bastas 

personal och de hemlösa deltagarna rusta upp. Deltagarna ska bygga sina egna hem och ta tag 

i sin livssituation. Deltagarna i programmet har gemensamt att de har levt stora delar av sina 

liv i hemlöshet och därutöver har de olika bakgrunder med missbruk, kriminalitet och social 

utsatthet.  

 

När vi som socionomstudenter ser Tv-programmet Nybyggarna väcks nyfikenhet, vad är det 

vi ser? Hur har programmet med Basta att göra? Är det behandling som filmas? Vad händer 

om man gör ett Tv-program med människor i utsatthet? Programmet presenteras som 

underhållning, vilka konsekvenser för det med sig? Får de hemlösa med 

missbruksproblematik någon behandling eller handlar det bara om Tv-produktion? Vad 

händer med Bastas rehabiliteringsfilosofi i förhållande till Tv-programmets programledare? 

Vilken roll får Basta i programmet? Får Basta vara Basta eller tvingas företaget anpassa sig 

till Kanal5? Programmet är inriktat på hemlöshet vilket Basta inte är, blir detta ett problem?  

 

Vår idé är att använda Bastas rehabiliteringsfilosofi för att analysera Kanal 5´s Tv-program 

Nybyggarna. Vi vill se hur Tv-programmet visar upp Bastas rehabiliteringsfilosofi. Vår studie 

är relevant för socialt arbete genom att vi belyser ett annorlunda sätt att bedriva rehabilitering 

och belyser även hur en sådan rehabilitering visas i ett Tv-program. Denna relevans sträcker 

sig till alla som konsumerar eller påverkas av media och alla som bedriver eller är intresserade 

av arbetsrehabilitering i sociala företag. 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vad som händer med Bastas rehabiliteringsfilosofi när det visas i 

ett Tv-program. Syftet preciseras med frågeställningar nedan.  

 

1.3 Frågeställningar  

 
Hur återspeglas Bastas rehabiliteringsfilosofi i Tv-programmet Nybyggarna? Och vad tillför 

samt exkluderar Tv-programmet från Bastas rehabiliteringsfilosofi? 

Vilken roll har Anders Öfvergård (programledare) i rehabiliteringsprocessen? 

 
 
1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om begreppsförklaringar med hur vi ser på innebörden av de 

begrepp som vi använder. Därefter följer bakgrunden där vi beskriver de ämnen som relateras 

till vårt forskningsområde. I tidigare forskning lyfter vi fram andra studier relaterade till vårt 

undersökningsområde. I nästa avsnitt kommer metoden att klargöras där vi går igenom 

metodvalet och hur vi med denna metod skall genomföra undersökningen. Metoden som 

används är kvalitativ riktad innehållsanalys och metodavsnittet kommer även att klargöra vårt 

tillvägagångssätt, etiska överväganden, uppsatsens trovärdighet och hur vi har valt teman. I 

nästföljande avsnitt presenteras resultat och analys där resultatet av vår tematiserade 

datainsamling analyseras. Därefter följer diskussionsavsnittet där vi kritiskt diskuterar vårt 

resultat och vår analys i relation till alternativa tolkningar, tidigare forskning samt förslag till 

vidare forskning. 

 

 

1.5 Begreppsförklaringar  

 
 

1.5.1 Hemlös  

  

Socialstyrelsen definierar hemlöshet i 4 situationer: akut hemlöshet, person boende på 

institution eller anstalt och som ska skrivas ut, person som bor i en boendelösning ordnad av 
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kommunen eller en person som tillfälligt och utan kontrakt/med kort kontrakt bor hos bor hos 

släkt, vänner eller annat boende (Socialstyrelsen u.a.). Vid användande av 

hemlöshetsbegreppet har detta vanligen en oklar betydelse. Begreppet har tydliga kopplingar 

till en “vi och dem” konflikt, där åtgärder för att motverka hemlöshet cementerar denna 

konflikt mellan hemlös och icke hemlös. Den konkreta innebörden av “hemlös” skapas av 

begreppets ägare, vilka kan ses som socialtjänst, frivilligorganisationer och media. Hemlös 

förknippas ofta med något negativt (Swärd 2008, s. 117). Ett exempel som Swärd beskriver är 

en grupp uteliggare som intervjuats och inte ville klassificera sig som hemlösa. Detta exempel 

förtydligar problemen med begreppet och att ett “vi” äger begreppet som förklarar “dem” och 

deras situation. Definitioner av hemlöshetsbegreppet behöver alltså inte användas i praktiken 

då begreppet är omdiskuterat och ofta har en oklar innebörd (Swärd 2008, s. 115-117). Vi 

kommer att ta hänsyn till Socialstyrelsens definition av begreppet så långt som det är möjligt 

men vi ifrågasätter dock inte det som definieras som hemlös och hemlöshet i vår empiri.  

 

1.5.2 Missbruk och beroende 

 

Beroende av alkohol eller droger diagnostiseras genom att en person uppfyller minst tre av sju 

kriterier under en 12 månaders period. Kriterierna är: tolerans, abstinens, kontrollförlust, 

varaktig önskan att minska/kontrollera intag eller misslyckade försök med detta, att betydande 

del av livet ägnas åt drogen, när viktiga aktiviteter överges på grund av droganvändningen och 

fortsatt användning trots vetskap om att drogen orsakat eller förvärrat fysiska eller psykiska 

besvär (Angerberg 2004, s. 35). Diagnosen missbruk av alkohol eller droger handlar om att 

personen som missbrukar uppfyller minst ett av fyra kriterier under minst ett års tid. Personen 

använder drogen på ett sätt som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter i till 

exempel hem, arbete eller skola. Missbrukaren använder drogen i riskfyllda situationer till 

exempel vid bilkörning. Missbrukaren fortsätter använda drogen trots sociala problem. 

Individen har upprepad kontakt med rättsväsendet på grund av drogen (Angerberg 2004, s. 

36-37). Missbruk och beroende kan förekomma samtidigt men även separat. Ett beroende 

behöver inte vara ett missbruk precis som ett missbruk inte förutsätter ett beroende (ibid). Ett 

annat sätt att tala om missbruk är att se till syfte och innebörd drog användandet samt 

missbruksbegreppets innebörd med en sammanblandning av "illegal" och "missbruk" 

(Goldberg 2010, s. 18). Att använda narkotika är illegalt i Sverige men användandet av droger 

kan ske med olika syften och olika grad av kontroll. Goldberg ser konsumtion av droger som 
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ett kontinuum där den ena ytterligheten representerar absolutister som aldrig använder droger 

(inklusive alkohol) och den andra ytterligheten problematiska konsumenter där drogen har 

högsta prioritet (Goldberg 2010, s. 19-21). En problematisk konsument har drogen (inklusive 

alkohol) som central aktivitet i livet medan familj, sociala relationer, arbete med mera har 

lägre prioritet än drogen i den problematiska konsumentens liv (Goldberg 2010, s. 21). I 

studien använder vi begreppet missbruk och försöker anpassa oss till betydelsen som 

begreppet har i vår empiri. Missbruk får sin huvudsakliga definition från droganvändare och 

tidigare droganvändare där individens egen syn på sitt missbruk som problematiskt torde likna 

både första och tredje missbrukskriteriet samt liknar den förklaringen av vad en problematisk 

konsument är. 

 

1.5.3 Sociala företag  

 

Sociala företag har som mål att skapa arbete för de grupper där det finns sociala problem och 

därmed arbetsintegrera personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Muhammad 2010, s. 80). Sociala företag existerar utanför den 

vinstdrivande världen där målet är att lösa ett socialt problem och inte att tjäna pengar (ibid, s. 

29).  I huvudsak går vinsterna till egna eller liknande verksamheter för utveckling och 

förbättring, för att hålla sig organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.  (Muhammad 

2010, s. 30). I ett socialt företag är medarbetarna ofta personer med missbrukarbakgrund, 

långa sjukskrivningar, långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättning etc. som behöver hjälp att 

komma tillbaka i arbetslivet igen (ibid, s. 80). 

 

 

2. Bakgrund  

 
 

2.1 TV-exponering av utsatta människor  
 

Vi ser exponeringen av människor i utsatta situationer som ett fenomen. Självexponering av 

kroppsliga trauman, lidande och smärta men även lycka och framgång exponeras i media 

(Biressi 2007). Exempel på detta ser vi som Tv-programmen: Biggest Loser, Dr Phil, Super 

Nanny, Fråga Doktorn, Big Brother, Celeberty Rehab etc. Biggest Loser är ett exempel på en 
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livsstilsserie där programledare och tränare stöttar 14 överviktiga personer att gå ner i vikt så 

att de ska få chansen att “uppleva livet från en friskare sida”. Den som gått ner minst i vikt 

varje vecka måste åka hem (TV4.se). Ett annat exempel är Dr Phil som är en talkshow där 

programledaren Philip C McGraw som är expert på mänskligt beteende och tar upp allt från 

mänskligt beteende till frågor om rätt och moral (TV4.se). 

2.1.1 Nybyggarna  

 

I Tv-programmet Nybyggarna exponeras människor i utsatthet där lycka, framgång och 

mänskligt lidande belyses. Nybyggarna handlar om åtta personer som stora delar av sitt liv 

levt i hemlöshet. Dessa personer ska bygga hem åt sig själva med hjälp av tidigare deltagare, 

Bastas personal och programledaren Anders Öfvergård. Deltagarna i programmet har olika 

bakgrunder med bland annat missbruk, kriminalitet och social utsatthet. Nybyggarna har 

fokus på hemlöshet medan Basta är ett arbetskooperativ för missbrukare och fördetta 

missbrukare. Deltagarna i Nybyggarna presenteras alla som hemlösa men dem uppvisar också 

missbruksproblematik. Basta arbetar inte med hemlöshet som enskilt problem men hemlöshet 

är ofta kopplat till missbruk.  

 

De hemlösa deltagarna, där en person anländer varje vecka, är totalt åtta st. Tre kvinnor och 

fem män. Faddrar som är med från förra säsongen av Nybyggarna är fyra st varav två kvinnor 

och två män (Kanal5play.se). 

 

 

2.2 BASTA Arbetskooperativ - ett socialt företag  

 
Konceptet som Basta arbetskooperativ bygger på startades av en man vid namn Vincenzo 

Muccioli i Italien år 1978. Vincenzo siktade på att hjälpa ungdomar i missbruk och öppnade 

därför sitt hjärta och sin gård för att ta emot dem. Han kallade sitt lilla uppbyggda samhälle 

för San Patrignano. Han ansåg att arbete skulle leda till personlig utveckling och mognad 

(Meeuwisse 2001, s. 24). Idén togs till Sverige år 1989 efter att ett RFHL-team 

(Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) åkte till Italien och av en mer 

eller mindre tillfällighet gjorde ett studiebesök på San Patrignano, där besökarna fick se det 

framgångsrika konceptet (Hansson & Wijkström 1998, s. 202). Konceptet var missbrukare 

som arbetade och levde i ett eget litet samhälle, utan någon som helst vård av professionell 

personal och med ett mycket litet stöd från det offentliga. Idag när San Patrignano har hunnit 
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utvecklas till en mycket större verksamhet, är verksamheten nästan helt självförsörjande, dock 

med en liten del donationer och gåvor från företag och privatpersoner (Meeuwisse 2001, s. 

45). 

 

Efter att idén kommit till Sverige tog det några år innan RHFL lyckades starta upp ett 

liknande koncept i vårt land. År 1994 etableras Basta arbetskooperativ som ett 

samverkansprojekt framtaget av frivilligorganisationen RHFL och den offentliga sektorn. 

Basta blir ett typ av annorlunda behandlingshem. Ett nytt sätt att hantera sociala problem och 

organisera missbruksrehabilitering, men det klassas inte som behandlingshem officiellt 

eftersom att dem inte har utbildad personal. Därför behöver dem inte tillstånd som exempelvis 

ett HVB-hem behöver. Det mesta av idén är plockat ur San Patrignano, till exempel att det 

inte finns behandling av professionell personal, utan att fördetta missbrukare arbetar som 

faddrar och arbetsledare och att arbete är terapi som då ger personlig utveckling. Skillnaden är 

att i San Patrignano kan en fördetta missbrukare som levt där, inte bli delägare men de kan 

blir anställd. I Basta finns möjlighet för alla som bott på Basta att bli delägare. Kraven är 

bland annat att individen ska ha varit drogfri i minst 2 år. En annan skillnad är att San 

Patrignano nästan är självförsörjande, det är inte Basta arbetskooperativ. Dem får ekonomiskt 

stöd av kommuner och kriminalvården (Meeuwisse 2001, s. 7). 

 

Basta arbetskooperativ bygger på sex ideologiska grundstenar, vilka vi går igenom mer i 

detalj lite längre ned i vår studie, som ska hjälpa missbrukare till ett “bättre” drogfritt liv. Det 

handlar alltså om en icke behandlande rehabilitering där idén är att missbrukare får bo och 

arbeta på Basta under drogfria förhållanden. Fördetta missbrukare arbetar som arbetsledare 

och faddrar och fungerar som förebilder för de nya “lärlingarna” som de kallas. Terapin ligger 

i att arbeta och bygga upp ett “bättre” liv genom personlig, social och arbetsmarknadsmässig 

integrering. Idag har Basta ett brett sortiment av arbetsplatser, så som hundpensionat och 

hundstall (på olika platser), bygg, snickeri, fönsterbyte, pall, park- och trädgårdsteknik, 

städning, klottersanering och hästuppfödning av en speciell hästras där dem även har 

turridning, ridläger etc (Basta.se). 
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2.3 Hemlöshet & missbruk  

 
Hemlöshet som begrepp började användas omkring år 1900 då hemlöshet började ses som ett 

socialt problem istället för ett polisiärt problem. Bland annat så påpekade fångvårdsstyrelsen 

att fängelsestraff för lösdriveri hade en demoraliserad inverkan på lösdrivarna, alternativet 

blev att se hemlöshet som ett fattigvård problem (Swärd 2008, s. 35 & 41). Under 30-50 talet 

blev bostaden ett politiskt mål och det blev viktigt att bygga bort bostadsbristen alla skulle ha 

råd att hyra en bostad (ibid, s. 57-58). På 60-70 talet skulle den hemlöshet som fanns som ett 

restproblem återigen byggas bort. Miljonprogrammet sjösattes och en egen lägenhet skulle 

vara en social rättighet (Swärd 2008, s. 62). Den senare delen av 80-talet började rapporter om 

ökande hemlöshet att synas och begreppet “den nya hemlösheten” myntades. Den nya 

hemlösheten syftade till att nya grupper, det vill säga inte medelålders missbrukande män, 

utan invandrare, barnfamiljer och kvinnor (ibid s. 67). 90-talet förde med sig en rad 

förändringar, bland annat nedläggning av bostadsdepartementet och upphävandet av lagen om 

bostadsanvisning (Swärd 2008, s. 69). Under 1993 gjorde socialstyrelsen sin första 

kartläggning över hemlösheten i Sverige. 2011 gjordes den senaste sammanställning över 

hemlösheten i Sverige och denna resulterade i en beräkning om 34000 hemlösa individer och 

4500 personer i akut hemlöshet (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Swärd lyfter upp orsaker till hemlöshet i sin artikel från år 1999. Dessa orsaker finns bland 

annat på strukturell nivå där människor påverkas av ekonomiska förändringar, arbetslöshet, 

omorganisation i välfärdsstaten och förändringar på bostadsmarknaden. Dessa faktorer ökar 

risken för att människor hamnar i hemlöshet. Hur många personer som blir hemlösa som 

resultat av strukturella faktorer, är beroende av hur många som befinner sig i riskzonen för 

hemlöshet. Ett exempel på en riskzon är fattigdom (Swärd 1999, s. 292-293). De strukturella 

orsakerna till hemlöshet medför även svårigheter för en hemlös person att ta sig ur sin 

situation. Socialstyrelsen (2011) ser en betydanade missbruksproblematik och psykisk ohälsa 

bland hemlösa som grupp. 

 

Missbruk ses som ett individuellt och socialt problem och i socialtjänst lagen står: 

"Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård 

som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket" (Lag 2001:453 kap 5 § 9). Att 

lagstadga att missbrukare ska få vård för att komma ifrån missbruket visar tydligt samhällets 

syn på att missbruk är ett problem som ska lösas. Missbrukare får vanligen hjälp och stöd från 
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offentlig sektor, som kommun eller landsting. Exempelvis så utgår socialtjänsten i olika 

kommuner från socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för missbruks och beroende vård" vid 

utredningar och beslut kring hjälp och stöd (socialstyrelsen.se). Ett annat alternativ om 

individer vill ha hjälp att lämna ett missbruk är att ta hjälp av andra som varit i samma 

situation som Anonyma Alkoholister/Anonyma narkomaner eller Basta som på olika sätt 

bygger "hjälp till självhjälp".  

 

 

3. Tidigare forskning  

 
Under denna rubrik kommer vi inledningsvis beskriva vår sökprocess till tidigare forskning 

inom vårt område som vi valt att använda oss av. Artiklarna har vi valt att tematisera utefter 

vår studies huvuddelar: Behandling i Tv och Arbetsrehabilitering i sociala företag. Artiklarna 

som vi har valt som omfattar rehabilitering i Tv är nära studiens fokus men är inte helt 

överensstämmande, medan artiklarna om arbetsrehabilitering i sociala företag är direkt 

relevant för vår studie.  

 

 

3.1 Sökprocess 
 

När vi sökte litteratur till vårt examensarbete använde vi oss av databaser på HIG:s hemsida. 

Vi använde oss av databaser med titlarna Discovery, Google Scholar, SocIndex, Swepub och 

Web of Sience. Dessa fann vi under kategorin ”socialt arbete” i ämnesguiden på HIG:s 

bibliotekshemsida. För att hitta artiklar som passade oss, lät vi sökorden utgå ifrån de teman 

vi anser är centrala i vårt arbete. Dessa är: Tv, socialt företagande, Basta arbetskooperativ, 

hemlöshet och missbruk. Därav valdes våra sökord till: hemlös, hemlöshet, homeless, 

homelessness, missbruk, drogmissbruk, drug abuse, substance abuse, sociala företag, socialt 

företagande, social entrepreneurship, Basta och Basta arbetskooperativ, Tv, social 

vulnerability, Dr Phil, social work. Vi valde ut ett mindre antal artiklar som var mest relevanta 

för vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt ämnesområde är relativt ovanligt och därför är 

artiklarna under tidigare forskning utvalda utifrån det som vi anser ligger närmast vårt 

område. 
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3.2 Exponering av utsatthet i TV och övrig media  

 
Biressi (2004) skriver en artikel om trauman som spektakel i socialt och media utrymme. 

Målet med artikeln är att utforska meningen, symboliken och etiska aspekter av psykiska och 

kroppsliga trauman som konsumeras i exempelvis i talk shows, livsstilsprogram och Reality 

Tv. I den postdokumentära kulturen är exponering av psykiska och kroppsliga trauman 

centrala inslag. Personligt lidande och även personliga framgångar konsumeras med en 

uppenbar men även motsägelsefull popularitet. Artikeln undersöker ett exempel på 

självexponering med installationskonst i en ny form av hybrid i Reality Tv (Biressi 2004). 

Exponering och konsumering av trauman i media tar även Rasmussen och Ewoldsen (2013) 

upp i sin artikel med en innehållsanalys av populärpsykologi. De undersöker ett Tv-program 

och en tidning vilka båda är populära källor till psykologisk information. En del människor 

vänder sig till medias experter på psykisk hälsa för rekommendationer gällande diagnos och 

behandling, dessa individer ser media som hjälp att identifiera och behandla psykisk sjukdom 

hos sig själv och även hos andra.  

 

Artikelförfattarna ser en viktig uppgift i att utreda innehållet i dessa populärmedia-källor i 

relation till förekomsten av psykiska sjukdomar i Amerika för att fastställa om innehållet är 

något mer än bara "infotainment" (Rasmunsen & Ewoldsen 2013). Biressi (2004) visar att de 

multipla positionerna som installationskonst och mediaspektakel belyser, komplicerar 

förståelsen för trauma som kulturellt engagemang. I den digitala kulturen är inte den 

maskulina kroppen en plats för smärta och skada, detta är något som ses med en koppling till 

femininitet och till den känslomässiga arenan. Rasmussen och Ewoldsen (2013) ser att 

representationen av olika psykiska sjukdomar i programmet och tidningen som i huvudsak 

under eller över representerade jämfört med förekomsten i Amerika. Undantaget från detta är 

depression som nästan överensstämmer procentuellt sett mot förekomsten hos befolkningen 

(ibid). Populärpsykologisk media ger mer utrymme till psykiska diagnoser som anses 

mediavänliga. Reality Tv och fakta-program visar människor i ett stressat tillstånd och där 

människligt lidande samt psykiskt och fysiskt trauma inkluderas. Tv och media som berörs i 

artiklarna visar sensation, exponering av det extraordinära och mänskliga trauman, orsakerna 

till detta lämnar författarna öppet till vidare forskning (Biressi 2004; Rasmussen & Ewolsen 

2013). 
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3.3 Arbetsrehabilitering i sociala företag  

 
Missbruk av droger behandlas i Castrignanós artikel 2012 som "själens sjukdom" där 

drogberoende ses som det minst relevanta problemet som påverkar droganvändaren. San 

Patrignano är ett samhälle där individer får boende och kan börja om sitt liv efter att ha levt 

många år i social utsatthet. San Patrignano Therapeutic Community är beläget i Rimmini i 

Italien. Samhället härbergerar eller har kontakt med ca 1500 personer oavsett tidpunkt på 

dygnet och ingen avgift tas för vistelsen. De som bor i San Patrignano ska få träning som 

förbereder dem för framtida anställningar i yrkesbranscher. Nykterhet är målet och missbruk 

ses som en pågående sjukdom men inte som en kronisk sjukdom, livskvalitet och ett liv utan 

droger är det huvudsakliga målet. Tiden det tar att rehabilitera “själens sjukdom” är i 

normalfallet aldrig kortare än 3 år och vägen från drogerna ses som lång och hård. Författaren 

undersöker tidigare boende på San Patrignano och använder sig av en genomgång av hur 

många som stannar i behandlingen vilket han gör genom en analys av hårstrån för att 

undersöka droganvändning, samt genom en intervjustudie.  

 

Artikeln undersöker boende från årtalen 1999, 2000, 2001 och delar av 2002. Första steget var 

att räkna ut hur många som stannat kvar i behandling. Mellan 61 och 71 % stannade kvar ett 

år medan 52- 55 % stannade två år och 45 % stannade tre år. Håranalys användes för att 

undersöka hur många som stannat i drogfrihet efter att de lämnat San Patrignano, planerat 

eller utan samtycke, håranalysen kan mäta användning av droger under en månad bakåt per 

centimeter hår. Av de som planerat lämnat samhället testade 78 % negativt för droger två år 

senare, tre år efter testade 62 % negativt och fyra år efter testade 70 % negativt. Personerna 

som lämnat San Patrignano utan samtycke redovisas som ett samansatt tal där 39 % testar 

negativt för droganvändning. Intervjuerna utfördes med i huvudsak slutna intervjufrågor och 

de som intervjuas är kvinnor och män som har bott på San Patrignano minst tre år. De 

intervjuade arbetade efter boendet i samhället med en stor mångfald av yrken, 135 olika, detta 

kan ses som ett bevis på att yrkesträningen på San Patrignano förbereder personer för en 

flexibel arbetsmarknad. Bland intervjupersonerna fanns en stor andel missbrukare med mer än 

11 års missbruk, dessa personer klassificeras ofta som kroniker i Italien och får i bästa fall 

substitutionsbehandling. På San Patrignano har den skyddade miljön där personerna räknats 

med och förlitats på i det dagliga livet och på arbetsplatsen bevisligen varit ett system som för 

dessa människor producerat vetenskapligt solida resultat. Relationen mellan boende och 

samhället ser intressant ut gällande de som bott minst 36 månader, där har ett nära band 
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formats. Detta band till samhället ses som en form av beroende där känslan av tillhörighet och 

tacksamhet mellan den tidigare missbrukaren och San Patrignano. Vad gället återfall i 

missbruk så ses ett tydligt samband mellan detta och vart personen bosätter sig efter boendet i 

San Patrignano, de som flyttar hem till sina föräldrar eller till den ort de kommer ifrån. Att 

välja något av dessa två alternativ är förenade med en större andel återfall.  I artikeln “Basta 

Arbetskooperativ - ett tecken i tiden?” skriven av Jan-Håkan Hansson & Filip Wijkström 

(1998) beskriver författarna Basta arbetskooperativ. Här beskrivs vart ifrån idén startades, hur 

idén togs till Sverige och hur det fungerar. Idén kopierades av San Patrignano och i vår studie 

har detta redan redovisats under rubriken “bakgrund” och därför lägger vi fokus i den här 

artikeln, på vad som skiljer Bastas metod att bedriva sin typ av behandlingshem jämfört med 

traditionella behandlingshem. 

 

Några specifika särdrag som gör att Basta arbetskooperativ skiljer sig från traditionella 

behandlingshem är att Bastas idé bygger på rehabilitering och förändring genom icke-

behandling. Istället använder man inslag av det vanliga sociala livet så som arbete och menar 

att det blir rehabiliteringen. Ett annat särdrag är att alla individer som kommer till Basta, har 

en möjlighet att bli delägare genom att bli kooperatör i Basta. Det finns som sagt ingen 

anställd personal med professionell utbildning. Alla kooperatörer är fördetta missbrukare. En 

kooperatör är en person som jobbar som arbetsledare eller fadder på verksamheten. Detta 

anses vara positivt, då “lärlingarna” som de nykomna kallas, ser kooperatörerna som 

förebilder. Lärlingarna ser att dessa individer har lyckats ta sig ur missbruket genom Basta. 

Då kan lärlingarna känna en drivkraft, att det även är möjligt för dem. Arbetet dem utför är 

olika beroende på verksamhet de vill ingå i. Det finns snickeri, smådjurspensionat och 

isolerteknik (Hansson & Wijkström 1998).   

 

Denna artikel skrevs 3 år efter att Basta startades. Planen är att driva verksamheterna 

affärsmässigt. Det ska bli ett så pass stort ekonomiskt överskott att Basta arbetskooperativ ska 

bli självförsörjande (Hansson & Wijkström 1998). Ett annat sätt att driva arbetsrehabilitering i 

socialt företag finns att läsa om i artikeln “A Case Of Social Entreprenurship: Tackling 

Homelessness” av Carroll, Burke & Carroll från 2010, där författaren beskriver en 

organisation som drivs som ett socialt företag i Chicago. Organisationen heter “The Cara 

Program” och artikeln beskriver företaget, dess arbete och ett dilemma kring eventuell 

sammanslagning som företaget måste fatta beslut om. The Cara Program utformades för att 

möta ett behov av arbete bland hemlösa. Grundtanken är att de problem de motiverade 
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individerna har som gör att de inte får ett jobb kan överkommas med hjälp, stöd och möjlighet 

till anställning. Organisationen är icke vinstdrivande och har tre under organisationer vid 

sidan av den centrala verksamheten. Deltagarna i företaget kallas studenter för att understryka 

att de är individer i en lärandemiljö med ett eget ansvar att aktivt utveckla sina färdigheter. 

 

Innan en student börjar i The Cara Program genomgår personen intervjuer för att se om 

individen överensstämmer med organisationens kriterier, därefter drogtestas personen som 

också måste vara nykter och drogfri en tid innan hen kan accepteras som student. Studenterna 

får intensiv coaching i karriär träning och livskunskap. Studenterna lär sig bland annat 

konflikthantering, personligt ansvar och datorkunskap. Studenterna utvecklar yrkesfärdigheter 

och efter att studenten genomgått Cara-programmet så garanteras ett fast arbete som är 

individuellt matchat. Ett år av intensiv support med både stöd kring arbetet och på det 

personliga planet, för att hjälpa studenten i de utmaningar som arbetet innebär. Studenterna 

får genom Cara-programmet färdigheter och självförtroende att skaffa ett arbete och behålla 

detta, hitta stabilt boende och bli bidragande medlemmar i sitt samhälle.  

 

 

3.4 Sammanfattning av kunskapsområdet  

 
Kunskapsområdet som presenteras ovan kan sammanfattas med att media har en tendens att 

visa sensation i Tv. Utrymme i media ges till psykiska diagnoser som anses mediavänliga och 

utrymme ges även till att visa mänskligt lidande och stressade tillstånd. De andra tre 

artiklarna, under temat arbetsrehabilitering, fokuserar på arbete som rehabilitering för 

människor som lever med missbruksproblem och/eller är hemlösa. Tidigare forskning knyter 

an till vår studie genom att vi studerar Bastas rehabiliteringsfilosofi som i grunden består av 

arbetsrehabilitering och hur det visas i Tv. Vi kommer att knyta studiens resultat till tidigare 

forskning i diskussionen.  

 

 

4. Teorianknytning  

 
De teorier och perspektiv vi nedan kommer att presentera är av relevans till vår studie på flera 

olika sätt. Bastas ideologiska grundstenar är vårt centrala perspektiv, utifrån vårt syfte att 

undersöka hur Bastas behandlingsideologi återspeglas i ett TV-program. Grundstenarna är 
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Bastas rehabiliteringsfilosofi, eller som Basta själv uttrycker det: en "icke behandling" där 

rehabiliteringen består i grundstenarna. Dessa grundstenar är vad Basta menar att dem gör, 

men vi kommer inte att lägga någon vikt vid om detta överensstämmer med verkligheten eller 

inte. Vår studie utgår från Bastas uttalade rehabilitering och därför är grundstenarna som dem 

är, vår utgångspunkt. Som komplement kommer vi att använda Empowerment teori. Vi ser 

stora likheter mellan Basta och Empowerment teorin som grundtanke och i praktiskt 

utförande. Alec Carlberg som är grundare av Basta skriver om Empowerment i stort, vilka 

förhållanden som krävs för att uppnå Empowerment och Bastas vision om att "ett bättre liv är 

möjligt". Han ser att Basta är en organisation som ska ge utrymme för egenmaktprocesser 

genom att erbjuda de verktyg som behövs och ett ramverk där visionen går att uppfylla 

(Basta.se). Dock arbetar inte Basta enligt Empowerment på ett uttalat sätt och vi väljer att 

använda Empowerment för att ge vår analys mer djup och teoretiska förklaringsmönster. 

Advocacy (företrädarskap) kommer vi också att använda i analysen och det är ett begrepp 

som är kopplat till Empowerment och där ser vi också ett nära samband till vår data. 

Begreppet kan bidra med förklaringar till Bastas rehabiliteringsfilosofi och till 

programledarens roll i rehabiliteringen.   

 

 

4.1 BASTA grundperspektiv  

 
Bastas vision om att ett bättre liv är möjligt, bygger på sex ideologiska grundstenar. Basta har 

ingen behandling i traditionell mening utan deras arbete bygger på grundstenarna. Vi väljer att 

använda dessa grundstenar som teoretiska perspektiv i vår kvalitativa riktade innehållsanalys 

för att studera hur Bastas ideologi syns i TV-programmet Nybyggarna. 

 

Den första grundstenen kallas Arbetets roll, och är väldigt central. Den bygger på att arbete 

ger försörjning, ökad social gemenskap, en personlig identitet (Basta.se) och möjlighet att 

återvinna förmågan till social kommunikation som missbruket ofta har förstört för individen. 

Arbetet ska vara meningsfullt och individens ansträngningar ska tas på allvar. Det handlar inte 

om konstlad sysselsättningen utan ett riktigt arbete (Meeuwisse 2001, s. 52). 

 

Kvalitetsmedvetande är också en viktig grundsten. Missbrukarna har ofta ett “slit-och-släng-

beteende” där okontrollerad konsumtion och slarv med individens livsföring är dominerande. 

De slarvar med hälsan, har förstörda vänskapsrelationer etc. I ett arbetskooperativ är det 
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viktigt att diskutera kvalitet. Om verksamheterna ska fungera måste man hålla hög kvalitet, 

god kundkontakt, ha tålamod, vara samarbetsvillig och så vidare. Detta får individen att bli 

ambitiös och skapar en bättre självkänsla, genom att dem ska hålla hög standard, märker 

individerna att det är viktiga saker dem gör (Meeuwisse 2001, s. 52). 

 

Ekologiskt tänkande, ger lärlingarna ett sunt tänk när det kommer till sin hälsa och kosten. 

Många missbrukare har fått kroppsliga skador till följd av sitt missbruk, och blir medvetna 

och brydda över detta när de är på väg bort från drogerna. Grunden med ekologiskt tänkande 

är att det ska få en naturlig utgångspunkt när den kopplas till den enskilda hälsan (Meeuwisse 

2001, s. 53). Därför diskuteras det mycket om ekologi och miljö i allmänhet (Basta.se). 

 

Solidaritet är också en väldigt central grundsten för att individen att känna sig välkomnad och 

stöttad. På Basta finns ett faddersystem, där fördetta missbrukare hjälper de nya lärlingarna att 

komma till rätta och stöttar dem när dem har det svårt. Faddern utför sitt fadderskap på sin 

fritid, utan någon som helst lön. Men en gång i tiden var även faddern en nykomling som fick 

hjälp av en tidigare fadder. Det blir en positiv cykel (Basta.se). 

 

Oberoendets stolthet som är den femte av Bastas ideologiska grundstenar, syftar på att 

missbrukare ofta har ett större antal tilltrasslade beroendeförhållanden. Arbetet på Basta ger 

individen makt att ta ansvar för vad hen själv gör och det blir svårare att skylla saker och ting 

på andra. Men samtidigt betyder det att framgångarna också blir individens egna (Basta.se). 

 

Den sista ideologiska grundstenen, som inte funnits lika många år som de andra men är minst 

lika viktig är Exemplets makt. Med den menas att en person inte gör som du säger åt den att 

göra utan den gör som du gör. Genom att det endast är före detta missbrukare som arbetar på 

Basta så som arbetsledare och faddrar, vilka är väldigt prestigefyllda och ansvarsfulla jobb, 

blir dem som förebilder och ledsagare för de nykomna lärlingarna. Dessa arbetsledare och 

faddrar är levande bevis på att det är möjligt att förändra sitt liv i positiv riktning efter ett 

drogmissbruk (Meeuwisse 2001, s. 54).  
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4.2 Empowerment  

 
Empowerment teorin är en aktiv teori för en deltagande process där individer och grupper 

förvärvar ökad kontroll över sina liv, minskar marginalisering och lär sig om sina rättigheter i 

samhället (Peterson 2014, s.96). Syftet är att uppnå social rättvisa genom att hjälpa personer 

att få handlingsutrymme och makt i sina liv. Individer får hjälp att minska effekten av sociala 

hinder, öka sitt självförtroende och skapa ökad förmåga att använda den makt som personen 

redan har. (Payne 2008, s. 416-417). Empowerment är en teori som representerar ett icke 

expertdrivet angreppssätt som fokuserar förmågan för människor att möta svårigheter i livet 

och i det samhället som personen lever i. Empowerment syftar till att människor aktivt ska 

engagera sig i lösningen till problemen som möter dem (Peterson 2014, s. 96).  

 

Empowerment teori används på olika sätt och därför kommer vi närmare till att förklara vad 

vi menar med Empowerment teori, hur teorin lämpar sig för vår studie och vilka begrepp 

kopplade till teorin som vi kommer att använda. Psykologisk Empowerment med tre 

underdimensioner (komponenter) som överlappar varandra, dessa är Intrapersonel, 

Interaktion och Beteende. Intrapersonel komponenten involverar personens sätt att tänka om 

sig själv och tilltro till sin förmåga att påverka olika livsområden. Personens egen upplevelse 

kring kontroll, effektivitet och kompetens står i centrum eftersom de är fundamentala för 

initiativtagande till beteenden för att influera önskvärda resultat (Zimmerman 1995, s. 588-

589). Komponenten som handlar om Interaktion berör i individens kritiska medvetande om 

omgivande samhälle och den kontext personen befinner sig i. Till exempel medvetenhet om 

vilka resurser som krävs för att nå ett mål och kunskap att tillägna sig resurser och att använda 

dessa. För att uppnå detta behöver individen tillägna sig kunskap och förutom nödvändiga 

färdigheter: att fatta beslut, problemlösning och ledaskapsförmåga (Zimmerman 1995, s. 589). 

Den sista komponenten i Empowerment teori är Beteende där individen agerar på ett sådant 

sätt att beteendet influerar det önskade resultatet. Individen eller gruppen avgör vad det 

önskade resultatet är och det är målet som styr vilket beteende som leder till detta resultat. En 

del i beteende komponenten är anpassning vid förändringar och stresshantering (Zimmerman 

1995, s. 590).  

 

Vi kommer använda empowerment som ett komplementerande perspektiv till Bastas 

grundstenar och för att teoretiskt genomlysa vår data. Empowerment lämpar sig för vår studie 

eftersom att Nybyggarna och Basta ägnar sig åt rehabilitering som liknar empowerment på 
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individ- och gruppnivå. Empowerment teorin syftar till att förändra individer till att passa in i 

sociala normer medan Basta fokuserar på arbetsintegrering som förväntas leda till personlig, 

social och arbetsmarknadsmässig integrering.  

  

 

4.3 Advocacy  
 

Advocacy handlar om att någon företräder en grupp och för deras talan, därför anses 

begreppet vara översättningsbart till företrädarskap. Det är vanligt att personer i sin profession 

företräder andra individer och grupper för att tillförsäkra individer de välfärdsrättigheter som 

de har rätt till (Hedin 2005, s. 209). Några begrepp inom Advocacy är: Citizen advocacy där 

medborgare söker kontakt med marginaliserade grupper för att frivilligt hjälpa genom att 

förstå och föra gruppens talan (ibid). Peer advocacy är personer som kommit ur en utsatt 

situation och engagerar sig för att hjälpa andra i den situationen de själva kommit ur och/eller 

föra gruppens talan. Förekommer ofta i olika former av självhjälpsrörelser (Hedin 2005, s. 

210). Self advocacy är ett begrepp som syftar till att grupper själv vill förändra sin situation 

och öka sitt deltagande i olika beslutsproceser samt att få del av sina sociala och 

medborgerliga rättigheter. Self advocacy är en viktig del i Empowerment processer (ibid).  

 

 

5. Metod 
 

5.1 Forskningsdesign  

 
Vi kommer att göra en studie med hjälp av kvalitativ metod för att kunna genomföra en 

grundlig beskrivning av vår empiri. Då vårt intresse är att titta närmare på en typ av 

rehabiliteringsfilosofi i ett sammanhang så lämpar sig inte en kvantitativ ansats. Metoden som 

vi har valt att använda oss av är kvalitativ riktad innehållsanalys. Studiens fokus kommer att 

styras av syftet men även av perspektiv och teori som presenterats i teori avsnittet. Vårt 

material är omfattande och en tydlig riktning från början hjälper oss att plocka ut de mest 

passande meningsbärande enheterna ur empirin (Graneheim & Lundman 2003, s. 110). Vårt 

syfte att undersöka hur Bastas rehabiliteringsfilosofi återspeglas i Nybyggarna, kommer att 

kunna uppnås med denna analysmetod där vi fokuserat letar efter valda teman i programmet.  
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Vår empiri består av Tv-programmet Nybyggarna som kan uppfylla vårt syfte. Den riktade 

innehållsanalysen är här användbar för datainsamling med fokus på några teman som på 

förhand bestämts utifrån teoretiska perspektiv. Genom att använda ett program som inte är 

skapat till vårt syfte och som sträcker sig över åtta veckor är vår förhoppning att vi kan få en 

övergripande blid över tid av en del av Bastas verksamhet. Hade vi utfört personliga 

intervjuer skulle vi som forskare kunna styra datainsamlingen genom de frågor vi ställer, 

denna styrning hade möjligtvis kunnat hjälpa oss att uppnå vårt syfte men vår nuvarande 

metod ger oss likvärdig styrning i insamlingen av data. Vi kommer att inledningsvis göra en 

litteratursökning på vårt område för att skaffa oss en bild över forskningsläget kring vårt ämne 

och med fokus på en genomgång av Basta och deras rehabiliteringsfilosofi. 

Rehabiliteringsfilosofin kommer att användas som teoretiskt perspektiv för att välja 

analysenheter till datainsamling och analys. Tv-programmet som valts är Nybyggarna säsong 

2 och vi har valt denna säsong utifrån att denna är mest aktuell av de två säsonger som visats i 

Tv. Att välja den första säsongen eller båda säsongerna skulle kunna utmynna i ett annat 

resultat och på grund av utrymmes skäl analyserad endast en säsong. 

 

 

5.2 Tillvägagångssätt  

 
Analys och data insamling har fokuserats på innehållet av två olika typer: det manifesta 

innehållet liksom vad den transkriberade texten säger samt beskrivningar av synliga 

komponenter. Det latenta innehållet ser till betydelsen hos texten genom tolkning av textens 

underliggande mening (Graneheim & Lundman 2003, s.106). Tolkning av innehåll sker alltid 

subjektivt och utifrån någon bestämd utgångspunkt, vår tolkningsram är våra teoretiska 

perspektiv. Datainsamlingen kommer att initieras med en grundlig genomgång av materialet, 

genom att upprepade gånger se programmen i säsongen med syfte att skapa oss en översikt 

med fokus på helheten. Därefter kommer vi att utifrån de valda analysenheterna att notera och 

transkribera det som händer som har med rehabiliteringsfilosofin att göra. Enheter i data 

transkriberas och utgör de innehållsobjekt som kommer att analyseras (Graneheim & 

Lundman 2003, s. 108).  Våra teman har vi valt med hjälp av syfte, frågeställningar och 

teoretiska perspektiv. Vad som händer med Bastas rehabiliteringsfilosofi när det visas i Tv är 

vårt syfte vilket gör att grundstenarna blir fokus. Våra teman blir därför överensstämmande 

med Bastas grundstenar, med undantag för ekologiskt tänkande. Vid genomgången av 

materialet såg vi inte grundstenen ekologiskt tänkande därför ingår den grundsten i temat som 
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återspeglar vår andra frågeställning: vad som tillförs och exkluderas Tv-programmet. Sista 

temat återspeglar den tredje frågeställningen: vilken roll Anders Öfvergård har i programmet. 

Datainsamlingen har sedan utförts genom att vi har tittat på ett avsnitt i taget och utifrån våra 

teman kort noterat allt som sägs eller visas relaterat till respektive tema. En del händelser i 

programmet har kunnat relateras till flera teman då det finns en överlappning, i sådana fall har 

vi valt det temat som har störst representation i det vi ser. Noteringarna sorterades direkt ut 

under respektive tema. De noteringar som vi transkriberar tillhör ett representativt urval av 

noteringarna. Transkribering av tal sker ordagrant i citat och "/.../" används då vi uteslutit 

något ur citatet som inte varit relevant. Utöver tal så har vi i viss mån beskrivit 

omständigheter enbart med fokus på att sätta orden i sitt sammanhang.  

 

5.3 Analysverktyg  

 

Vårt analysverktyg är i största hand den kvalitativa riktade innehållsanalysen. Analys och 

datainsamlingsmetod som används utgår i huvudsak från Graneheim & Lundmans (2003 s. 

105-112) artikel om kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används för att 

analysera text, analysen sker alltid utifrån någon form av tolkning och vi använder oss av i 

första hand manifest tolkning men även latent tolkning. De på förhandsvalda temaområdet 

används för att framställa analysenheter. Datamaterialet samlades in utifrån våra teman 

genom att upprepade gånger tillsammans se avsnitten i Tv-programmet Nybyggarna. Vi har 

därefter analyserat resultatet av datainsamling utifrån våra teoretiska perspektiv med fokus att 

utifrån våra frågeställningar belysa vad som händer med Bastas rehabiliteringsfilosofi.  

 

 

5.4 Uppsatsens trovärdighet  

 

Graneheim och Lundman (2003) bidrar också med kunskap för att uppnå validitet och 

reliabilitet i forskning med kvalitativ innehållsanalys (s. 109-110). Validiteten, att mäta det vi 

påstår att mäta, är en ständig svårighet vad gäller samhällsvetenskapliga ämnen. Problemet 

med validitet påverkar också vår studie och det är något vi kommer att ta stor hänsyn till 

under arbetets gång (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 56-57). Det vi kan 

göra för att tillförsäkra oss en hög validitet är att tillämpa genomskinlighet i vårt fokus, val av 
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innehåll och approach när vi väljer vad vi vill ha ur datamaterialet (Graneheim & Lundman 

2003, s. 109). Våra val och avgränsningar i arbetet kommer att avgöra på vilket sätt vår 

forskningsfråga belyses, när vi väljer analysenheter så är det viktig att vi tar med all relevant 

data och att vi inte inkluderar irrelevant data. 

Vårt mål är att skriva så genomskinligt och utförligt som möjligt gällande vårt 

tillvägagångssätt och våra avgränsningar så att läsaren kan följa vad och hur vi har gjort 

(Graneheim & Lundman 2003, s. 109-110). För att försäkra oss om en hög reliabilitet kommer 

vi att systematiskt hålla oss till tidigare definierade begrepp och teorier vid insamlande och 

analys av data (Elofsson 2005, s. 66). Genom att på ett utförligt sätt beskriva vårt 

tillvägagångssätt kommer läsaren själv kunna bilda sig en uppfattning om generaliserbarheten 

i våra resultat (Graneheim & Lundman 2003, s. 110). Vår uppfattning är att resultatet kommer 

att vara generaliserbart till liknande omständigheter.    

 

 

5.5 Etiska ställningstaganden  

 

Vad gäller forskningsetiska överväganden kommer vi att använda oss av offentlig data som 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar, litteratur, information från hemsidor och program som 

sänts på TV samt visas på kanalens webbsida. Vi har fokus på rehabiliteringsfilosofin och inte 

de enskilda deltagarna. Datamaterialet är inte framställt till vår studie och medverkande i Tv-

programmet och samtycke har därför inte kunnat inhämtas. De som medverkar i Tv-

programmet har dock samtyckt till att visas i nationell Tv med namn. Vissa personer endast 

med förnamn, andra även med efternamn. För att anonymisera personer när vi presenterar vårt 

resultat kommer vi inte använda namn eller kön på medverkande i programmet. Med 

undantag för programledaren som är intressant ur ett rehabiliteringsperspektiv. Där har vi 

gjort en bedömning utifrån att programledaren framträder med för och efternamn i media 

(även andra program och sammanhang) och vi hävdar att han kan ses som en offentlig person. 

Vi analyserar programledaren utifrån den roll han har i programmet och inte honom som 

person. Citaten från deltagare kan vi trots anonymisering inte garantera att de inte kan kopplas 

till personen som sagt/gjort något på grund av att Tv-programmet är offentligt och kan ses av 

vem som helst över internet. Vi gör helhetsbedömningen att vår studie inte kommer att leda 

till någon skada då materialet redan är offentliggjort och samtliga deltagare har samtyckt till 
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medverkan i Tv-programmet, samt att vi belyser Bastas rehabiliteringsfilosofi och inte 

personerna som medverkar i sig. 

 

6. Resultat och analys  

 
Resultat och analys kommer här att redovisas under rubriker som återspeglar studiens 

frågeställningar, samt en sammanfattande redovisning av vårt resultat. Resultat redovisas i 

citat och beskrivningar av vad som visas i programmet. Utifrån den riktade innehållsanalysen 

har data samlats in under sju teman varav fem av dessa är tagna direkt ur Bastas grundstenar. 

Dessa är arbetets roll, kvalitetsmedvetande, solidaritet, oberoendets stolthet, exemplets makt. 

Samt vad TV-programmet tillför och exkluderar och vilken roll Anders Öfvergård har. 

Redovisningen av data under respektive tema sker med resultat integrerat med analys utifrån 

den teoretiska referensram som vi har.  

 

6.1 Återspegling av Bastas behandlingsideologi  

 
Här ser vi hur tema Arbetets roll återspeglas. Nybyggarnas fokus är att bygga boende åt 

deltagarna och därför blir detta tema väldigt stort i själva Tv-programmet. Arbete är även en 

central grundsten i Bastas rehabiliteringsfilosofi där rehabilitering av missbruk sker genom 

arbete. Basta är ett socialt företag med flera olika verksamheter att driva för att finansiera 

företaget, och ägnar sig därför inte åt konstlad sysselsättning. Nya deltagare sätts omedelbart i 

arbete och bygget har en deadline att hålla. När en fadder tar ett återfall, fortsätter arbetet 

enligt planen som på vilket företag som helst, eftersom att arbetet grundas i försörjning. 

Arbetet ska vara meningsfullt för faddrarna samt lärlingarna (deltagarna) och vi ser att deras 

ansträngningar tas på allvar i Tv-programmet. Arbetet hos Basta förväntas också leda till 

social gemenskap, personlig identitet och att återvinna förmågan till social kommunikation.  

I programmet kan vi se denna utveckling hos deltagarna på olika sätt. Men det kan ibland vara 

svårt för deltagare att anpassa sig till det sociala runt om arbetet. Som till exempel vid luncher 

då det kan vara lätt att dra sig undan gruppen. Vi ser att programledaren Anders Öfvergård har 

en stor roll i detta tema då han försöker skapa sammanhållning i arbetsgruppen, delar ut 

uppgifter och ser till att arbetet blir utfört. Detta kan vi koppla till Empowerment och 

komponenten Intrapersonel. Delarna i denna komponent som är specifikt relevant till temat är 
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personens sätt att tänka om sig själv, personens tilltro till sin förmåga och upplevelse kring 

kompetens. Vi ser att arbetets roll skapar en miljö där individer kan påverka andra individers 

tankesätt om sig själv det blir extra tydligt i och kring det ansvar som ett riktigt arbete 

innebär.  

Nedan följer tre citat från Anders som exemplifierar hur temat återspeglas:  

“/../ du jobbar med /../och du berättar för /../ vad som ska göras här. Det ska läggas golv, 

(paus, en sek) så att inte /../ står sysslolös och står och tittar. För det får inte hända”. 

Avsnitt 2.  

En fadder har tagit ett återfall. Anders berättar:  

“Alla blev väldigt påverkade av det som har hänt med /../, trots det så måste vi kämpa på, för 

idag kommer en ny hemlös”.  

Avsnitt 4.  

“Jag ser när vi käkar lunch, så drar du dig undan /../”.  

Avsnitt 5. 

 

Kvalitetsmedvetande handlar om att upprätthålla kvalitet i arbetskooperativet. 

Samarbetsvilja, tålamod, god kundkontakt och hög kvalitet är viktigt för verksamheten. 

Missbrukare har ofta ett slit- och släng beteende, och behöver därför lära sig att upprätthålla 

god kvalitet. Kvalitetsmedvetande i yrket och kring den egna personen skapar en bättre 

självkänsla.  

Vi ser många exempel på när kvalitetsmedvetande på arbetsplatsen upprätthålls av Anders. 

Anders säger till när någon gör fel på arbetsplatsen och det leder till förbättring. Basta 

bedriver vanligtvis sin rehabilitering utan programledare, men här ser vi att temat återspeglas 

mestadels av programledaren Anders. 

Att lära sig en medvetenhet om kvalitén kan relateras till Empowerment komponenterna: 

Intrapersonel och Beteende. Genom komponenten intrapersonel kan individens utveckling i 

kvalitetsmedvetenhet ses som en ändring av personens tro på sin förmåga och därmed lära sig 

att värdesätta sig själv och sitt beteende. Denna tro på sin egen förmåga kan leda till den andra 

komponenten, Beteende. Beteende komponenten handlar om att individen agerar på ett sätt så 

att beteendet influerar det önskade resultatet. Kvalitetsmedvetande blir ett beteende som 
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därmed kan leda individen mot sina mål i livet. När Anders Öfvergård talar om hur kvaliteten 

på arbetsplatsen ska uppnås skapar han en möjlighet för deltagarna att ta makt över sina 

tankar och beteenden kring kvalitetsmedvetande. Här är två exempel på detta: 

 

Deltagare: “Världens längsta planka, men jag behöver bara 42 cm av den så (paus). Så, den 

delen skulle jag ha!”  

Anders: “När man ska göra en bräda, som ska vara en viss längd, å man ser att, det går ju 

faktiskt att använda den här, då tar man den istället för att hämta en lång ny, för annars så 

tar det slut. Det gäller dig faktiskt, /../, främst”.   

Avsnitt 4.   

 

Anders ropar till hela gruppen inne på bygget:  

"Allihopa! Nu har vi kommit till en en gräns där jag blir tokig snart /../ Nu släpper vi allt 

bygge å vi rensar upp /../”  

Avsnitt 1. 

 

Temat Solidaridet syftar till att en individ som kommer till Basta ska känna sig välkomnad 

och stöttad. Faddrar som bott en längre tid på Basta hjälper den nya deltagaren att komma 

tillrätta och stöttar när det behövs, fadderskapet är menat att vara positivt för både faddrar och 

nya deltagare. Ett exempel på solidaritet som vi ser är att uppskattning och hälsning följs ofta 

av kramar. Den solidariska grundstenen på Basta och framförallt faddersystemet får oss att 

relatera till Peer advocacy.  

Peer advocacy innebär att personer som lämnat en utsatt situation bakom sig, engagerar sig 

för att hjälpa andra i en liknande situation som man själv en gång varit i. Faddrar hos Basta 

kan inte ensam få någon annan att utvecklas men dem kan finnas till och ge stöttning och råd 

för att någon annan ska kunna ta sig ur situationen. Vi ser att genom faddrarnas solidariska 

stöd till de nya deltagarna skapas förutsättningar till självhjälp.  

Anders: “Hör ni, /../ har tagit ett återfall /../ Men nu ville hen tillbaks /../ E ni hemma i 

helgen? /../ Det kanske är bra för /../ att ha någon här, så att hen inte är själv i ladan” 
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Fadder som egentligen ska åka bort:   

“Jag kan stanna hemma i helgen. /../ Det är klart jag ställer upp liksom /../” 

Avsnitt 2. 

Oberoendets stolthet är ett tema där individen lär sig att ta makt och ansvar för sina 

handlingar. Det betyder att individen inte bör skylla ifrån sig på andra, samtidigt som 

framgångarna blir personens egna. Under arbetets gång ser vi hur deltagarna övas i att lära sig 

ta komplimanger, beröm och kritik.  

Oberoendets stolthet är enligt oss nära Empowerment och dess komponenter Intrapersonel, 

Interaktion och Beteende. Oberoendets stolthet kan bli ett sätt för individen att lära sig att ta 

makt för utvecklingen av ansvarskänsla. Detta ansvar påverkar individens tankemönster om 

sig själv och sina handlingar. Det gör att personen kan skaffa sig nödvändig kunskap och de 

färdigheter som behövs för personen ska kunna ändra sitt beteende och nå sina mål. I 

programmet ser vi att Bastas grundsten och Empowerment överensstämmer väldigt väl när 

individer genom arbetet lär sig att det är ok att göra fel men att det även är viktigt att vara stolt 

över sina egna framgångar. Här nedan ser vi exempel på deltagare som uttrycket stolthet och 

ansvarstagande.  

Deltagare utför en arbetsuppgift och lyckas färdigställa. Hen applåderar till sig själv och 

säger: "Yes!//...// Jag grejade det!"   

Avsnitt 2.  

Deltagare: “Asså jag känner så man kan aldrig skylla på nån annan att man missbrukar, de, 

det är mitt eget val, man har alltid ett val”.  

Avsnitt 4. 

Det sista men absolut inte minsta temat är Exemplets makt som handlar om att en person inte 

gör som du säger, utan gör som du gör. Faddrar och arbetsledare blir förebilder och ledsagare 

för deltagarna och fungerar som levande bevis på att en livsförändring i positiv riktning är 

möjlig. Detta tema ser vi svagt i bakgrunden i Tv-programmet genom snickare från Basta och 

faddrar. Bastasnickarna kommer till bygget varje dag och arbetar outtröttligt med sina 

uppgifter och de blir därmed goda exempel för de nya deltagarna. Faddrarna visar exempel på 

att även vid ett återfall kan man ta sig tillbaka och fortsätta sitt liv fritt från missbruk. 
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Även här ser vi att Empowerments beteendekomponent överensstämmer med Bastas 

grundsten. Att följa någon annans exempel kan vara till stor hjälp när en person utvecklar ett 

nytt beteendemönster som krävs för skapa sig ett liv utan droger.   

Fadder kommer tillbaka efter ett återfall:  

“Hänt har hänt å (paus), det handlar inte om hur hårt man faller, utan hur fort man reser 

sig”. 

Avsnitt 4. 

 

 

6.2 Tv-programmet tillför och exkluderar  

 
När det kommer till vad programmet tillför och exkluderar från Bastas rehabiliteringsfilosofi, 

kan vi tydligt se hur grundstenen Ekologiskt tänkande saknas helt i programmet. Vi kan anta 

att denna grundsten kan ha exkluderats på grund av att den kan verka ointressant i Tv. Att 

exkludera ekologiskt tänkande gör att en del ur Bastas rehabiliteringsfilosofi saknas i 

Nybyggarna. Vi ser att grundstenarna Kvalitetsmedvetande och Exemplets makt visas båda 

två, men delar av Kvalitetsmedvetanade som till exempel slarv med individens livsföring har 

exkluderats medan Exemplets makt visas men dock svagt. Detta förmodar vi kan vara av 

samma orsak som grunden till att ekologiskt tänkande exkluderats, alltså att dem är 

ointressanta eller alternativt svåra att visa i Tv.  

Något som programmet tillför är att varje vecka anländer det en ny deltagare som samtliga 

deltagare ska bygga ett hem åt. För att skilja på de nya deltagarna och faddrar får dem 

arbetskläder i olika färg. Blå färg för faddrar och orange för de nya deltagarna. Detta ser vi 

som ett sätt att skilja på nya och gamla deltagare dels för alla på arbetsplatsen men även för 

att Tv-tittarna lätt ska se skillnad mellan faddrar och nya deltagare. Något annat som 

programmet också tillför är att samma dag som den nya deltagarens boende är färdigt får 

deltagaren besök av anhöriga. En del anhöriga, till exempel några små barn blir dock 

censurerade eller visas inte alls. Vi antar att familjerna själva bestämmer om de vill visas eller 

inte. Att Tv-programmet tar dit anhöriga kan vara både positivt och negativt för deltagaren. Vi 

tänker att det kan vara positivt för att deltagaren får visa upp sitt nya hem och drogfria liv för 

sin familj. Men å ena sidan, har deltagaren endast varit på Basta i en vecka när de anhöriga 

kommer på besök och hen är precis i början av sin stora livsförändring och har kanske inte 
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själv hunnit ta in vad som är på väg att hända. Å andra sidan kan Tv-programmet Nybyggarna 

ge deltagaren en knuff i positiv riktning till förnyad framtida kontakt med familjen i och med 

att de ses så tidigt i sin drogfrihet.  

Varje vecka som det kommer en ny deltagare ska denne introduceras i gruppen som redan är 

där. Det ska byggas ett hem åt personen under tidspress eftersom att veckan därpå kommer 

det ytterligare en ny deltagare. Vi tänker att en stor förändring ofta innebär mycket stress och 

när det varje vecka introduceras en ny person kan påfrestningen för samtliga öka. Vi vet dock 

inte hur ofta och på vilket sätt Basta introducerar nya personer i vanliga fall, men vi kan anta 

att Tv-produktionen har sina tidsramar och sin agenda och detta kan få konsekvenser. Tv-

programmet tillför ett stort fokus på att en av faddrarna lämnar Basta och tar ett återfall, som 

senare återvänder. Programmet tillför även att Anders åker och hämtar en deltagare som är på 

väg att lämna samtidigt som en fadder haft kontakt med en deltagare innan programmet för att 

få honom till avgiftning och senare in på Basta. Att programmet fokuserar på en del saker, gör 

att vår tolkning blir att de saker och händelser som får “Tv-tid” är sensationella på olika sätt 

och detta kan påverka samtliga deltagare.    

Deltagare: “Hade det, asså hade det inte varit för er, hade det inte varit för hela grejen, så 

hade jag skrivit ut mig rakt av asså”.   

Avsnitt 6.  

Anders: “Det e så här, jag blir lite orolig för att jag känner inte igen dig”. 

Fadder: “Skapa inte dramatik /../ Alla vi som e här, det ska jag säga även fast ni vill filma det 

här, alla vi som är här, har haft så mycket dramatik i våra liv så det räcker för ett tag”. 

Avsnitt 4.  

Här har vi exempel på hur Tv-programmet har visat fram två olika sensationella händelser 

varav den ena ser vi som positiv och den andra negativ. En deltagare uttrycker att hen blivit 

hjälpt av Tv-programmet Nybyggarna. Det ser vi som positivt för att programmet har lagt ner 

tid och energi på en person som själv ansåg sig behöva extra hjälp, då hen avvek från 

avgiftning första gången personen skulle till Basta men övertalades till ett nytt försök av 

programmet. Denna deltagare har ett förflutet som avviker från övriga deltagare vilket gör att 

hens historia är sensationell i sig. Faddern däremot uttrycker att programmet skapar och vill 

filma dramatik. Det här ser vi som ett negativt inflytande på personens rehabilitering då Tv-

inspelningen med fokus på drama och sensation kan bli ett hinder i arbetsrehabiliteringen. 



 

31 

 

 

6.3 Anders Öfvergårds roll  

 
För det första har Anders en huvudroll i Tv-programmet som programledare. Nybyggarna är 

inte det första program som Anders har medverkat i, i folkmun kallas Anders ofta för “Arga 

Snickaren”. Vi ser att på grund av att han är en känd programledare har han med sig en viss 

status in i produktionen av Nybyggarna. Ett exempel är Anders första möte med en deltagare 

innan personen kommer till Basta. 

Under första mötet med Anders går en deltagare iväg och stjäl, hen återkommer kort därefter 

och säger:  

“Vad nervös jag var du! /../ tänk om jag skulle åka fast när Arga Snickaren är med och filmar 

mig!” 

Avsnitt 2.  

Men sedan har han även två andra tydliga roller i Bastas rehabiliteringsprocess. Dels är han en 

byggledare och dels fungerar han som en fadder. I rollen som byggledare delar Anders ut 

arbetsuppgifter, ger stöd i hur det ska utföras samt berömmer starkt när deltagare och faddrar 

lyckas med sin uppgift. Han arbetar även själv på bygget som snickare. Vi anser att Anders 

roll som byggledare är väldigt viktig då han inte bara gör så att alla utför sina arbetsuppgifter, 

han är även noga med att ge beröm och komplimanger för deras arbete och poängterar hur 

duktiga de varit när dem har utfört sin arbetsuppgift med gott resultat. Anders tar deltagares 

och faddrars arbetsmässiga ansträngningar på allvar vilket även är en grunden i Bastas 

rehabiliteringsfilosofi. 

Anders: “/.../Asså det här är otroligt bra gjort. Varenda hörna är rätt. Jag vet inte vad jag 

ska säga! Du är grym!/.../”.   

Avsnitt 5.   

I rollen som fadder kan vi se att Anders är väldigt empatiskt och visar ett omsorgsfullt 

beteende gentemot både deltagare, faddrar och snickare i programmet. Anders ger stöd i form 

av enskilda samtal och är noga med att krama alla deltagare och faddrar dagligen. Med sitt 

beteende ser vi att Anders upprätthåller Bastas grundsten Solidaritet på ett tydligt sätt. 

Däremot delar inte Anders samma erfarenheter som Bastas faddrar i form av social utsatthet. 

Vilket faddrarna på Basta och de nya deltagarna gör. Anders samtalar med Bastas 
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rehabiliteringschef där denne pratar om återfall, vilket Anders säger sig inte har någon 

erfarenhet av.   

Anders:“Ah jag trodde att jag hade börjat förstå lite grann av det här livet /../ Det här äter 

sönder mig”.  

Avsnitt 4.  

I rollerna som programledare, byggledare och fadder kan vi se att Anders uppvisar en form av 

Advocacy, citizen advocacy. Citizen advocacy innebär att personer söker kontakt med 

marginaliserade grupper med syfte att hjälpa, förstå eller föra gruppens talan. Anders visar en 

stor vilja att hjälpa, förstå samt en stor empati för de hemlösa. Exempelvis genom att under 

och innan Tv-programmets inspelning visa deltagarna hur en uppgift ska utföras, stötta i 

samtal och visa stort engagemang i allt positivt och negativt som händer samtliga deltagare.  

6.4 Sammanfattning  

 
För att sammanfatta svaren på våra frågeställningar kan vi för det första se att Bastas 

rehabiliteringsfilosofi återspeglas genom de grundstenar som tydligt visas i Tv-programmet. 

Några grundstenar har fått mer utrymme i och med att de är direkt kopplade till själva arbetet, 

medan ett par andra grundstenar får mindre plats i programmet, vilket vi tolkar som att Tv-

produktionen anser vara av mindre intresse. Därmed ser vi att Bastas rehabiliteringsfilosofi 

återspeglas till stora delar. Genom rehabiliteringsfilosofin kan vi se att Tv-programmet både 

tillför och exkluderar. Vi ser det som både positivt och negativt då en del av Bastas 

rehabiliteringsfilosofi hamnar i skymundan, medan Tv-produktionens intressen har resulterat i 

stora ansträngningar för att hjälpa deltagare både innan och under programmet. 

Programledaren Anders Öfvergård har enligt oss förutom sin programledarroll, två andra 

roller i rehabiliteringsprocessen. Dessa är byggledare och fadder. Dock är han inte en 

renodlad Basta-fadder utan har skapat en fadderroll i Tv-programmet Nybyggarna.  

 

7. Diskussion  

 
Mot bakgrund av sammanfattningen kommer vi här att inledningsvis diskutera resultat och 

analys. I arbetet utgår vi ifrån att Bastas rehabiliteringsfilosofi återspeglas i Tv-programmet 

genom Bastas grundstenar. Dessa ser vi konkret i samtliga deltagares dialoger, monologer 
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samt våra iakttagelser av situationer i programmet. Vi ser att programmets upplägg som ett 

bygg-program gör att vissa grundstenar är mer representerade än andra och någon är till och 

med helt frånvarande. Alternativa tolkningar till resultaten kan vara att Basta inte återspeglas 

alls. Att allt som visas i Tv-programmet kan vara kopplat till enbart arbetet kring bygget och 

av en slump sammanfaller med Bastas rehabiliteringsfilosofi. Vi valde dock att se på Tv-

programmet genom våra teman som har sitt ursprung i Bastas grundstenar. Och därmed 

förutsätta att eftersom Basta tar hand om deltagarna när produktionen är slut, är 

rehabiliteringsfilosofin närvarande i programmet, dock på ett modifierat sätt.  

Vad gäller de andra två frågeställningarna, vad som tillförs och exkluderas av Tv-programmet 

samt vilken roll Anders Öfvergård har, relateras det till vad som händer när man gör Tv på det 

här sättet. Programmet exkluderar lite av grundstenarna och tillför saker som är intressanta för 

produktionen som vi ser som både positiva och negativa för deltagarnas rehabilitering. Anders 

Öfvergårds roller ser vi som positiva då han går in som en fadder och verkligen stöttar 

samtliga deltagare och som byggledare där han tydligt leder och fördelar arbetet. Alternativa 

tolkningar till dessa resultat ser vi som att Anders Öfvergårds roller i rehabiliteringsprocessen 

kan vara fler roller än det vi tycker oss ha sett, eller till och med ingen roll alls i 

rehabiliteringsprocessen. Att Anders till exempel har stödsamtal, kan alternativ ses som en 

terapeutisk roll, men dessa samtal har vi tolkat som en del i den fadderroll som vi anser att 

Anders intar. Och rollen som byggledare kanske egentligen endast är en del i Anders 

programledarroll. 

De alternativa tolkningarna förhåller sig till vår teoretiska referensram på olika sätt. Om 

Anders Öfvergård intar en terapeutroll så skiljer det sig från Bastas grundstenar och arbetssätt 

då Basta inte bedriver samtalsterapi. Det skiljer även från Empowerment där terapi inte är en 

del i teorin utan att det mest centrala är hjälp till självhjälp. Om det är en slump att Tv-

programmet sammanfaller med Bastas rehabiliteringsfilosofi, så är ändå den 

arbetsrehabilitering som deltagarna får ta del av på bygget, en grund för Empowerment och 

väl överensstämmande med teorin oavsett om Basta är inblandade eller inte. Våra alternativa 

tolkningar är i stort i linje med vår tidigare forskning: Behandling i Tv och 

Arbetsrehabilitering i sociala företag. Arbetsrehabiliteringen i programmet sker dock i så fall 

inte i ett socialt företag utan i produktionen av ett Tv-program. 

Vårt val av teoretiska perspektiv grundar sig dels på valet av studieobjekt och för att kunna 

belysa hur Bastas rehabiliteringsfilosofi återspeglas. Därför blir valet av Bastas grundstenar 
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som ett perspektiv självklart. Empowerment och Advocacy valdes eftersom vi anser att de 

ligger väldigt nära grundstenarna och kan bidra med ytterligare djup i analysen. Det kan också 

vara så att på grund av att teorierna är väldigt lika Bastas rehabiliteringsfilosofi kan det istället 

för att ha gett oss ytterligare djup i analysen, enbart gett oss redundans. 

Vårt resultat kan inte direkt relateras till tidigare forskning då vi inte funnit forskning som 

överensstämmer med vår studie. Under tidigare forskning med temat "Exponering av utsatthet 

i Tv och övrig media" kan resultat och analys relateras till Tv-programmet genom att 

Nybyggarna också är ett program som innefattar exponering av människor i utsatthet. 

Nybyggana visar även upp ett stort mått av framgång och lycka som enligt Biressi (2004) är 

typiskt för den postdokumentära mediakulturen. Det vi ser i Tv-programmet som är 

återspeglat av Bastas rehabiliteringsfilosofi kan relateras till den tidigare forskningen under 

temat "Arbetsrehabilitering i sociala företag". Detta genom att vi även i Tv-programmet ser 

ett stort fokus på arbete och de Bastagrundstenar som har med arbete att göra. Vi ser alltså att 

resultatet av vår studie kan relateras till resultaten i tidigare forskning genom den typen av Tv-

program som vi använt som material. Vårt resultat kan inte jämföras med tidigare forskning 

eftersom ingen artikel i vår tidigare forskning har belyst samma fråga som oss. Detta kan ses 

som en svaghet för vårt resultat eftersom vi inte kan stärka vår slutsatts med tidigare 

forskning. 

Vi valde en kvalitativ ansats till vår studie för att kunna studera rehabiliteringsfilosofin på ett 

djupgående sätt. Vårt syfte hade eventuellt varit möjligt att uppnå även med hjälp av en 

kvantitativ ansats, exempelvis kvantitativ innehållsanalys då teman hade kunnat bytas mot att 

räkna hur ofta ord eller specifika händelser upprepas, till exempel hur ofta de kramas. Vi 

valde att använda oss av kvalitativ riktad innehållsanalys som metodstrategi. Fördelarna med 

denna metodstrategi är att den är mycket organiserad och strukturerad. Vi kände att en 

strukturerad metod var nödvändig och hjälpsam till det omfattande materialet. Å andra sidan, 

har vår metod också begränsningar. En sådan begränsning kan vara att fokus på helheten 

minskar eftersom metod, datainsamling och analys är inriktad på teman. Dessutom sker valet 

av teman innan datainsamlingen vilket kan innebära att någon del av materialet som kan ha 

varit relevant för studien förbises.  

Frågor som väcktes i studiens början som vi inte har belyst, men fortfarande känner 

nyfikenhet för är: Vad händer om man gör ett Tv-program med människor i utsatthet? 

Programmet presenteras som underhållning, vilka konsekvenser för det med sig? Dessutom 
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väcker vår studie ett antal ytterligare frågor till fortsatt forskning. Några exempel på dessa är: 

Hur ter sig behandling i Tv jämfört med traditionell behandling? Vad händer när man gör en 

Tv-produktion med människor i extrem utsatthet? Är sociala företag problematiska i en 

välfärdsstat? Vilka långsiktiga resultat kan hemlösa som bygger sina egna hem få? Kan 

arbetsrehabilitering med riktiga jobb vara ett alternativ till traditionell rehabilitering med 

drogen i centrum? Alla dessa frågor är viktiga för socialt arbete på olika sätt och behöver 

regelbundet belysas då samhället är i ständig förändring. Vi som socionomstudenter har efter 

denna studie fått ett extra intresse för sociala företag och för den kategori av Tv-program som 

Nybyggarna tillhör. Nästa steg för oss hade varit, om det hade rymts inom ramen för denna 

studie, varit att jämföra traditionell behandling med den här studiens typ av rehabilitering.  
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