
BAKGRUND:
Antalet barn inom socialtjänsten har mer än sexdubblats under de senaste 50 åren (SSB 2016). 
Under 2016 var 30 500 barn och unga mellan 0-20 år kopplade till socialtjänsten. Avhopp från 
skolan är alltför högt och situationen genererar ett massivt utanförskap. Ungdomarna saknar 
tillhörighet till ett bra lag, blir sällan sedda och upplever föga känsla av att behärska vardagen.

(Ref. DNV GL 31.05.2017).

1 032 000 
personer mellan 

16-30 år utgör 
20% av 

befolkningen.

4 % 
i åldern 0-22 år 

är social-
tjänstens kunder.

30 % 
av eleverna som 

börjar på gymnasie-
utbildning har ingen 
formell kompetens 

5 år senare.

28 800 
personer 

under 30 år 
är arbetslösa.

70 000 
personer under 
30 år är varken 

sysselsatta eller 
i utbildning.

KLUBBPROGRAM 
Drive for lifes verksamhet bygger på en välbeprövad 
och dokumenterad metod där barn och unga i riskzon 
för utanförskap ges möjlighet till utmanande fritids-
aktiviteter och utvecklande samtal i små grupper 
tillsammans med trygga och utbildade vuxna. Våra 
tjänsteköpare är främst kommuner.
 
Tillsammans med socialtjänsten, skola, och andra 
relevanta ungdomskontakter rekryterar och matchar vi 
ungdomarna till en sk ”klubb”. Varje klubb består av 5-7 
deltagare som leds av två vuxna handledare. Klubben har 
en fast lokal och träffas en kväll i veckan under ett helt år 

och arbetar i huvudsak med fyra olika teman – Trafik-
säkerhet, teambuilding, social kompetens och livsstil.
 
Vi jobbar med barn och unga i åldern 10–24 år. 
Snittåldern hos deltagarna är för närvarande 15,5 år 
(ref. DNV GL).
 
I klubben etableras ett gemensamt team som kom-
binerar goda erfarenheter, gemensamma teamregler 
och utmanande aktiviteter som ger den positiva känslan 
av att klara av något, glädje och god laganda.en, glädje 
och bra sammanhållning.



En deltagarplats inkluderar:• Fast klubbhus• Två fasta vuxna teamhandledare• Fast träfftid: 17.50 - 21.00,  48 samlingar per år• Teamprat med fyra huvudsakliga teman: 
 trafi ksäkerhet, livsstil, teambuilding och 
 social kompetens

Kontaktinformation: 
Thomas Löwenberg - Tel. +46 733 72 17 81 - e-post: thomas@driveforlife.se

www.driveforlife.se driveforlife Drive for life

I samarbete med:

DNV GL (VERITAS) 
När en deltagare börjar hos oss, genomförs en nollmätning. En motsvarande slutmätning genomförs när deltagaren är klar med vårt klubbprogram. 

Dessutom genomförs 3 och 5 årsmätningar. Insamlad data bearbetas av DNV GLs verktyg för mätning av samhällsnytta - SEMI - och vi får dokumenterat 
inte-prissatta och prissatta effekter av vårt arbete. Dokumentationen offentliggörs genom en årlig analys av samhällsnyttan - i tillägg till att vi kan använda 

detta verktyg till att fortsatt optimalisera vårt klubbarbete.

RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION
Drive for life har utvecklat solida rutiner för rapportering 
och har tillsammans med DNV GL (Veritas) fokus på god 
dokumentering av vårt arbete.

Våra rutiner: 
Om deltagaren är under 18 år inhämtas samtycke av för-
myndaren. Åtgärdsplan utarbetas i samarbete med förmyndare 
och tjänstens köpare. Teamchefen loggför via verktyget Itslearning 
efter varje klubbkväll och en månadsrapport skickas till tjänstens 
köpare varje månad. En individuell årsrapport utarbetas tillsammans 
med teamchefen och skickas till tjänstens köpare och förmyndare.

Om deltagaren är över 18 år utarbetas en målinriktad aktivitetsplan i samarbete med den unga 
personen själv. Teamchefen loggför via verktyget Itslearning efter varje klubbkväll och en aktivitets-
rapport skickas till tjänstens köpare varje månad. En individuell årsrapport utarbetas tillsammans 
med varje teamchef och skickas till tjänstens köpare och den unga själv.

av deltagarna i Drive for lifes 
program, går MINST ETT ÅR 

LÄNGRE på skolan.

87%

Den ekonomiska nettovinsten är i 
genomsnitt 1,8 miljoner kronor per 
deltagare i DFL (Ref DNV GL 30.05.2017).

1,8
MSEK

Kommunerna får 7 kronor 
tillbaka för varje krona de 

investerar.

1:7

• Varje deltagare har en åtgärdsplan. Det loggförs 
 efter varje samling gentemot deltagarens mål.

• Varje månad utarbetas en individuell rapport.

• DNV GL levererar en årlig analys av samhällsnytta.


