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INTRODUKSJON 

”Ung i Oslo” undersøkelsene fra 1996 og 2006 viser at det i bydelene Vestre Aker, 

Frogner, Ullern, også kalt Oslo vestkant, konsumeres mer alkohol enn i de andre 

bydelene i Oslo (Pedersen 2006, Øia 2007). Det kan se ut som om beboerne i disse 

bydelene mestrer livene sine ganske bra, selv om alkoholkonsumet blant dem er ganske 

høyt. Det gjelder unge mennesker, men også de voksne (Pedersen 2006).  Høyt konsum 

gir som kjent flere med problemfylt bruk (Fekjær 2007). 

Hva kan dette skyldes? Kan det være slik at beskyttelsesfaktorene i forhold til et høyt 

alkoholforbruk blant befolkningen i disse bydelene er høy på grunn av tilgangen på god 

sosial kapital? Hvis det er slik, kan høy utdannelse, høy inntekt og gode nettverk, som 

reproduseres innad i miljøene, og kulturen på Oslo vest, gi beskyttelsesfaktorer mot 

alkoholproblematikk hos unge voksne når de er i behandling? Hvordan opplever 

behandlere at god sosial kapital influerer på bedring i behandling eller gir 

beskyttelsesfaktorer i behandlingen? Det er av interesse å undersøke dette i et 

behandlingsperspektiv da disse unge menneskene, hvis alkohol inntak har utviklet seg 

på en eller annen måte til å være behandlingstrengende, ikke har mestret dette ”fuktige” 

miljøet på Oslo vestkant.   

Befolkningen på Oslo vest er som kjent innehavere av gode sosioøkonomiske forhold. 

De har gode nettverk, høy sosioøkonomisk status, og mange av de rikeste menneskene i 

Oslo og Norge forøvrig bor der. Her finner vi også dem med de høyeste inntektene i 

Norge (Pedersen 2006). 

 

Bakgrunn 

Det er av stor forskningsmessig relevans å undersøke alle deler av en befolkning i 

forhold til rusmiddelbruk, og ikke bare de sosialt utslåtte slik mye av dagens 

rusmiddelforskning dreier seg om. I tillegg er det av samfunnsmessig betydning å 

forsøke å avdekke om, og på hvilke måter, noen deler av en befolkning tilsynelatende 

evner å kunne benytte seg av beskyttelsesfaktorer i forhold til rusmidler (alkohol), mens 

andre ikke lykkes i like stor grad med det. Videre vil det være av stor faglig interesse å 

undersøke om de unge som vokser opp på Oslo vestkant hvor det drikkes mer alkohol 

enn til eksempel andre bydeler i Oslo, til tross for dette, kan dra nytte av den gode 

sosiale kapitalen som ligger i de gode og tette felleskapsnettverkene som mange av 

beboerne på Oslo vestkant innehar, når de har utviklet alkoholproblematikk og er i 

behandling (Pedersen 2006, Øia 2007).  

Med en større innsikt i hvordan beskyttelsesfaktorer virker på unge voksne med 

alkoholproblematikk kan behandlere kanskje adoptere nye tilnærmingsmåter overfor 

denne målgruppen. Er det slik at god sosial kapital også har betydning i behandling? 
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Tidligere forskning på feltet 

Jeg har gjort mange søk på databaser og i internasjonale faglige tidsskrifter. Få, om 

ingen har så langt kunnet koble sammenhengen mellom de fire nøkkelordene i min 

problemstilling; god sosial kapital, beskyttelsesfaktorer, høyt alkoholforbruk, og unge 

voksne i alkoholbehandling. Det finnes mye forskning på området sosial kapital og 

helse, samt noe forskning som kobler sosial kapital og alkoholbruk. Det eksisterer dog 

en del forskning som tar for seg alkoholdødelighet i forhold til sosioøkonomisk status, 

og som således kan fungere som en indikator for eventuelle beskyttelsesfaktorer 

bedrestilte mennesker kan inneha (Mäkelä 1999, Harrison & Gardiner 1999).  

Den norske og anerkjente sosiologiprofessoren Willy Pedersen har behandlet temaene, 

om enn under noen andre begreper. Han har blant annet i sin bok, Bittersøtt, behandlet 

deler av overnevnte tematikk uten å gå direkte inn på beskyttelsesfaktorer som begrep. 

Han bruker heller ikke god sosial kapital som begrep, men nært beslektede faglige 

begreper som; kulturell kapital og høy sosioøkonomisk status. Han har heller ikke 

behandlet temaene, så vidt det er blitt kartlagt i denne oppgaven, i et 

behandlingsøyemed.  

Søkestrategi  

Jeg har benyttet meg av tilgangen til vitenskaplige artikler og databaser gjennom 

Linnèuniversitetets aksess i undervisningsplattformen; Moodle. Jeg vil i det kommende 

redegjøre for hvilke søkestrategier jeg har benyttet meg av for denne studien.  

Tidlig i prosessen med å oppsøke kunnskap om den valgte tematikken tok jeg kontakt 

via mail med professor i sosiologi; Willy Pedersen. Jeg oppnådde ikke kontakt med 

Pedersen. Jeg ringte så til forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS (Statens Institutt 

for rusmiddelforskning) og presenterte tematikken for henne. Hun viste til Pedersens 

undersøkelser (Pedersen 2006), samt til ”Ung i Oslo” undersøkelsene som for øvrig 

også Pedersen viser til i sin bok ”Bittersøtt”. Utover det, kjente ikke Skretting til andre 

undersøkelser eller forskning som var direkte relatert til forfatterens tematikk for denne 

studien.  

Etter dette foretok jeg mange søk i tidsskrifter og databaser hvor jeg benyttet meg av 

moodle plattformen og aksessen derifra via Linnèuniversitetets tilgang. Disse er referert 

og finnes som vedlegg bakerst i denne studien. En viktig strategi var også å se igjennom 

referanselisten til nærliggende artikler som var relevant for studien.  

 

Formål og problemformulering 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven har vært å belyse hvorvidt og eventuelt 

hvordan behandlere vurderer at god sosial kapital influerer på bedring i behandling hos 

unge voksne med alkoholproblematikk.   

Problemstilling: 
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Hvordan vurderer behandlere god sosial kapital som en beskyttelses faktor for 

alkoholproblematikk hos unge voksne i behandling?  

Opplever behandlere at god sosial kapital influerer på bedring i behandling eller gir 

beskyttelsesfaktorer i behandlingen hos pasienter med alkoholproblematikk? 

Hva betrakter behandlere som beskyttelsesfaktorer og eventuelt risikofaktorer hos 

pasienter med god sosial kapital? 

Er det slik at behandlere vurderer sosial kapital som en beskyttelses faktor når de 

behandler unge voksne med alkoholproblematikk? Hvordan opplever behandlere at god 

sosial kapital er beskyttende for unge voksne med alkoholproblematikk når de er i 

behandling? Hvordan vurderer behandlere faktorer som; høy inntekt hos foreldre, god 

sosioøkonomisk status, god nettverk som reproduserer seg selv, og høy utdannelse hos 

foreldre, som beskyttende faktorer mot de unges alkoholproblematikk under 

behandlingsforløpet? Det er således å beskrive behandleres erfaring med fenomenet god 

sosial kapital og hvordan de vurderer begrepet god sosial kapital som beskyttende mot 

unge voksnes alkoholproblematikk når de er inne i behandling, som er hovedformålet 

med denne studien.  

Studien kommer også inn på og beskriver behandlernes vurdering og syn på 

risikofaktorer knyttet til begrepet sosial kapital. Det er gjort lite forskning på dette 

temaet og jeg anser det derfor som viktig å få tak i hvordan behandlere vurderer hvilken 

betydning god sosial kapital har i behandlingen, noe som kan gi behandlingsmessige 

innspill i fremtidige behandlingsforløp for unge voksne i alkoholbehandling.  

 

Teori 

Teoretisk utgangspunkt og begrepsavklaring 

Det teoretiske bakteppet for oppgaven er nevnt i introduksjonen, og hviler dels på 

forskningen til Pedersen (2006). Jeg vil i dette kapittelet ytterligere redegjøre for mine 

teoretiske utgangspunkter. Dessuten vil jeg også redegjøre teoretisk for hvordan jeg 

forstår de forskjellige nøkkelordene i min problemformulering. Dette har dannet noe av 

fundamentet for utarbeidelsen av min intervjuguide.  Aller først, Pedersen (2006), 

argumenterer i boken Bittersøtt, for at; marginaliteten reproduseres, svake ressurser 

gjør rusmidlenes konsekvenser farligere enn der hvor sterke ressurser er 

utgangspunktet. Alkoholkonsumet er høyest i de øvre sosiale klassene, men mye tyder på 

at eventuelle sosiale konsekvenser av alkoholmisbruk raskere rammer dem som står 

lavest på den sosiale rangstigen (Pedersen 2006, s. 23). Bø & Shiefloe (2007) viser til 

at et av Bourdieus sentrale argumenter er at ulik tilgang på kulturell kapital bidrar til å 

reprodusere sosial ulikhet. De hevder videre at tilsvarende resonnement kan gjøres 

gjeldende for sosial kapital. Det typiske mønsteret i vestlige samfunn er at de 

sosioøkonomisk best stilte gruppene også er de som har mest ressurser tilgjengelig 

gjennom sine personlige nettverk, det vil si at de har mye av den sosiale kapitalen som 
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kan gi avkastning i form av tilgang til interessante og godt betalte jobber (Bø & 

Shiefloe, 2007, s. 166).  

 Den franske sosiologen Pierre Bourdieu skiller imidlertid mellom tre hovedformer av 

kapital; økonomisk kapital, kulturell kapital, og sosial kapital. Bourdieu hevder at; 

sosial kapital er summen av de faktiske eller potensielle ressursene som er knyttet til det 

å ha et varig nettverk av mer eller mindre institusjonaliserte relasjoner, preget av 

gjensidig kjennskap og anerkjennelse ( Bø & Shiefloe 2007, s. 160). Selv om det er 

forskjeller på de tre kapitalformene til Bourdieu, argumenterer Bø & Shiefloe (2007) for 

at typiske trekk for kulturell og sosial kapital er at de ofte sammenfaller. De som har 

mye av det ene, har også mye av det andre. I tillegg kan man også tolke Bourdieu dithen 

at alle tre formene for kapital henger sammen; mengden av sosial kapital som en aktør 

har, avhenger av hvor stort nettverk av forbindelser som effektivt kan mobiliseres og 

den mengden av kapital (økonomisk, kulturelt og symbolsk) som hver av dem en har 

forbindelser med, disponerer (Bø & Shiefloe 2007, s. 161).  

Eller som professor i sosiologi; Alejandro Portes skriver i en artikkel hvor han 

analyserer de forskjellige retningene begrepet sosial kapital fremstår i den moderne 

sosiologien og som han her i det kommende avsnitt, tolker Bourdieu; 

In a few brilliant pages, the French sociologist dealt with the interaction between 

money capital, social capital, and cultural capital, the latter defined as the formal 

educational credentials that an individual possesses and the more intangible complex of 

values and knowledge of cultural forms in his or her demeanor. Bourdieu's key insight 

was that forms of capital are fungible, that is they can be traded for each other and 

actually require such trades for their development. Social capital of any significance 

can seldom be acquired, for example, without the investment of some material resources 

and the possession of some cultural knowledge, enabling the individual to establish 

relations with others. (Portes 2000, s. 2). 

 

Dette danner noe av grunnlaget for hvorfor jeg vil operasjonalisere begrepet ”god sosial 

kapital” i min oppgave til følgende; høy sosioøkonomisk status, god utdannelse, høy 

økonomisk inntekt, og gode og varige nettverk som reproduseres seg selv. Disse 

nøkkelordene har dannet noe av grunnlaget for utformingen av min intervjuguide.  

Begrepet ”beskyttelsesfaktor” i problemstillingen er ikke i denne oppgaven knyttet opp 

til noen bestemt teori og er således ikke beskrevet i forhold til det gjennom studien. 

Begrepet beskyttelsesfaktor er ment å skulle peke tilbake på begrepet; god sosial kapital 

og de eventuelle beskyttelsesfaktorer det å inneha god sosial kapital muligens gir for 

unge voksne med alkoholproblematikk i rusbehandling. Men også hvordan behandlere 

vurderer god sosial kaptial som faktiske beskyttelsesfaktorer mot alkoholproblematikk 

hos unge voksne i behandling.  

Problemstillingens begrep ”alkoholproblematikk” er valgt med det bakteppet at 

”misbruk av alkohol” er vanskelig å definere, ikke minst diagnosemessig. ICD-10 

omhandler som kjent ikke misbruk av alkohol, men skadelig bruk og avhengighet 

(syndromet). I DSM-4 finnes diagnosen ”misbruk av alkohol”, men i og med at det bare 
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er ICD-10 versjonen som utløser rettigheter for pasienter i Skandinavia, finner jeg det 

problematisk å anvende begrepet ”misbruk av alkohol” i denne studien. Jeg ønsker 

derfor å operasjonalisere begerepet ”høyt alkoholforbruk”, eller ”alkoholproblematikk, 

som: pasienter som enten av andre eller seg selv, har valgt behandling for sin 

”alkoholproblematikk”. Besvarelsen veksler mellom å benytte seg av; ”høyt 

alkoholforbruk” og ”alkoholproblematikk”. De utgjør i studien samme betydning. 

Når ”unge voksne” refereres til i studien knyttes det til aldersgruppen unge; 18 – 35år. 

Både kvinner og menn.  

Begrepet ”risikofaktorer” er ikke tatt ut ifra noen teori, men er ment på samme måte 

som begrepet ”beskyttelsesfaktorer”, å peke tilbake på begrepet; god sosial kapital. 

Sosial kapital 

Det finnes også uttalige mange andre måter å definere samt å forstå begrepet sosial 

kapital på. De retningene som denne studien benytter seg av, vil i det kommende bli 

redegjort for. Aller først; Bø & Schiefloe (2007) referer til at den relasjonelle 

forankringen bidrar til at den sosiale kapitalen skiller seg fra andre kapitalformer på to 

avgjørende måter; det første skillet dreier seg om ”kroppsliggjøring”. Økonomisk 

kapital og fysisk kapital er konkrete fenomener som tar form i; penger, bankontoer, 

bygninger, faste eiendommer, osv. Kulturell kapital og human kapital er på et vis 

kroppsliggjort gjennom tilknyttningen til hvert enkelt individ. Det andre skillet har å 

gjøre med disposisjonsrett og robusthet. Kulturell, human, og fysisk kapital kan hvert 

enkelt individ disponere relativt fritt. Ferdigheter (kulturell kapital, human kapital) kan 

taes med å tilbys på arbeidsmarkedet. Økonomisk kapital kan overføres til andre mot 

betaling, etterkommere kan også arve den (Bø & Schiefloe 2007). 

 Den sosiale kapitalen derimot ligger i den uformelle strukturen som individene inngår 

i, og er derfor ikke et fritt disponibelt gode, som ”eieren” kan gjøre hva han vil med. 

Den kan ikke selges eller gis bort til andre. Mye av den sosiale kapitalen er også slik at 

den ikke er flyttbar. Den sosiale kapitalen som er bygget opp i tilknytning til en bestemt 

jobb eller i en bestemt bedrift, vil gå tapt eller reduseres sterkt i verdi dersom en skifter 

arbeidssted. Det samme gjelder for naborelasjoner, som har liten verdi dersom en 

flytter et annet sted (Bø & Schiefloe 2007, s. 163).  

Til tross for at sosial kapital er av en fundamentalt annen karakter enn annen kapital, har 

den det til felles med økonomisk, human, og kulturell kapital at den kan gi avkastning, 

hevder de. Når vi har sosial kapital tilgjengelig, kan vi oppnå bedre tilpasning, og få til 

ting som ellers ville vært vanskelig eller umulig. For enkeltindivider gir dette seg utslag 

på ulike livsområder. Dette er tydeligst når det gjelder økonomi og yrkesliv, helse, 

livskvalitet og utdanning (Bø & Schiefloe 2007, s. 163).  

De hevder videre at sosial kapital også gir avkastning på meso – og makro nivå; 

organisasjoner kan fungere bedre, lokalsamfunn og storsamfunnet kan være bedre steder 

å bo, samt fremstå som mer velfungerende og tryggere (Bø & Schiefloe 2007).  

I en oppsummeringsartikkel over måter å tolke begrepet sosial på, som inkluderer kjente 

bidragsytere som; Bourdieu, Loury, og Coleman og mange andre, fremhever professor i 
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sosiologi, Alejandro Portes (1998) 3 kilder av sosial kapital, og artikkelen undersøker 

også dynamikken mellom disse. I tillegg til å gi eksempler på positive funksjoner sosial 

kapital innehar, gir han også eksempler på 4 negative konsekvenser av de samme 

prosessene for å gi et mer balansert bilde av kreftene som er i sving (Portes 1998). 

Sistnevnte blir imidlertid presentert i neste kapittel; Negativ sosial kapital. 

De 3 funksjonene som Portes (1998) hevder er tilgjengelig i forskjellige kontekster for 

sosial kapital er; a) as a source of social controll, b) as a source of family support, c) as 

a source of benefits through extrafamilial networks (Portes 1998, s. 9). Den første i 

følge Portes (1998) peker på en slags håndheving av regler som springer ut fra den 

sosiale kontrollen.  

Den sosiale kapitalen, opprettet av tette fellesskapsnettverk, sier han, er nyttig for 

foreldre, lærere og politimyndingheter, som søker å opprettholde disiplin og fremme 

etterlevelse blant de under deres restriksjoner. Kilder til denne type sosial kapital er ofte 

funnet i avgrenset solidaritet og rettskraftig tillit, og dens viktigste resultat er å gjøre 

formelle eller åpenlyse kontroller unødvendig (Portes 1998, s. 10).   

Negativ sosial kapital 

Portes (1998) beretter om at de samme funksjonene sosial kapital kan inneha positivt og 

som ressurser, kan på samme måten også inneha negative funksjoner. Han deler negativ 

sosial kapital inn i 4 primær bolker; 1. exclusion of outsiders. 2. excess claims on group 

members. 3. restriction on individual freedoms. 4. downward leveling norms (Portes 

1998, s. 15). 

 

 

METODE 

Jeg har valgt å belyse problemstillingen ved bruk av kvalitative data og intervju som 

datainnsamlingsmetode.  Dette gjør jeg med bakgrunn i at jeg søker å få frem fyldige, 

erfaringsbaserte beskrivelser av fenomenene i min problemstilling, samt nyanserte og 

detaljerte beskrivelser. Dette skulle ifølge Johannesen et. al ( 2005) tilsi kvalitativ 

metode. Kvantitativ metode representerer i større grad forklaringer som ofte gir mer 

objektivitet og ”breddeinformasjon” (Johannesen et.al 2005), mens det som søkes i 

denne studien er dybdeinformasjon. I og med at fenomenene i min hypotese og 

arbeidende problemstilling ikke er forsket så mye på, velger jeg å anvende kvalitativ 

metode fremfor kvantitativ metode. Innenfor kvalitativ metode ønsker jeg å benytte meg 

av et fenomenologisk design og tilnærming, fordi jeg ønsker å få innsikt i behandlernes 

erfaringslivsverden og hvordan de fenomenene som jeg vil undersøke, ”viser seg” eller 

”framtoner” seg for dem (Johannesen et.al 2005). Brinkmann & Kvale (2009) hevder at 

når vi snakker om kvaltitativ forskning; er fenomenologi mer bestemt et begrep som 

peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver 

og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut fra den forståelse at den 

virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter (Brinkmann & Kvale 2009, s. 45).  
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 Videre referer de til Merleau- Ponty som hevder at i fenomenologisk metode; dreier det 

seg om å beskrive det gitte så presist og fullstendig som mulig- å beskrive, snarere enn 

å forklare og analyser (Brinkmann & Kvale 2009, s. 46). 

Planlegging og gjennomførelse 

Utvalg 

For å belyse problemstillingen valgte jeg å henvende meg til behandlere som til daglig 

jobber med rusproblematikk på Oslo vestkant. Psykiatrisk avdeling ved Vinderen DPS 

ble valgt ut fordi forfatteren av studien jobber der og dermed lettere kunne få tak i 

kontaktpersoner. Tre psykologer og en sosionom ble valgt ut til intervjuene på bakgrunn 

av at de hadde pasienter i målgruppen for undersøkelsen.  

Undersøkelsen ble presentert på et personalmøte av avdelingslederen samtidig som et 

informasjonsskriv om undersøkelsen ble delt ut til alle behandlerne.  Etter dette fikk jeg 

mailadresser til interesserte behandlere som var villige til å la seg intervjue, og de ble 

kontaktet via mail. I og med at forfatteren ønsket rusbehandleres erfaring fra deres 

livsverden i forhold til fenomenet ”god sosial kapital” og unge med 

alkoholproblematikk, valgte jeg et utvalg av informanter med ulik faglig bakgrunn. Det 

viste seg imidlertid at det ikke var mange som hadde pasienter som var i målgruppen for 

oppgaven; unge voksne i alderen 18-35 år som er innehavere av god sosial kapital og 

som har alkoholproblematikk som hovedrusmiddel. Fire informanter ble rekruttert til 

undersøkelsen og ble intervjuet. Alle hadde ulik erfaringsbakgrunn i forhold til 

rusbehandling. De fire hadde også ulikheter i forhold til om de var relativt nyutdannet 

eller om de hadde jobbet i mange år i sin profesjon.  

Instrument 

Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide som datainnsamlingsmetode. 

Utarbeidelsen av intervjuguiden startet med å operasjonalisere begrepet; god sosial 

kapital til 4 indikatorer. Intervjuguiden starter således med en begrepsavklaring av 

begrepet; god sosial kapital, slik forfatteren har valgt å tolke det i tråd med hva som er 

redegjort for i kapittelet; Teoretiske utgangspunkter og begrepsavklaringer. En av 

utfordringene med utarbeidelsen av intervjuguiden, var å få dekket alle indikatorene for 

god sosial kapital så presist som mulig i spørsmålene som ble utformet, samtidig som 

spørsmålene måtte gi rom for at hver informants erfaringslivsverden knyttet til 

tematikken, ikke ble innskrenket.  

Innsamling av data 

Forfatteren avtalte tidspunkt, dato, og sted med hver informant via mailkorrespondanse. 

Det ble beregnet at en klokketime var nødvendig å sette av til hver informant for hvert 

intervju. Intervjuene ble holdt på informantenes kontor på den respektive avdeling. 

Informantene ble av forfatter bedt om å lese godt igjennom informasjonsskrivet på 

forhånd slik at de var forbredt på tematikken. Faren for at noe av spontaniteten i selve 

intervjusituasjonen ble dempet ved å forbrede seg, ble veiet opp mot behandleres travle 
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arbeidsdager og sannsynligheten for at det å favne tanker omkring tematikken på 

sparket, skulle forringe informantenes meddelelser. Med samme begrunnelse, ble også 

intervjuguiden levert ut via mail til alle informantene noen dager før intervjuet skulle 

finne sted. Alle informantene hadde forbredt seg ved å lese igjennom både 

informasjonsskrivet og intervjuguiden på forhånd. Slik hadde de også fått forbredt seg 

godt på hvilke pasienter som kunne falle inn under målgruppen min med tanke på 

hvilke type rusmiddel den aktuelle pasient brukte og om vedkommende var innehaver 

av god sosial kapital. Hver informant hadde spørsmål omkring begrepet; god sosial 

kapital og forfatteren innledet hvert intervju med en samtale omkring 

begrepsavklaringen til ”god sosial kapital” øverst i intervjuguiden. Gjennom å fokusere 

på hva informantene la i begrepet; god sosial kapital og hva forfatteren hadde 

operasjonalisert det som, ble det lagt et fundament for at deres forståelse av begrepet, lå 

så tett opptil min forståelse og operasjonalisering som mulig. I og med at informantene 

ikke hadde utført noen anamnestiske kartlegginger i forhold til foreldres inntekt, 

sosioøkonomiske status, den unges inntekt, foreldrenes utdannelse og deres jobb, samt 

nettverk, ble det svært viktig å få verifisert begrepet; god sosial kapital.  

Hver informant meddelte at de hadde 2-3 unge voksne i alderen 18-35år hver seg som 

hadde alkohol som hovedrusmiddel og som var innehavere av god sosial kapital. Noen 

av de unge pasientene til informantene brukte også andre rusmidler som for eksempel 

cannabis.  

Forfatteren søkte å gjennomføre alle spørsmålene i intervjuguiden og hadde den som 

retningssnor under intervjuet. Det ble også naturlig å fravike fra den semistrukturerte 

intervjuguiden tidvis hos alle informantene under intervjusituasjonene for å forfølge og 

få dypere innsikt i informantenes erfaringsverden knyttet til de forskjellige temaene. På 

den måten ble det flere spørsmål enn de som var formulert i intervjuguiden. På grunn av 

dette ble også noen av de oppførte spørsmålene i intervjuguiden tidvis ikke gjennomgått 

med informanten(e) da forfatteren enten fikk nyanserte svar tidligere i intervjuet, eller 

senere spørsmål i intervjuguiden, som belyste det aktuelle spørsmålet som ble utelatt på 

en annen måte. Eller at et et svar ble forfulgt av forfatteren for å få grundigere innsikt i 

informantens erfaringslivsverden knyttet til et spesielt tema, på beskostning av andre 

temaer i intervjuet.  

Forfatteren benyttet seg av en digital båndopptaker ved hvert intervju som alle ble 

transkribert over til tekst. To til tre ord i hele dataråmaterialet var uhørbare, og 

setningene som de var en del av ble utelatt. Alle ordene i informantenes intervjuer ble 

transkribert over til tekstdata med noen få unntak som til eksempel ord som; Eh, øh, 

Hmm, som i noen tilfeller ble utelatt. Hvert intervju ble etter at de var ferdig 

transkribert, lyttet igjennom to ganger for å kvalitetssikre så godt som mulig at alt på 

lydbåndopptaket var kommet med. Sannsynligheten for at noen ord allikevel ikke har 

kommet med er til stede. Til sammen utgjorde dataråmatierialet til de fire informantene 

rundt 80 sider med råtekstdata, fordelt på rundt 20 sider på hver informant.  

Analysemetode 

Som analysemetode for de innsamlede dataene har jeg benyttet meg av Brinkmann & 

Kvales sekstrinnsanalyse av det kvalitative forskningsintervjuet, med fokus på 
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meningsanalyse. Denne har vært et grunnfundament når jeg analyserte datamaterialet. 

Av de forskjellige formene for å analysere meningene i dataene jeg har samlet inn, har 

jeg spesifikt anvendt; Meningsfortetting som verktøy for å analysere meningene som 

kom frem av det innhentede intervjuemateriellet, slik den er presentert hos Brinkmann 

& Kvale (Brinkmann & Kvale 2009). Meningsfortetting medfører en forkortelse av 

intervjuepersonens uttalelser til kortere formuleringer. Lange setninger komprimeres til 

kortere, hvor den umiddelbare mening i det som blir sagt, gjengis med få ord 

(Brinkmann & Kvale 2009).  

Brinkmann & Kvale (2009) viser til en fenomenologisk basert meningsfortetting som er 

utviklet av Giorgi, og analysen av et intervju omfatter fem trinn. Den starter med første 

trinn som er å lese igjennom hele intervjuet for å få en følelse av helheten. I andre trinn 

bestemmes de naturlige ”meningsenhetene” av forskeren slik de uttrykkes av 

intervjupersonen. I trinn nummer tre søker man å uttrykke temaet som dominerer den 

naturlige meningsenheten så enkelt og så klart som mulig. Forskeren vil her forsøke å 

lese intervjupersonens svar på en så fordomsfri måte som mulig, og å tematisere 

uttalelsene fra intervjupersonens synsvinkel slik forskeren fortolker denne (Brinkmann 

& Kvale 2009). I trinn nummer fire undersøker man meningsenheten i lys av 

undersøkelsens spesifikke formål. I det femte og siste trinnet i analyseverktøyet, blir de 

viktigste emnene i intervjuet bundet sammen i et deskriptivt utsagn (Brinkmann & 

Kvale 2009).   

Etter at 80 sider med tekstdataråmateriale var ferdig transkribert startet forfatteren 

analyseprosessen med en fenomenologisk empirisk tilnærming. Deretter startet en 

eksplisitt markering av rådata ved at jeg leste gjennom hele teksten to ganger før 

markeringen i teksten startet. Markeringen ble gjennomført serielt og kategorier ble 

markert med fargen rødt til høyre for teksten i worddokumentene. Forfatteren utelukket 

ikke kategorienes mulig relevans for problemstillingen på dette tidspunktet, all 

rådatatekst ble kategorisert i små meningsbærende enheter med rød tekst fra forfatteren 

i margen. Når de meningsbærende enhetene ble notert i margen ble innholdet i 

informantens svar markert som nøkkelord delvis fra informantens svar, men også med 

sentrale ord fra intervjuguiden i forhold til det gitte temaet. Deretter ble hele 

tekstematerialet lest igjennom på nytt for å se om noen av meningsenhetene berørte de 

samme temaene slik at de kunne slåes sammen. I noen tilfeller ble det gjort.  

I neste trinn ble temaet som dominerte hver enkelt meningsenhet komprimert av 

forfatteren så fordomsfritt som mulig ved å tilstrebe og se informantenes svar fra deres 

synsvinkel. Disse ble åpnet i et nytt worddokument for å holde struktur i råmaterialet og 

fordi at ikke noe rådatamateriale skulle gå tapt i prosessen. I gjennomsnitt for hver 

informant resulterte det i rundt tretti meningsbærende enheter. Kategoriseringen som 

tidligere ble gjort i margen i det forrige dokumentet (rådatamaterialet) ble ytterligere 

nyansert ved overskrifter for hver meningsenhet og forfatteren forsøkte gjennom dette å 

speile informantenes uttrykte temaer fra deres erfaringsverden så presist som mulig.  

Deretter ble hver meningsenhet lest grundig igjennom og sett opp mot problemstillingen 

og vurdert for relevans. Flere meningsbærende enheter ble fjernet. Dels ble disse 

enhetene ikke funnet relevante for problemstillingen ved at de gikk utover 

problemstillingens kjerne, og dels fordi de inneholdt sensible meddelelser fra 

informantene omkring temaer som gikk på deres personlige erfaringsbakgrunner. Etiske 
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overveielser i forhold til å fjerne disse meningsenhetene veide tyngre enn graden av 

hvor relevante disse ville være for oppgaven. Hensynet til anonymisering og faren for at 

meddelsene kunne bli gjenkjent og knyttet til informantene ble også nøye vurdert av 

forfatteren og bidro derfor også til utelatelse av flere meningsenheter.  

 I siste trinn ble alle meningsbærende enheter igjen gjennomlest av forfatteren og 

vurdert opp mot problemstillings relevans. Ingen meningsenheter ble da fjernet. 

Deretter ble alle meningsbærende enheter bundet sammen i et deskriptivt utsagn som i 

gjennomsnitt for hver informant, utgjorde rundt fem sider. Alle overskrifter som 

kategoriserte, ble fjernet i de deskriptive utsagnene. Etter at de deskriptive utsagnene 

var ferdige ble de satt inn i oppgaven. Dataråmateriale dokumentene, meningsbærende 

enhet dokumentene, og de deskriptive utsagn dokumentene, ble så sendt til hver 

informant via mail. Slik at hver informant kunne få anledning til å korrigere forfatteren 

på om de var gjenngitt slik de hadde formidlet seg, samt også selv få muligheten til å 

fjerne meddelser som de ikke var komfortbable med komme på trykk. En av 

informantene kom med noen små skriftelige rettelser i det deskriptive utsagnet sitt, men 

ikke noen korrigeringer som endret meningen i det respektive temaet.  

Noen av de deskriptive utsagnene i den ferdige teksten inneholder sitater som er direkte 

sitert av informantene. Forfatteren har således unveket noe fra analyseverktøyet og 

metoden til Giorgi. Dette er det to grunner til. For det første er det gjort i det henseende 

å gjøre teksten mer levende og ikke så tørr. Og for det andre gir noen av informantene 

eksempler fra opplevde pasienthistorier knyttet til det aktuelle spørsmålet, som synes 

bedre gjengitt i orginalform versus komprimering av forfatteren.  

Etiske overveielser 

Alle informantene i oppgaven er anonymisert og referert til gjennom oppgaven som; 

informant a, b, c, og d. Informasjonsskriv om studien er gitt ut til alle informantene og 

inneholdt også skriv om informert samtykke som av alle deltagende informanter er 

underskrevet. I tillegg er også den spesifikke avdelingen som informantene jobber ved 

anonymisert. Det kommer imidlertid frem av oppgaven at informantene jobber på 

Voksen psykiatrisk avdeling Vinderen, tidligere kjent som DPS Vinderen, som har sitt 

virke på vestkanten i Oslo.  

Under arbeidet fra transkribering til analyse av meningsbærende enheter, og 

sammfattning av meningsbærende enheter, frem mot deskriptive utsagn, har en del 

interessante uttalelser i dataråmaterialet blitt utelatt i de deskriptive utsagnene. Det 

henger sammen med at den etiske overveielsen har veid tyngst i forhold til personvern 

og mulige identifiserbare utsagn hos hver enkelt informant, fremfor nyttige utsagn om 

erfaringsbakgrunner fra hver enkelt som kunne bidratt til å kaste et større lys over 

helheten i den enkeltes deskriptive utsagn. Således kunne det utelatte også bidratt til en 

større innsikt i og forståelse i undersøkelsen i sin helhet. Hovedsakelig er det 

erfaringsbakgrunner som; hva slags arbeidssteder informanten tidligere har jobbet ved, 

om informanten tidligere har jobbet på Østkanten i Oslo, hvor lenge informanten har 

jobbet på vestkanten, og hvor lang yrkeserfaring den enkelte informant har i sin 

profesjon, som er utelatt. Det vil være nærliggende å tro at hvis forutnevnte ikke hadde 

blitt utelatt, kunne det dannet verdifulle og interessante sammenligningsgrunnlag, både 
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mellom de forskjellige informantene i resultatdiskusjonen, men også opp mot selve 

problemstillingen.  

Det bør også nevnes at forfatteren av denne oppgaven selv jobber ved Voksen 

psykiatrisk avdeling Vinderen, tidligere kjent som DPS Vinderen. Forfatteren jobber 

ved en annen avdeling enn informantene som er intervjuet i denne oppgaven. Voksen 

psykiatrisk avdeling Vinderen er et Distriktspsykiatrisk senter i Oslo, som rommer flere 

avdelinger med mange ansatte i hver avdeling. Forfatteren kjenner ikke, og står verken i 

noen private eller jobbmessige nære relasjoner til informantene.  

RESULTATER 

Forfatteren har intervjuet fire behandlere på en avdeling ved Voksenpsykiatrisk 

avdeling Vinderen, i Oslo. Av hensyn til anonymisering kan ikke forfatteren redegjøre 

for bakgrunnen til informantene. Det som imidlertid kan sies om informantene er at det 

er to menn og to kvinner som er intervjuet. Tre psykologer og en sosionom. 

Informantene representerer således et tverrfaglig utvalg. Alle jobber med rusbehandling.  

Informantene referes til i teksten som informant; A, B, C, og D, i alfabetisk rekkefølge 

igjennom hele resultatpresentasjonen. Hvert tema og overskrift i resultatteksten 

etterfølges av informantenes deskriptive utsagn som speiler innholdet i hver overskrift. 

Temaene i overskriftene er på sin side sammenslåtte utdrag av informantenes 

meningsbærende enheter i dataråmaterialet og forfatterens spørsmål i intervjuguiden.  

Presentasjon av deskriptive utsagn; Informant A, B, C, 
og D 

 

Har god sosial kapital avhjulpet de unges alkoholproblematikk i 
behandlingen, og hvilke indikatorer har hjulpet mest? 

Informant A mener at god sosial kapital har avhjulpet de unge voksne i rusbehandlingen 

men legger til at det også ikke har gjort det.  

Informant B  sier også at det har det gjort. Informanten begrunner det med at hvis den 

unge er innehaver av god sosial kapital er en ofte i litt andre miljø, ikke i sånne 

amfethamin, heroin, og GHB miljøer, en havner ikke så lett i disse miljøene, derfor er 

det en beskyttende faktor, hevder informanten.  

Informant C meddeler at det kan være litt til hjelp i den forstand at pårørende på en 

måte har mer ekspertise om kanaler inn til helsesystemet og at vedkommende kan 

kjenne at de er mer involverte, tar mer kontakt, og spiller en litt mer aktiv rolle. At det 

handler litt om tilgang til ressurser som gjør at personen vet litt om hvordan ting 

fungerer, meddeler informanten. Det meddeles også en erfaring om at; ”hvis en på en 

måte er litt mer på, så skjer ting raskere”, hos de pårørende og unge voksne med god 

sosial kapital.  
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Informant D meddeler også å ha erfart at den gode sosiale kapitalen har avhjulpet 

alkoholproblematikken til de unge i rusbehandlingen.   

 Det som har avhjulpet mest av alt, sier informant A, er det støttende nettverket som 

bryr seg og er hjelpsomt samtidig som det legger litt press på pasienten for at 

vedkommende skal gjøre noe med alkoholproblematikken sin. Informanten mener at 

dette i hvert fall til å begynne med, kan minske pasientens alkoholproblematikk.  

I de nettverkene som har god sosial kapital, og venner spesielt, er det mange som klarer 

seg veldig bra til tross for at de selv drikker noe over gjennomsnittet, slik at informanten 

kan bruke det som et referansepunkt i behandlingen; ”hva er det du gjør, som ikke 

vennene dine gjør?”. Det er lettere å spille på dette i behandlingen ovenfor unge voksne 

i behandling som har et godt nettverk versus de som har et dårlig nettverk hvor vennene 

til den unge ruser seg vel så mye som vedkommende, eller kanskje mer.  

Informanten mener at det med gode nettverk henger til en viss grad sammen med høy 

sosioøkonomisk status; ”like barn leker liker jo å leke med andre tilsvarende barn”. 

Informanten forklarer det videre med at man kommer fra de samme miljøene, har vokst 

opp sammen, og gått på videregående skole sammen og det er der en har nettverket sitt, 

slik at man holder sammen. 

Informantens erfaring er at familien kan være veldig støttende tidlig i karrieren når en 

har et alkoholproblem så lenge du leverer og presterer. Men hvis du så ikke gjør det så 

kan det hos den unge oppleves som en stor byrde at det er veldig store forventninger til 

den unge som vedkommende ikke klarer og leve opp til, som igjen kan føre mer til en 

opprettholder av et høyt alkoholforbruk. 

Informant B meddeler at det å ha et godt nettverk er det som har avhjulpet mest og 

begrunner det med flere faktorer; at det er mindre akseptert å drikke så mye og havne 

utpå i et sånn høy status miljø, at en ikke havner i de miljøene (GHB, Heroin m.m.), 

man har en høyere status på en måte, og derfor stiller en litt sterkere. Samt at disse 

nettverkene gir litt mer tilbakemelding enn andre. Og at den unge i høy 

sosioøkonomiske miljøer kan være bedre rustet i forhold til å møte et alkoholproblem, 

meddeler informanten.  

Informant C meddeler også at gode nettverk har avhjulpet mest. Kanskje mer enn 

inntekt i kroner, selv om det jo ikke kan skilles i og for seg, fortsetter informanten. 

”Man kan høre om bekjente som har venner som er i helsevesenet, eller har posisjoner 

som gjør at de har en viss kunnskap, om ikke pasienten selv, så kan pårørende ofte ha 

mer sosial kapital”, fortsetter informanten.  

På hvilken måte denne beskyttelsesfaktoren kan minske den unges alkoholproblematikk 

svarer informanten at det er todelt. På en måte kan det da jo hjelpe at den unge får 

tilgang til ressurser, men på en annen måte kan det avmektiggjøre pasienten. Hvis 

systemet rundt den unge er veldig hjelpende, tar over litt av styringa, så kan det føre til 

at personen blir mindre ansvarliggjort, så det er et gode til et visst punkt, fortsetter 

informanten. Videre meddeles det at høy sosioøkonomisk kapital kan fremme psykiske 

vanskeligheter i den forstand at en kan miste noe av ansvarligheten; ”man bygges veldig 

opp rundt seg selv da”, avslutter informanten. 
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Informanten legger til å ha erfart at jo tettere man er på sosioøkonomisk kapital jo mer 

minskes trusselen om å involvere seg i et helseforetak, som kan oppleves ganske stort 

og massivt sier informanten. ”Og sånn generelt i forhold til sosioøkonomisk kapital ser 

jeg at de bydelene som har høyest av det, har pårørende kanskje en lavere terskel for å 

ta kontakt, og det er jo en god ting”, fortsetter informanten. 

På oppfølgings spørsmål om hvordan dette kan opptre som en beskyttelsesfaktor mot 

den unges alkoholproblematikk, svarer informanten at det handler om at pårørende 

involverer seg mye i behandlingen, det blir ikke et ensomt prosjekt for den unge. Men 

vedkommende poengterer at uttalelsene baseres på et ekstremt tynt pasientgrunnlag, 

samt at det er todelt. ”Det kan være at noe av dette må personen stå litt i selv, hvis det er 

veldig mye ressurser rundt så kan de på en måte ta over litt de erfaringene som er 

viktige å gjøre seg selv”, sier informanten.  

Informant D trekker frem godt nettverk, og høy økonomisk inntekt hos foreldre som de 

mest avgjørende. Informanten trekker også frem en av pasientene sine som et eksempel, 

pasienten har en far som er en næringsliv topp og som kjører den unge pasienten til 

behandling hver gang. På spørsmål om den unge ikke hadde klart å komme til 

behandlingen for egen maskin, svarer informanten at pasienten hadde nok det nå, men 

hvordan det hadde vært i starten av behandlingen, er jeg mer usikker på, meddeler 

informanten og legger til at vedkommende tror det var av avgjørende betydning at faren 

kjørte pasienten til behandlingstimene for at den unge skulle komme.  

I tillegg gir informanten et annet eksempel på en annen faktor ved den sosiale kapitalen, 

nemlig familiens nettverk. Informanten illustrerer dette ved et eksempel fra en av de 

unge pasientene til vedkommende. Hvor den unge pasienten har begynt på deltidsstudie 

ved siden av jobb og hvor en venn av familien har tatt rollen som veileder eller coach 

for pasienten i studiene. Veiledning i forhold til hvilke type studie, lest igjennom 

innleveringer til den unge. ”På et vis, altså det er ressurser i nettverket i familien da”, 

sier informanten og fortsetter; ”foreldrene ville helt sikkert ha ønsket å gjøre dette men 

(…) her, (…) ønsker ikke å ha familien så nært involvert da. Så har familien da klart å 

hente andre inn på banen til å gjøre jobben for de ”, avslutter informanten.  

 

Hvordan vurderer behandler sosioøkonomisk status og inntekt i familien 
som beskyttende faktor mot den unges alkoholproblematikk i 
behandlingen? 

Det kan ofte være en usynlig grense mellom hva som oppfattes som for mye inntak av 

alkohol og hva som er akseptabelt inntak i miljøer hvor det er høy sosioøkonomisk 

status, sier informant A. Så lenge den unge klarer å gjennomføre det vedkommende 

holder på med til tross for et høyt alkoholforbruk kommer det lite kritikk mot det. Men 

hvis man ikke gjennomfører eller ”leverer varene”, da kan fordømmelsen komme fort 

meddeler informanten. 

I de høyere sosiale lag tillater man jo en del alkohol så det skal mye til før man 

definerer det som et problem. Informanten erfarer at det kan være vanskelig for unge 

voksne å vite hvor grensen for hva som er for mye alkohol, og hva som er akseptabelt, 
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går. ”Når jeg drakk sånn så var det greit, men når jeg gikk der var det liksom ikke greit 

lenger, da hadde jeg et problem”.  

At familien stiller opp en god del og tar godt vare på den unge hevder informanten er 

beskyttelsesfaktorer mot at alkoholbruken skal eskalere. Men dette er gjerne knyttet opp 

til noen betingelser. Hvis så og så, kjøper vi en leilighet til deg eller spanderer ferie.  

Informanten erfarer at det ligger noen sosiale føringer eller forventninger til deg som 

ung hvis du kommer fra en familie med høy sosioøkonomisk status. Hvis du kommer 

fra en familie hvor foreldrene er leger, advokater, eller psykologer for den saks skyld, 

forventes det at man tar en utdannelse, det er sånt man gjør, punktum. Det finnes ikke 

noen unnskyldning for ikke å gjøre det. Den unge kan til en viss grad velge selv hva 

vedkommende vil bli når han/hun blir stor; ”men noe gjør vi”. Det er ikke akseptabelt 

fra foreldrenes side at den unge tusler rundt på arbeidsavklaringspenger over lengre tid. 

Det kan således bli ytterligere press på dem og stigmatisering hvis de ikke lykkes.  

Informanten erfarer at folk generelt på Oslo vestkant har med seg en generell god 

fungering, intellektuelle ferdigheter som gjør at de kan nyttiggjøre seg godt av samtale 

terapi/kognitiv terapi i behandlingen. De kan levere og forstår hva vi blir enige om sånn 

i forhold til kognitiv terapi, for eksempel, hvor vi gir hjemmelekser. Også i forhold til 

psykoedukasjon, de får med seg på en måte hva du prøver å formidle til dem. 

Informanten vil være forsiktig med å hevde at disse intellektuelle ferdighetene henger 

sammen med den gode sosiale kapitalen, men uttrykker at de i hvert fall har med seg 

noen ressurser som noen andre pasientgrupper ikke har, avslutter vedkommende. 

Informant C påpeker  at det kan jo være mulige risikofaktorer også som hører sammen 

med det samme. Det å ha veldig høy sosioøkonomisk status og kultur rundt alkohol. 

 

Informant D meddeler at foreldrene med god sosial kapital har vært med å betale for 

alkoholbehandlingen for en av vedkommendes to unge pasienter i målgruppen, og 

hevder at dette har avhjulpet motivasjonen for den unge til å komme til 

behandlingstimene. Foreldrene følger tett opp, etterspør om pasienten har vært i 

behandling, de ønsker å være involvert i behandlingen. I tillegg viser informanten til at 

foreldrene har betalt ned gjeld fra Lånekassa for den ene pasienten og hevder videre at 

dette er en viktig faktor for at den unge skal klare å komme på banen igjen. Klare å 

komme i en posisjon til å studere til eksempel.  

Informanten meddeler videre at det er ganske typisk for foreldre med god sosial kapital 

og hjelpe barna sine økonomisk i forhold til bolig og andre utgifter. ”Og det er jo en 

betydelig ressurs når du skal forsøke å gjøre noe med et alkohol- skråstrek, misbruk, at 

du har et fast sted å bo, et godt sted å bo”, sier informanten og viser til et dyrt villa strøk 

i sektor som foreldrene til en av pasientene kjøpte leilighet til en av pasientene til 

informanten.  

Når informanten blir spurt om hva som er de mest beskyttende faktorer ved unge med 

god sosial og alkoholproblematikk er svaret, nettverk, økonomi, og det at ressurssterke 

familier står på for barna sine i en helt annen grad. De ringer og etterlyser henvisninger, 
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ber om raskere behandling, og stiller spørsmål til behandlingen og sånne ting, sier 

informanten.  

Videre hevder informanten å erfare at pasienter som har god sosial kapital har ofte med 

seg noen kommunikative evner, og fortsetter; ”de kan jo ringe å etterspørre selv og 

formulere seg om behandlingsbehov på en annen måte enn pasienter som ikke har med 

seg en sånn bakgrunn”. 

På spørsmål om hva informanten tror det kan handle om at unge med god sosial kapital 

har med seg noen kommunikative evner som ikke andre har, svarer informanten; ”Nei, 

det blir jo gjetting fra min side da men, altså barn som kommer fra hjem med foreldre 

som har høy utdanning får med seg noen, de får med seg både skriftlig og muntlig språk 

på en annen måte”. ”Evnen til å presentere seg, og presentere et behov på en 

hensiktsmessig måte i forhold til et byråkrati eller en spesialisthelsetjeneste”, meddeler 

informanten. 

Informanten legger til at det er nesten ingen av vedkommendes unge pasienter som har 

hatt noe med NAV å gjøre, eller er tilknyttet sosialtjenesten i den bydelen de kommer 

fra.  

På spørsmål om på hvilken måte kan de faktorene som informanten hittil har nevnt, 

opptre som beskyttelsesfaktorer mot den unges høye alkoholforbruk, svarer informanten 

at bolig og hjelp er jo beskyttende. Mulighet for å kunne ha en aktivitet, studie, og jobb 

er også det. I tillegg, kunne ha en familie og søke råd og veiledning hos og få hjelp når 

man har det vanskelig. Videre meddeler informanten at i tillegg til at vedkommendes to 

aktuelle unge pasienter kommer fra høy sosioøkonomisk status familier, er jo familiene 

også veldig inkluderende og mobiliserende. Det har jo ikke bare med ren økonomi å 

gjøre, meddeles det. De har ikke skjøvet barna fra seg, meddeler informanten. De tar i 

mot barna når de er i vanskelige perioder og kan tidvis også bo hos foreldrene i slike 

perioder, sier informanten.  

Informanten legger til at det ikke er noen likhetstegn mellom høy inntekt i familie og at 

familiene er inkluderende. ”Altså, en del av pasientene som er her har jo vokst opp på 

den kanten av byen og har hatt nok materielle ressurser men allikevel da bodd i et 

følelseskaldt hjem, men det gjelder ikke de to unge pasientene her da”, avslutter 

informanten. 

Hvordan vurderer behandler bolighjelp fra famile som beskyttende faktor 
hos de unge i behandling? 

Informant A har erfart at hvis foreldre hjelper den unge voksne med bolig så kan det slå 

litt begge veier i forhold til å avhjelpe den unges alkoholproblematikk. Men at det er en 

beskyttelsesfaktor mot den unges alkoholproblematikk også, hevder informanten. At 

foreldrene gir den unge voksne fritt leide til en bolig familien eier, kan være med på å 

dekke over et forfall hos den unge svarer informanten ubetinget ja til fordi det fører til 

skam hvis en av familiens medlemmer faller ut. ”Hvis du har god økonomi, lar du ikke 

barnet ditt bo på gaten”. 
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Hvis foreldrene allikevel eier en leilighet, erfarer informanten å se at mange ganger så 

dekker foreldre egentlig over det reelle forfallet som har vært der hos den unge. 

Alkoholproblemet har også derfor noen ganger vart lengre enn det strengt tatt burde fått 

lov til, fordi foreldrene og familien har dekket over ved og; sørge for at regninger blir 

betalt, at den unge har tøy og ser ordentlig ut, at den unge har et sted og bo, og at 

vedkommende spiser. Og de har også penger, høy nok inntekt til å gjøre det. 

Informanten påpeker å ha erfart, uten at det er en gjennomgående erfaring, at foreldrene 

setter ned foten før hva hjelp til bolig angår, hvis den unge benytter illegale rusmidler 

versus alkohol. Informanten hevder å erfare at det er skamfullt for hele familien uansett 

hvilket rusmiddel den unge bruker, men når det kommer til illegale rusmidler kommer 

andre holdninger til syne hos foreldrene.  

I forhold til om det at foreldre hjelper den unge med bolig kan være en 

beskyttelsesfaktor mot alkoholproblematikk, svarer informant B, at vedkommendes 

unge pasienter har klart seg uten foreldrenes hjelp på dette området. Men informantens 

erfaring med dette med andre pasienter som bruker illegale stoffer, er at hvis foreldrene 

hjelper for mye, kan det friggjøre kapital til å bruke mer på stoff. Men det er todelt 

hevder informanten. På den andre siden gjør det jo at de får en stabil bolig og den 

trygge stabiliteten det er å vite at en har foreldre som støtter en, det er veldig viktig med 

tanke på å bli rusfri når en først har kommet inn i behandling. Så det om det er en 

beskyttende faktor eller ikke kan komme an på hvor den unge er i løpet; ” hvis du er der 

at du lurer på om du skal slutte liksom, føroverveielsesfasen, så kan det nok være at en 

fremdeles utnytter litt det at foreldrene betaler og kan friggjøre litt midler, men hvis en 

er mer motivert og har kommet litt lenger, tenker jeg at det er en beskyttende faktor”, 

meddeler informanten. Det at foreldre gir fritt økonomisk leide til bolig for den unge, 

kan være med på dekke over et forfall hos den unge avslutter informanten.  

I forhold til om det at foreldre med god sosial kapital hjelper den unge med bolig kan 

være en beskyttelsesfaktor mot alkoholproblematikk svarer informant C både ja og nei. 

Videre begrunner informanten det med at det er veldig viktig med stabilitet rundt bolig, 

sosiale tiltak, og at ressurser kan sørge for at disse tingene faller på plass. Samtidig 

meddeler informanten at den andre siden ved det er at det ved å støtte økonomisk med 

disse tingene også kan frigi en del ressurser som til eksempel kan brukes på alkohol. 

Men vedkommende understreker til slutt at det blir bare en hypotese; ”man kunne jo fått 

penger fra andre steder også, men bare for å se at det er tosidig da”, sier informanten. 

På spørsmål om det at foreldrene lar den unge fritt disponere familiens bolig kan være 

med på å dekke over et forfall hos den unge, svarer informanten at det er jo det som er 

risikoen i det, at en ikke blir ansvarliggjort ved overhjelpsomhet. ”Altså, at det kan være 

konsekvensen da, som jeg tenker kan være et fokus i samtaler også, det og på en måte 

ansvarliggjøres til en viss grad for sine valg”, avslutter informanten.  

I forhold til om det at foreldre hjelper den unge med bolig kan være en 

beskyttelsesfaktor mot alkoholproblematikk svarer informant D, både ja og nei. ”Det 

kommer an på hvor pasienten er i behandling, altså jeg tror ikke det fører til at den unge 

drikker mindre, det tror jeg ikke”, fortsetter informanten. Men informanten meddeler at 

hvis den unge er i behandling og får hjelp med alkoholbruken i kombinasjon med at de 
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hjelpes til en bolig, kan avhjelpe alkoholbruken og har vært en veldig hjelp i 

behandlingen.  

I forhold til om foreldrenes økonomiske hjelp til bolig for den unge med 

alkoholproblematikk kan være med å dekke over et forfall hos den unge, svarer 

informanten å ha erfart det, men ikke når det gjelder målgruppen unge og 

alkoholproblematikk. Informanten viser til et eksempel ved en tidligere pasient som 

klarte å misbruke et annet rusmiddel over lang tid og opprettholde et tilsynelatende 

vanlig liv fordi han bodde i en leilighet som foreldrene eide i et rikt villa strøk. Hvor 

etter hvert familien satte foten ned og kastet ut den unge fra leiligheten, og at det da 

skjedde et vendepunkt i behandlingen. Den unge begynte å gjøre noe med 

rusproblematikken sin.  

Vurderer behandler at god sosial kapital er beskyttende mot å falle ut av 
jobb og studier under behandlingen? 

Informant A, erfarer at god sosial kapital fungerer som en beskyttelsesfaktor mot det å 

falle ut av studier for den unge. Informanten begrunner det med at familie og nettverket 

generelt har store forventninger til den unge. Så det å falle ut av studier er forbundet 

med mye kritikk og stor nederlagsfølelse hos den unge. En blir veldig annerledes. Og 

studere er noe man må, meddeler informanten. Den unge strekker seg langt for og ikke 

falle ut av studiene. Informanten erfarer også å se at noen ganger er det nettopp derfor 

den unge kommer til behandling. Han eller hun erfarer at måten vedkommende drikker 

alkohol på, går utover studiene ved at en for eksempel strøk på en eksamen, eller ikke 

makter å levere innleveringer på skolen. ”Så da må jeg nå gjøre noe”. 

Informanten, erfarer at god sosial kapital også fungerer som en beskyttelsesfaktor mot 

det å falle ut av jobb for den unge. Igjen begrunnes det med at det er denne 

forventningen i nettverket til den unge og familien, at man skal delta i samfunnet. Det er 

bare akseptert i korte perioder at den unge går på APP eller arbeidsavklaringspenger. 

Informanten meddeler at å ha sett at mange av de unge med god bakgrunn og et godt 

nettverk, at det ligger liksom i deres natur og måtte ha en jobb. Og det å få sparken, å 

falle ut av jobb, det er ikke greit for den unge. Videre erfarer informanten at hvis den 

unge får tilbakemelding om at de gjør det dårlig i jobben, så er det en veldig ”vekker” 

for den unge. De tar ofte tak i problemet, oppsøker gjerne fast legen og får en 

henvisning til avdelingen hvor informanten jobber, på bakgrunn av at det er blitt tatt opp 

av arbeidsgiver at de ikke gjør en tilfredsstillende jobb.  Informanten uttrykker at 

vedkommende vil være forsiktig med å påstå følgende, men erfarer at unge voksne med 

god sosial kapital som kommer til behandling, tar ofte dette innover seg mer enn de med 

lav sosial kapital. De kan ofte heller tenke; ”det er jobben sin skyld”, også slutter man i 

jobben, eller bare uteblir. 

 Informanten påpeker at det liksom er en usynlig grense hva alkohol inntak angår som 

man ikke må tråkke over. Det handler blant annet om og komme til tiden, levere 

arbeidsoppgavene man er satt til, og se noenlunde velstelt ut. Når den unge tråkker over 

denne grensen ved og for eksempel blir for full på julebord, eller på middager med 

jobben, sier arbeidsgiver som regel i fra. Og det blir tatt veldig alvorlig av den unge. 

Videre beskriver informanten å erfare at unge voksne med god sosial kapital ofte er; 
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flinke til å prate for seg, er kompetente sosialt, har god kunnskap, gjør mye morsomt, og 

er høflige og greie. Det er ikke det at andre ikke er det, tillegges det, men det erfares at 

det kjennetegner dem, avslutter informanten.  

I forhold til om det at den unge har god sosial kapital kan bidra til at en lettere ikke 

faller ut av studiene når en har et alkoholproblem svarer informant B, definitivt ja til. 

Informanten begrunner det med at de fleste foreldre som har god sosial kapital og som 

ønsker å hjelpe er opptatt av akkurat dette med at studier skal gjennomføres. Slik at 

konkrete tiltak som det å betale bøker, betale studieavgift og sånn, er sånne ting som er 

veldig lett å bortprioritere når en har et alkoholproblem. Det kan være nok til å holde 

den unge i gang, meddeler informanten.  

Det at foreldrene støtter opp økonomisk er en beskyttelsesfaktor hevder informanten. 

Samtidig; ”er det jo også sånn at hvis en har god sosial kapital så har en jo oftere høyere 

utdannelse og høyere utdannelse går jo i arv egentlig, altså en ser det at de som har 

foreldre med høyere utdannelse har oftere høyere utdannelse selv”, fortsetter 

informanten. På spørsmål om hvordan dette konkret kan opptre som en 

beskyttelsesfaktor for den unge mot å falle ut av studier, svarer informanten at det først 

og fremst handler om og ikke falle utenfor på grunn av manglende økonomi. ”Jeg tenker 

at det er det en ser at de, når det er en regning som skal betales eller hvis en ikke har 

penger til bøker så kan en fort falle utfor”., meddeles det. Videre påpeker informanten 

viktigheten av at foreldrene bistår og presser på; ” i hvert fall en av mine har jo foreldre 

som pusher mye på, som ringer og vekker han når han skal gå til skolen og som på en 

måte følger veldig tett oppunder motivasjonen egentlig”. ”Og det trenger en jo når en 

heller vil sove ut rus enn å gå på skolen”, avslutter informanten.  

På spørsmål om hva som skulle bli forskjellen på foreldre med lav sosial kapital og god 

sosial kapital i forhold til å støtte barna sine mot å falle ut av studier, svarer informanten 

at for det første har de med god sosial kapital mulighet til å hjelpe i større grad 

økonomisk, og at det handler litt om at hvis en har høyere utdannelse selv, er en mer 

opptatt av viktigheten av det, enn hvis en ikke har det selv. Informanten understreker at 

vedkommende tror det handler mye mer om individuelle forskjeller hva det angår, enn 

gruppe forskjeller. ”Så jeg tenker det ville være mange på Oslo øst som er helt 

annerledes”, sier informanten.  

I forhold til om god sosial kapital kan være en beskyttelsesfaktor med det å falle ut av 

jobb for den unge med alkoholproblematikk svarer informant B, at det er ikke 

erfaringen til vedkommende; ”Jeg har ikke erfart det, og jeg kan heller ikke tenke meg 

at det skulle ha så mye å si annet enn hvis en tillegger noen visse egenskaper med de 

som har god sosial kapital”.  

På oppfølgingsspørsmål om informanten kan tenke seg at det å være innehaver av god 

sosial kapital medfører noen sosiale bindinger som gjør at det blir ekstra skamfullt og 

falle ut av jobb, at da tar man seg mer sammen, svarer informanten; ”ja det er jo det jeg 

tenker at da kan en tenke seg at det er noen egenskaper man tillegger de personene med 

god sosial kapital så jeg tenker absolutt det kan være skamfullt og at det kan gjøre at en 

jobber hardere og dermed beholder jobben”. Videre tillegger informanten; ” men det 

kan likså godt være de som ikke har god sosial kapital og dermed må jobbe hardere for 

å beholde jobben fordi de tenker at de har ingenting å falle tilbake på. Det handler mer 
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om personen som jobber”, meddeler informanten. Det kan snarere være tvert imot har 

informanten erfart; ”en av mine, det så jeg jo, han hadde råd til å gå arbeidsledig i tre 

måneder uten å få støtte fra noen steder hen fordi han hadde god sosial kapital, så han 

kunne vente litt på en god jobb”. 

I forhold til om det å ha god sosial kapital kan være en beskyttelsesfaktor mot å falle ut 

av studier for den unge med alkoholproblematikk, svarer informant C at det 

nødvendigvis ikke er tilfelle. Videre meddeles det at kanskje kan fremkomme noe mer 

press, at den unge kan kjenne mer på en bør over ikke å få gjort det, men ikke 

nødvendigvis at det er en beskyttelsesfaktor. Informanten understreker at det er 

vanskelig å si noe tydelig om det. 

Om god sosial kapital hos den unge med alkoholproblematikk er en beskyttelsesfaktor 

mot det å falle ut av jobb vet ikke informanten om vedkommende har noe grunnlag for å 

si noe om. Men informanten meddeler videre at det er litt sånn det samme som med 

skole, altså at det er en kultur for å lykkes. At det kan være signaler om et ønske å få 

mer til, som kan være en beskyttende faktor i forhold til at en da kan virkelig finne 

ressursene til og vedlikeholde det da, fortsetter informanten. Samtidig som det er en 

risikofaktor hvis det skulle gå galt, at det kan være en ekstra byrde til det og ikke 

lykkes, at det kan være vanskeligere å være en som ikke får det til, sier informanten.  

Av den beskyttende delen mot å falle ut av jobb for den unge med alkoholproblematikk 

vil informanten trekke frem tett oppfølging av pårørende rundt, som den mest 

beskyttende delen mot det å falle ut av jobb for den unge med god sosial kapital.  

I forhold til om det at den unge har god sosial kapital kan bidra til at en lettere ikke 

faller ut av studiene når en har et alkoholproblem svarer informant D, at det er veldig 

vanskelig å svare på. Men informanten tillegger å ha erfart at det kan være heldig at den 

unge får økonomisk hjelp til husleie, spe på litt inntekt, fordi det kan føre til at de 

slipper å ha en deltidsjobb ved siden av studier, og det kan jo føre til at de greier studiet. 

”For jeg tenker at når man skal gjøre noe med et alkoholproblem og samtidig studere, 

kan jo være ganske heftig”, meddeler informanten. ”Sånn at det å slippe og måtte 

forholde seg til, som de fleste andre må, en deltidsjobb, kan jo være avgjørende i 

forhold til å greie å fullføre studie i en sånn sårbar fase”, sier informanten.  

På oppfølgings spørsmål hvilke faktorer ved den sosiale kapitalen som er mest 

avgjørende for at den unge med alkoholproblematikk ikke faller ut av studiene, 

meddeler informanten at det er den økonomiske faktoren.  

I forhold til om god sosial kapital kan være en beskyttelsesfaktor med det å falle ut av 

jobb for den unge med alkoholproblematikk svarer informanten å ha erfart at de 

ressursene som den unge med god sosial kapital, har med seg hjemme i fra kan være 

beskyttende mot det å falle ut av jobb og viser til et eksempel hvor en av pasientene til 

vedkommende kom i en jobbkonflikt med sjefen sin. Den unge kommer i følge 

informanten fra en familie med god sosial kapital og har med seg mye 

kommunikasjonskunnskap, relasjonskompetanse, og kunnskap om hvordan man 

håndterer konflikter. Informanten meddeler at den unge pasienten håndterte konflikten 

på en beundringsverdig måte og fortsetter; ”det var vel aldri noen fare for at (…) skulle 
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miste jobben men jeg tenker at mange av de andre pasientene jeg har ville nok ha 

reagert annerledes i den konfliktsituasjonen (…) var i”.  

Bruker behandler de samme faglige metodene? 

Informant A meddeler at vedkommende bruker de samme faglige metodene ovenfor de 

unge voksne med god sosial kapital og alkoholproblematikk versus de som ikke har 

ikke har god sosial kapital. Men at det som behandler er mye mer å spille på i nettverket 

da det er mer velfungerende til den unge med god sosial kapital i behandlingen, og flere 

personer som den unge ser opp til og som fungerer godt.  

Informant B svarer at vedkommende jobber annerledes med de som ikke har god sosial 

kapital. Der jobber en mye mer opp mot NAV og en blir en annen støttespiller som må 

navigere mye mer i systemet, få inn bydel, NAV. Så med de som har god sosial kapital 

blir det mer fokus på terapi og rusbehandling. En må også tenke annerledes i forhold til 

videre oppfølging, meddeler informanten, som gjør at de kanskje må holdes lenger på 

grunn av at de kanskje ikke har råd til privatpraktiserende psykolog senere. Men 

informanten påpeker at i selve rommet, jobbes det ganske likt.  

Informant C hevder å bruke de samme faglige metodene for de unge med god sosial 

kapital versus de som ikke har det. Videre hevder vedkommende at de bruker ulike 

faglige tilnærminger men at det har ikke noe med sosial kapital å gjøre, det er mer på 

problemstiling til den unge, og på personens personlige karakter.  

Informant D meddeler også at det gjør vedkommende. Men tillegger at de unge som har 

god sosial kapital kommer man raskere til selve behandlingen med. Informanten 

begrunner det med at de som har lav sosial kapital må det jobbes med oppstart av 

ansvarsgrupper, søknader om sosial hjelp, jobbing om mot NAV, APP, gi mye råd og 

veiledning, og hjelpe den unge til å få på plass de sosiale tjenestene de har krav på. Slik 

at mye av tiden til å begynne med, går med til det. Få på plass de grunnleggende 

tingene, fortsetter informanten. Men når informanten først begynner med behandlingen, 

bruker vedkommende de samme faglige metodene. ”Jeg bruker jo kognitiv terapi og 

bruker jo motiverende intervju så det er ikke noe forskjell sånn, men de får, vi kommer 

raskere til kjernen av problemet da det blir mindre forstyrrende elementer”, avslutter 

informanten.  

Ikke- beskyttende faktorer for den unge i behandling 

Informant A erfarer at det ikke er en beskyttende faktor mot et høyt alkoholforbruk hos 

den unge at en har god økonomi fordi den unge blir forskåna for mange problemer. Slik 

at det ikke får konsekvenser for husleie, strømregning, eller telefonregningene. Slik at 

problemet kan bli større fordi det tar lengre tid før man ser at man har et problem, og da 

kan det ha festet seg mer. Samtidig som at forbruket av alkohol er veldig høyt, høyere 

enn det ville vært i grupper med lav økonomi fordi ville ikke hatt råd til et så høyt 

forbruk uten å ty til kriminelle handlinger. Og det ser man ikke så mye av her på 

vestkanten. Informanten antyder at god økonomi hos den unge også kan være en 

beskyttende faktor.  
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Når det gjelder spørsmålet om psykisk lidelse er en ikke- beskyttende faktor mot et høyt 

alkoholforbruk hos den unge, svarer informanten ubetinget ja. 

Informant B, erfarer og meddeler, at det er en ikke - beskyttende faktor mot et høyt 

alkoholforbruk hos den unge å ha rusmisbrukende foreldre, samt at 

personlighetsproblematikk og angst også er ikke- beskyttende faktorer. Sistnevnte er tett 

forbundet med alkohol meddeler informanten. Videre så meddeler informanten at ofte 

alkoholinntak hos foreldre kan føre til at den unge blir eksponert for alkohol tidligere i 

livet, noe som kan resultere i at man går tidligere over på andre stoffer, og kan havne 

fort utpå. En annen viktig faktor som ikke er beskyttende, er det å falle ut av skolen 

hevder informanten og begrunner det med at skolegang holder personen i en struktur i 

en veldig ustrukturert periode. Helt frem til en er 19 år er det viktig å ha én ting i livet 

som er strukturert når det er kaos alle andre steder, fortsetter informanten. Også er det jo 

et system som fanger en opp, som stadig kommer inn med mål på hvordan ting går. Så 

hvis en ramler ut der så vil det være et system som i hvert fall for en periode, forsøker å 

lete etter deg, i motsetning til en jobb. Når en ramler ut der, så slippes en bare. I tillegg 

er jo ikke ”personen din” helt utviklet, så det er en mye lettere tilbøyelighet til å havne 

utpå.  

Når det kommer til faktorer som ikke er beskyttende mot et høyt alkoholforbruk hos den 

unge med god sosial kapital på Oslo vest, trekker informant C frem omfang av 

rusmidler i sosialt miljø, kultur for det, og tilgang til arenaer hvor alkohol er relativt 

vanlig, men spesifiserer at det ikke er spesifikt for Oslo vest eller for unge generelt. Og 

at det er en risikofaktor mot et høyt forbruk av alkohol det å ha god sosial kapital for det 

gir mer tilgang til økonomi.”For alt dette er dyrt, det må jo finansieres på en eller annen 

måte”, sier informanten. ”Jeg har ikke noe særlig erfaring med å ha kartlagt at det er 

veldig mye kriminalitet her på Oslo vest”, meddeler informanten.  

Vedkommende erfarer at psykisk lidelse er en ikke - beskyttende faktor mot et høyt 

alkoholforbruk hos den unge. Det er det definitivt, konkluderer informanten. 

 

Behandlernes syn på god sosial kapital gjennom yrkeskarrieren 

På spørsmål om informant A har endret faglig oppfatning om eller synet på god sosial 

kapital gjennom sin yrkeskarriere svarer informanten at det nok har endra seg men til 

det motsatte; ”Problemstillingene er de samme enten du har god eller lav sosial kapital”. 

Før tenkte informanten at det nok var lettere å hjelpe de som kom fra et vellykka hjem 

og hadde gode nettverk og sånn, det er ikke så stor forskjell på pasientene”. ”Uansett 

hvor du kommer i fra, så må du gjøre det samme, si det samme, du må gjøre de samme 

metodene. En kan ha mer gjennomslag for argumentene sine men samtidig er mange 

unge voksne fra høyere sosiale lag mer krevende som pasienter fordi de, kjøper ikke så 

lett hva du sier, de har mye egne meninger og tanker og er gjennomgående mer glade i å 

diskutere. Som behandler må en bruke litt tid på selge inn argumentene”.  

Igjennom yrkeskarrieren opplyser informanten å ha blitt mer bevisst på å snakke om 

forventninger med den unge. Spesielt mye forventninger fra nettverket, familien, rundt 
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den unge. Som selv opplever mye skam knyttet til det og ruse seg, avslutter 

informanten. 

Informant B har endret noe av synet på fenomenet god sosial kapital gjennom 

yrkeskarrieren. Vedkommende synes det er litt lettere å ha håp for de med god sosial 

kapital versus de som ikke har det. Men understreker at vedkommende ønsker å ha et 

veldig høyt håp for alle pasienter. De med god sosial kapital stiller gjerne litt sterkere, 

de har råd til andre typer behandlinger og hvis de har pådratt seg stor gjeld, når de først 

er klare kan de starte på null og jobbe seg oppover istedenfor å begynne på minus. Nå er 

kanskje ikke det med gjeld så aktuelt for de med alkohol, fortsetter informanten, men 

når en sitter igjen med en gjeld på 250.000kr, både svart og hvit gjeld, kan en innse at 

det nesten ikke er noen vits i å slutte og ruse seg. Det er på en måte litt lettere av og til 

og ha håp for de med god sosial kapital avslutter informanten.  

Informant C har endret noe av synet på fenomenet god sosial kapital gjennom 

yrkeskarrieren. ”På en måte tenker jeg jo at forskjellene som jo kanskje er åpenbart, er 

mye større innad enn i mellom”, meddeler informanten og fortsetter; ”Litt sånn generelt 

så tenker jeg at forskjellene innad i en gruppe god sosial kapital er mye større og innad i 

en gruppe lav sosial kapital, enn det er mellom de to”, avslutter informanten.  

På spørsmål om det er noe informant D har endret synet på når det gjelder fenomenet 

god sosial kapital gjennom yrkeskarrieren sin, trekker vedkommende frem erfaringer 

med at de unge som kommer fra bakgrunner som har en del ressurser, når de unge har 

kommet et stykke ut i behandlingen og har først bestemt seg, så har informanten 

erfaring med at de unge med god sosial kapital klarer seg bedre på et vis. ”At det er 

større sjanse for at de ikke faller tilbake, fordi de har flere beskyttelsesfaktorer enn de 

som ikke har det”, meddeler informanten og fortsetter; ” de må gå så veldig mye lenger, 

at det er så veldig mye annet de har gått glipp av som de må lære seg, i hvert fall de som 

har veldig lav sosial kapital da. Mens de som har en del fra før så blir det jo mer sånn 

rehabilitering, altså at du kan få folk tilbake til ting da”, sier informanten, og avslutter 

med å si at det å ha god sosial kapital, helt klart er beskyttelsesfaktorer i forhold til ikke 

å falle tilbake igjen, det blir mer å miste hvis de skulle begynne å bruke rusmidler igjen. 

 

DISKUSJON 

Metode diskusjonen er delt inn i tre kapittler som har overskrifter; reliabilitet, validitet, 

og teoretisk problematisering; begrepsbruk og metode. Reliabilitet betyr; pålitelighet og 

tar i et kvalitativt studie utgangspunkt hovedsaklig i intervjutranskripsjonenes 

pålitelighet. Validitet betyr; gyldighet og tar hovedsaklig utgangspunkt i 

intervjutranskripsjonenes gyldighet. I de to kommende kapitler vil forutnevnte bli 

gjennomgått også med noen henvisninger til til andre kapitler i studien. Forfatteren 

inkluderer også i de to kommende kapitler, metodediskusjoner som går utover 

intervjutranskripsjonene validitet og reliabilitet knyttet til ren kvalitativ tradisjon 

(Brinkmann & Kvale 2009). I det tredje kapittlet diskuteres teoretisk problematisering 

av begrepsbruk og andre overordnende metodiske mulige styrker og svakheter ved 

studien.  



 

 - 23 - 

Metodediskusjon 

Reliabilitet 

Intervjuguiden ble ikke ”testet ut” på forhånd for å kunne rette opp mulige svakheter 

ved den. Imidlertid fikk alle informantene mulighet til å korrigere deres intervjuer 

gjennom å få tilsendt alt rådatamateriale, analysen av de meningsbærende enhetene, og 

deres ferdige deskriptive utsagn, via mail. De fikk en uke på å gi korrigering. Bare en av 

informantene ønsket å korrigere et par meningsbærende enheter. To svarte at alt så bra 

ut. Og den resterende informanten ga ikke tilbakemelding eller korrigering av sitt 

bidrag. At informantene fikk mulighet til å lese igjennom deres besvarelser og kunne gi 

korrigeringer vil øke undersøkelsens reliabilitet og vil i noen grad således bøte på at 

forfatteren ikke foretok en kvantifisert reliabilitetssjekk under transkripssjonsprosessen 

(Brinkmann & Kvale 2009). 

Det var tre psykologer og en sosionom som ble intervjuet. Det er ikke utenkelig at 

studien ville fått belyst andre erfaringer og erfaringslivsverdener knyttet til de samme 

temaene hvis utvalget hadde vært annerledes og tverrfagligheten hadde vært større. En 

kan således tenke seg at hvilken profesjon den gitte informant har, også vil være 

styrende for hvordan vedkommende oppfatter sin erfaring og livsverden som igjen vil 

influere vedkommendes besvarelse. En kan for eksempel tenke seg at en sosiolog eller 

en lege ville gitt en annen erfaringsbeskrivelse enn en psykolog ville, bare i lyset av sin 

forskjellighet gjennom profesjonsperspektiv.  

Validitet 

Undersøkelsens semistrukurerte intervjuguide inneholdt i noe grad ledende spørsmål. 

Det var en utfordring å få ”åpnet” spørsmålene slik at man fikk en så fri som mulig 

beskrivelse av fenomenene fra informantenes synsvinkel. Samtidig som å tilstrebe og 

ramme spørsmålene inn konkret slik at man ikke fikk utflytende besvarelser som gikk 

utenfor tematikken. Problemet med det å vektlegge mulige beskyttelsesfaktorer i 

intervjuguiden fremfor risikofaktorer ved det samme fenomenet(god sosial kapital), kan 

føre til at informantene søker naturlig motvekt ved å fremheve mulige risikofaktorer 

istedenfor. Forfatteren erfarte dette med noen informanter i intervjuene. Det kan også i 

noen grad svekke studiens validitet at forfatteren ikke uførte en lingvistisk analyse av 

transkripsjonene som i større grad kunne avdekket informantenes engstelsesnivå eller 

betydningen av benektelser i transkripsjonene slik at forfatterens psykologiske 

fortolkning kunne blitt verifisert i større grad (Brinkmann & Kvale 2009). Imidlertid ble 

strengt ordrette transkripsjoner foretatt av av forfatteren (se kapittel; Innsamling av data 

og analyse metode). 

Spørsmålene var stilt slik at de overlappet hverandre og gjennom at samme tematikk ble 

spurt om på flere forskjellige måter for å sikre at tematikken ble besvart så fyldig som 

mulig. Dette vil være med på å øke den indre validiteten i undersøkelsen. På den andre 

siden, som også tidligere nevnt, ble noen spørsmål utelatt da det var naturlig for 

forfatteren å forfølge med oppfølgingsspørsmål, retninger informantene tok som syntes 

interessante. Den eksterne validiteten i studien, eller overførbarheten fra utvalg av 

behandlere til andre behandlere, kan være noe svekket. Utvalget i denne studien er gjort 
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ved hjelp av slumpmessig utvalg/bekvemmelighetsutvalg og en vil kunne tenke seg at 

en kan få andre svar fra andre behandlere på de samme spørsmålene som ble stilt, 

avhengig av erfaringsgrunnlag, geografiske kulturforskjeller, og profesjonsforskjeller. 

Men det er heller ingen grunn til å tro at det som kom fram som felles tema under disse 

intervjuene vil adskille seg sterkt fra hva som ville kommet fram i intervjuer med andre, 

siden forfatteren har valgt ut en poliklinikk på Oslo vestkant.  

I tillegg trekker problemstillingens tematikk som; god sosial kapital på mulige sensible 

og ”betente” forestillinger hos behandlerne som naturlig kanskje vil søke å fremheve 

enkelt individets personlige indre forskjellighet, gruppeuavhengighet, og 

forklaringsmoddeler knyttet til dette, fremfor en slags gruppe og klasse fremstilling, slik 

en sosiologisk tilnærming som denne studien teoretisk og praktisk fremstilles. Et 

eksempel på dette kan illustreres ved at en av informantene tok i større grad indre 

individuelle forskjeller til inntekt når det kom til beskyttelsesfaktorer ved unge voksne 

med god sosial kapital og alkoholproblematikk. Og motsatt, de mulige risikofaktorene 

ble av vedkommende tatt til inntekt for gruppepåvirkning.   

Det må imidlertid understrekes at det kan skyldes flere andre årsaker enn forutnevnte. 

Som forfatteren tidligere har vært inne på, kan det like gjerne skyldes måten forfatteren 

stilte spørsmål på samt intervjuguidens vektlegging av beskyttelsesfaktorer knyttet til 

begrepet god sosial kaptial, fremfor risikofaktorene. I tillegg til det, vil det også 

medføre riktighet å hevde at det èr risikofaktorer knyttet til gruppepåvirkning for 

enkeltindividet. Og til slutt, for å belyse det helt motsatt, det kan også tenkes at det 

skyldtes en opplevelse av et asymmetrisk maktforhold i intervjusituasjonen, der 

informanten søkte ”motkontroll”. I såfall kan dette være med på å styrke objektiviteten i 

funnene og på denne måten bidra til at graden av objektivitet kan nærme seg den som er 

mulig i naturvitenskapene (Brinkmann & Kvale 2009).  

Teoretisk problematisering; metode og begrepsbruk 

En kritikk til metoden som er valgt for oppgaven kan ligge i det at jeg har valgt å 

intervjue behandlere på DPS Vinderen i forhold til hvordan de vurderer god sosial som 

beskyttelsesfaktorer for alkoholproblematikk hos unge voksne i behandling. Man kan jo 

tenke seg at akkurat de som kommer til behandling for et høyt alkoholbruk nettopp er de 

personene som har få beskyttelsesfaktorer mot et høyt forbruk av alkohol. Ellers så 

hadde de ikke kommet til behandling for sitt høye alkoholforbruk.  

En kan jo snu min problemstilling opp ned og hevde; hvis en først har kommet til 

behandling for et høyt alkoholforbruk så er jo det i seg selv kanskje beviset for at 

vedkommendes beskyttelsesfaktorer, ikke har fungert. Altså sagt med andre ord, en står 

således i fare for å samle inn data fra bare de dårligst stilte blant befolkningen i disse 

bydelene, eller sagt med andre ord; de med færrest beskyttelsesfaktorer som kommer til 

behandling. Men hovedfokuset i studien er å undersøke unge og alkoholproblematikk i 

behandlingsforløpet og om de under behandling kan dra fordeler av det å inneha god 

sosial kapital som kan fremtone seg som beskyttelsesfaktorer sett med behandleres 

erfaringsperspektiv. Så metoden i det henseende veier opp for de mulighetene 

forutnevnte kan utgjøre.  
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 En annen metodisk svakhet ligger i selve begrepet sosial kapital knyttet opp til 

informantenes forståelse av begrepet. Til tross for at jeg i starten av hvert intervju gikk 

nøye igjennom begrepsavklaringen (øverst i intervjuguiden) i forhold til hvordan jeg 

valgte å operasjonalisere begrepet sosial kapital, slik at hver informant oppfattet 

begrepet så nært opptil hvordan jeg operasjonaliserte det som mulig, ligger det allikevel 

en kime for tolkning hos hver enkelt informant som nødvendigvis må svekke i noen 

grad de innsamlede dataenes reliabilitet. En av informantene påpekte også dette direkte 

ved at vedkommende ikke hadde kartlagt amnestiske data for sine pasienter hva mine 

indikatorer for begrepet sosial kapital angikk. Slik at graden av vedkommendes 

grunnlag for å uttale seg på, ble i stor grad basert på skjønn, hevdet vedkommende. 

Ved at jeg for eksempel hadde valgt å intervjue pasienter direkte og ikke brukt 

behandlere som et mellomledd, kunne jeg ha satt opp mer målbare og verifiserbare 

indikatorer for begrepet sosial kapital og kartlagt nettverk, utdannelse, familie, 

økonomisk inntekt, på en måte som kunne ha hevet kvaliteten på datafunnene i større 

grad enn hva som er tilfelle ved å intervjue behandlere om deres pasienter. 

Når det er sagt, så var det av større interesse for forfatteren å undersøke behandleres 

erfaringer med unge voksne med alkoholproblematikk i behandlingsforløpet, og om de 

med god sosial kapital av dem kunne dra fordeler av nettopp dette i 

behandlingsøyemed, ikke de unge i befolkningen generelt.  

En annen faktor som er viktig å påpeke er at informantene hadde relativt få pasienter 

innenfor min målgruppe for oppgaven. Unge voksne (18-35år) som er innehavere av 

god sosial kapital og som har kommet til behandling for et høyt alkoholforbruk. Hver av 

de fire informantene hadde i gjennomsnitt 2-3pasienter hver som falt innunder min 

målgruppe, og således ga dette et noe tynt pasientgrunnlag for å uttale seg på, noe 

forøvrig alle informantene tidvis under intervjurundene, selv påpekte. Slik at dette vil 

begrense grunnlaget for konklusjoner en kan trekke av det samlede materialet i studien, 

og graden av overførbarhet, ekstern validitet, og generalisering. Til tross for dette, blir 

det viktig å understreke at det kom fram noen mønstre i svar og felles tema blant 

behandlerne som kan styrke graden av reliablilitet i studien.  

Når det gjelder selve begrepet god sosial kapital og indikatorene forfatteren har satt som 

verifiserbare målenheter i intervjuguiden for dette begrepet, faller ikke det 

uproblematisk ut. Det som bør sies er at forfatteren er klar over at mange grupper/tette 

fellesskapsnettverk i bydeler både internasjonalt og i Norge med lav sosioøkonomisk 

status, lave økonomiske inntekter, og lav eller moderat utdannelse, meget godt kan være 

innehavere av sosial kapital. Gjennom tette fellesskapsnettverk i fattige og dårlige 

bemidlede strøk kan selve gode nettverksforbindelser utgjøre sosial kapital uten at det 

hviler verken på sosioøkonomisk status, ren økonomi, eller høy utdannelse (Fulkerson, 

Thompson & Gretchen 2008, Portes 1998, 2000). Slik at forfatteren vurderte å benytte 

begrepet kulturell kapital som knytter seg mer grunnleggende til utdannelsesnivå, som 

begrep for undersøkelsen og studien, fremfor god sosial kapital. 

 Når begrepet; god sosial kapital allikevel ble valgt og operalisjonert for studien med de 

indikatorer i begrepsavklaringen som foreligger, er det fordi forfatterens forutforståelse 

av studiens problemformulering neppe ville bli godt nok belyst gjennom å undersøke 

foreldres og den unges utdanningsnivå, og mulige beskyttelsesfaktorer knyttet til bare 
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dette, selv om kulturell kapital kan interaksjonere med tilgang til godt betalte jobber, 

sosioøkonomisk status m.m. (Bø & Schiefloe 2007, Portes 1998, 2000).  

Sagt annerledes, forutforståelsen til forfatteren innebar at det ville ligge flere fordeler 

ved å vokse opp i rike og velstående bydeler for den unge i alkoholbehandling enn det 

begrepet kulturell kapital kunne avdekke. På samme måte ville det trolig være flere 

beskyttende faktorer for unge voksne i dårligere stilte strøk som kommer til 

alkoholbehandling, som ikke har å gjøre med sosioøkonomisk status eller økonomisk 

kapital å gjøre. Det ble altså av avgjørende betydning å søke etter et begrep som kunne 

favne alle mulige fordeler eller beskyttelsesfaktorer disse tre velstående bydelene på 

Oslo vest kunne representere. 

Slik sett er også måleenhetene for de økonomiske indikatorene i intervjuguiden for 

begrepet; god sosial kapital, veiledende. Det er selve prosessen, diskusjonen rundt 

begrepsavklaringen med hver informant i starten av intervjuene som verifiserer og 

kvalitetssikrer at informantene og forfatteren samtaler om samme fenomener.  

Med et ressursfokusert sosial kapital perspektiv som denne studien støtter seg til  (Bø & 

Schiefloe 2007, Portes 1998, 2000), og kontekstavhengighet som det medfører, er ikke 

skillet mellom egen sosial kapital, nettverkets, familie og pårørende, diskutert og brukes 

om hverandre i studien. Dette henger sammen med at den sosiale kapitalen ikke sees på 

noe som ”eies” av den unge selv men en kapital som kan benyttes i lyset av nettverkets 

samlede ressurser (Bø & Scheifloe 2007). Dette kan medføre forstyrrelser av 

informantenes meddelser og forståelse av spørsmålene i intervjuguiden, som igjen kan 

føre til at undersøkelsen påvirkes og at konklusjonene deretter tappes for noe validitet. 

Uansett må det sies at styrken i begrepsbruken og hvilke konklusjoner og mangfoldighet 

samt bredde de resulterer i, gjennom å få belyst et relativt stort område av mulige 

beskyttelsesfaktorer, trolig ikke hadde vært mulig med et ”smalere” begrepsapparat. 

Etter gjennomgang av flere forskningsartikler og en meta – analyse i forhold til 

begrepsbruken av sosial kapital internasjonalt, vitner det om en stor forskjellighet i 

andvendelse og er derfor et vitenskaplig utfordrende begrep (Fulkerson, Thompson & 

Gretchen 2008, Portes 1998, 2000). 

Når det gjelder begrepet; beskyttelsesfaktorer trekker ikke det som nevnt tidligere, på 

noen bestemt teori. Begrepet diskuteres ei heller opp mot noen bestemt teori i 

resultatdiskusjonen. Det er som nevnt i teoridelen, ment å peke tilbake på begrepet; god 

sosial kapital og om god sosial kapital hos unge i alkoholbehandling er kapabel til å gi 

beskyttende faktorer sett utifra behandleres erfaringslivsverden og perspektiv. 

Beskyttelsesfaktorer som begrep knyttet til god sosial kapital er således prisgitt 

informantenes og forfatterens forståelse og tolkning. Det kan innebære en svakhet ved 

at begrepet metodisk gir en kime til tolkninger i besvarelsene til informantene. En 

styrke ved det er at det kan frembringe om mulig, hittil ukjente sider ved god sosial 

kapital som senere kan lettere verifiseres som ikke – beskyttende faktorer, eller 

beskyttende faktorer ved god sosial kapital som begrep. Noe som trolig ikke hadde vært 

mulig i like stor grad, om forfatteren hadde valgt å separere begrepene og bekle begge 

med egen teori. 
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Resultatdiskusjon 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven har vært å belyse hvorvidt og eventuelt 

hvordan behandlere vurderer at god sosial kapital influerer på bedring i behandling hos 

unge voksne med alkoholproblematikk?   

Hovedresultatene oppsummeres og presenteres først i resultatdiskusjonen. Alle 

balanseringer mellom beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer innenfor hvert tema knyttet 

til besvarelsene til informantene, veies opp mot hverandre i en samlet oppsummering og 

vurdering av forfatteren. Så diskuteres disse hovedfunnene og knyttes opp mot teori og 

problemstilling.   

Oppsummering av hovedfunn  

Alle informantene har erfart at det å være innehaver av god sosial kapital for de unge 

voksne med alkoholproblematikk, har vært beskyttende i behandlingen. De beskriver 

hvordan de har vurdert god sosial kapital som beskyttelsesfaktorer på forskjellige måter; 

mønstrene som går igjen her er; sterke og støttende familier, gode vennenettverk som 

referanse punkt i behandlingen, beskyttelsesfaktorer i sosioøkonomisk miljø, pårørende 

og eller venner av familien med posisjoner, innhenting av kunnskap og informasjon, og 

venner av familien som ”coacher” den unge. Alle behandlerne vurderer nettverket i sin 

helhet som mest beskyttende faktor av alle forfatterens indikatorer for god sosial 

kapital. To av informantene vurderer også at det er riskofaktorer ved de samme 

nettverkene som de også vurderer som beskyttende. Hovedsakelig vurderes 

overhjelpsomhet fra pårøende og miljø, samt familiens støtte tidlig i karrieren til den 

unge som beskyttelsesfaktorer, men dette kan også bli en risikofaktor hvis den unge 

ikke makter; ”å prestere og levere”.  

Hovedfunn knyttet til hvordan behandlerene vurderer de ulike indikatorene for god 

sosial kapital; sosioøkonomisk status og inntekt, kommer det fram både 

beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer. Høy sosioøkonomisk status vuderers både som en 

risikofaktor og en beskyttelsesfaktor. Høyt alkoholinntak i disse miljøene knyttes til en 

risikofaktor som påvirker den unge i behandling, samtidig som at unge fra disse 

nettverkene vurderes som bedre rustet for å møte et alkoholproblem i behandling 

fremstår som en beskyttelsesfaktor. Et av hovedfunnene koblet til indikatorene i dette 

avsnittet er at behandlerene samlet sett, vurderer god sosial indikatoren; høy økonomisk 

inntekt, hos den unge mer som en riskofaktor enn en beskyttelsesfaktor i 

alkoholbehandlingen. Et annet hovedfunn er at unge i alkoholbehandling som kommer 

fra gode sosioøkonomiske familier ligger det noen sterke ”sosiale føringer”for, og store 

forventninger. Disse vurderes til å være en beskyttelsesfaktor, men bare inntil et visst 

punkt, da glir de over til å være en risikofaktor.  

I forhold til om familiens økonomiske bistand til bolig for den unge i behandling har 

vært en beskyttende faktor mot alkoholproblematikk dukker det opp et par interessante 

hovedfunn. Hvorvidt forutnevnte har vært beskyttende eller ikke, er knyttet til hvor den 

unge befinner seg i ”endringshjulet”. Hvis den unge er i ”overveielsesfasen” eller har 

kommet lengre i motivasjonen vurderes økonomisk bistand fra foreldre som en 

beskyttelsesfaktor. Herifra spriker imidlertid vurderingene noe men et mønster 
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nedtegnes allikevel. Noen behandlere vurderer at økonomisk bistand fra foreldre til 

bolig har frigitt ressurser for den unge i behandling, som brukes på alkohol. Men også at 

alkoholproblematikken til den unge har vart lenger fordi den har blitt ”dekket over”. 

Skam vurderes og trekkes frem som et tema som korrelerer med økonomi; ”hvis du har 

god økonomi, lar du ikke barnet ditt bo på gaten”. Disse vurderes som risikofaktorer.  

Når det gjelder behandlernes vurderinger av om god sosial kapital har vært beskyttende 

mot å falle ut av studier for den unge i alkoholbehandling, tegnes det et mønster som 

trekker i retning av beskyttelsesfaktorer. Hovedfunnene som vurderes som 

beskyttelsesfaktorer her er; forventninger i nettverk og familie gjennom at det å falle ut 

av studier er forbundet med nederlagsfølelse og mye kritikk, og at pårørende som selv 

har høy utdannelse presser mer på, og er mer opptatt av at sine barn ikke faller ut av 

studier. 

 Et annet hovedfunn her er at høy økonomi som indikator på god sosial kapital fungerer 

som en beskyttende faktor gjennom at pårørende har større mulighet for å hjelpe den 

unge økonomisk; nedbetaling av studiegjeld, penger til bøker, og at den unge slipper å 

ha en deltidsjobb ved siden av studier og alkoholbehandling. Dette er interessant, ikke 

minst fordi god økonomi her ikke korrelerer på samme måte som ved tidligere 

indikatorer, der god økonomi isolert sett har fremstått som en risikofaktor.  

I forhold til om god sosial kapital har vært beskyttende mot å falle ut av jobb for den 

unge i alkoholbehandling, tegner det seg et mønster av behandlernes vurderinger. To 

hovedfunn er spesielt interessante her. Den første handler om at forventninger fra 

arbeidsplass og foreldre i forhold til å ha en jobb, blir tatt veldig alvorlig hos den unge i 

behandling. ”Det ligger liksom i vedkommendes natur å ha en jobb”. Og det andre er at 

noen av behandlerne vurderer unge med god sosial kapital som; spesielt gode til 

konflikthåndtering, god relasjons – og kommunikasjonskompetanse, høflige, sosialt 

kompetente, gjør mye morsomt, og er flinke til å prate for seg. Vurderinger som at unge 

med lav sosial kapital oftere kan tenke; ”det er jobbens skyld” for så og utbli, trekkes 

frem.  

I forhold til om behandlerne vurderer at unge med god sosial kapital trenger de samme 

faglige metodene som unge med lav sosial kapital, vurderes det ulikt.  Halvparten av 

behandlerne vurderer ikke noen forskjell i faglige metoder, den andre halvpartens 

vurderinger tegner et mønster. Her vurderes; en slags tilleggsbehandling for de med lav 

sosial kapital som består i å få på plass sosiale tiltak rundt den unge. En av de to 

vurderer også å holde de unge med lav sosial kapital lengre i behandlingen på grunn av 

manglende økonomi til privatpraktiserende psykolog etter ruspoliklinikk behandling. 

Hovedfunnet her er at mye av tiden går med til å få på plass sosiale tiltak for de unge 

med lav sosial kapital i alkoholbehandlingen. Samtidig er det funn i undersøkelsen som 

tyder på at unge med god sosial kapital oftere ønsker mer oppfølging av behandler etter 

at behandlingen egentlig er avsluttet.  

Når det kommer til ikke – beskyttende faktorer for unge voksne med god sosial kapital i 

alkoholbehandling, vurderer samtlige behandlere ikke overraskende, at psykisk lidelse 

er en ikke – beskyttende faktor. Et annet hovedfunn er at det å falle ut av skolen/studier 

medgis å være en risikofaktor. Dette begrunnes med at skolesystemet i seg selv holder 
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den unge i en viss struktur som gir mer tilbakemeldinger i en tid som ellers preges av 

mye kaos for den unge.  

Når behandlerne blir bedt om å ressonere gjennom begrepene god sosial kapital, unge 

voksne i alkoholbehandling, og deres vurdering og erfaring med disse temaene gjennom 

deres yrkeskarriere, utkrystialiserer det seg til 4 hovedfunn; Nummer en: erfaringer med 

at god økonomi hos foreldre er en viktig beskyttende faktor for den unge i 

alkoholbehandling i forhold til at det er lettere å bli kvitt alkoholproblemet når den unge 

kan starte på null og ikke for eksempel; minus 250.000kroner. Nummer to; når de unge 

med god sosial kapital først har bestemt seg for å gjøre noe med alkoholproblemet sitt, 

stiller de mye sterkere enn de med lav sosial kapital fordi de har flere 

beskyttelsesfaktorer og det er mindre sjanse for tilbakefall samt færre drop – out i 

behandlingen for de unge med god sosial kapital.  

Nummer tre; problemstillingene er de samme enten de unge har lav sosial kapital eller 

god sosial kapital. Graden av intellektuelle ferdigheter og kognitive evner i 

behandlingen blir veid opp mot krevende unge med egne meninger og som er ”glade i å 

diskutere”. Og nummer fire; det er større forskjeller innad i et nettverk og miljø som er 

innehavere av god sosial kapital, enn det er mellom gruppe av god sosial kapital og lav 

sosial kapital.  

Diskusjon opp mot teori og problemstilling 

Det kommer frem flere interessante momenter som fremmer diskusjon og som kan 

gjenkjennes i hvordan behandlerne vurderer den sosiale kapitalen og nettverkene som 

beskyttende men også ikke – beskyttende for den unge i behandling. Aller først, et av 

hovedfunnene og mønstrene gjennom hele undersøkelsen er vurderingene av de 

støttende nettverkene som unge voksne med god sosial kapital er innehavere av. 

Spesielt familien oppleves som støttende for den unge, men som også kan oppleves som 

en risikofaktor hvis de blir for førende og involverende. Nøkkelord som; ”sosiale 

føringer” og ”store forventninger” går igjen. Hvor denne ”skillelinjen” trekkes fra hvor 

familen er veldig støttende til når familien kan oppleves som en ekstra byrde, er noe 

uklar. Men at det kan handle om når den unge; ”ikke lenger klarer å levere eller 

prestere”. 

Vurderingene fører oss rett til noe av kjernen i den sosiale kapital, nemlig støttende 

nettverk og; ”family support”, men også til; negativ sosial kapital (Portes 1998, 2000). 

Portes (1998) beskriver at sosial kapital kan trekke frem 3 hovedfunksjoner; a) as a 

source of social controll, b) as a source of family support, og c) as a source of benefits 

through extrafamiliar networks. 

 Med de faktorene som utgangspunkt for å diskutere vurderingene av det beskyttende 

men også ikke-beskyttende nettverket som familien utgjør for den unge med 

alkoholproblematikk i behandling, er det mulig å gjennkjenne flere faktorer som Portes 

(1998, 2000) beskriver. Aller først b) som en kilde til foreldre og pårørendestøtte. Men 

som etter en stund ikke oppleves som støttende. Her kan; a) som en kilde til sosial 

kontroll, spille et viktig moment, sammen med b) as a source of family support. Portes 

(1998) peker på en slags håndheving av regler som springer ut fra den sosiale 

kontrollen.  
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Utifra behandlernes vurderinger av god sosial kapital som beskyttelsesfaktor for unge i 

alkoholbehandling på Oslo vestkant, er dette hovedfunn som kan identifisere mulige 

særegne trekk ved nettverkene til de unge med god sosial kapital i alkoholbehandling 

der.  

Den sosiale kapitalen, sier Portes, opprettet av tette fellesskapsnettverk, er nyttig for 

foreldre, lærere og politi myndingheter som søker å opprettholde disiplin og fremme 

etterlevelse blant de under deres restriksjoner. Kilder til denne type sosial kapital er ofte 

funnet i avgrenset solidaritet og rettskraftig tillit, og dens viktigste resultat er å gjøre 

formelle eller åpenlyse kontroller unødvendig (Portes 1998, s. 10).  

Portes (1998) peker på et slags sett med normer og regler innenfor det tette 

felleskapsnettverket som langt på vei er svært beskyttende for de som tilhører det. Men 

som i andre rekke er ekskluderene for de samme, dersom tilliten blir brutt. Her kommer 

det som Portes (1998) omtaler som den negative sosiale kapitalen inn. Hvis den unge 

”ikke leverer og presterer”, altså ikke utfører de oppgaver og plikter som 

felleskapsnettverket har satt som viktige verdier og som er en del av den sosiale 

kontrollen innad, kan det føre til sanksjoner og utestengelse fra nettverket fordi det 

medfører skam for familien at noen faller ut (Portes 1998, 2000). Men også et annet 

viktig moment skrider frem her, at det er adferden, nemlig at den unge ikke får gjort det 

som er forventet av vedkommende og ikke selve alkoholinntaket som ofte er kilden til 

familiens skamfølelse (Fekjær 2006).  

Vurderingene kan også tolkes som at skam kan fungere som en beskyttelses faktor for 

ikke å falle utenfor gjennom sin alkoholproblematikk. Men også motsatt, skammen det 

medfører for familien at den unge opprettholder sin alkoholproblematikk, kan føre til 

utestengelse på sikt. I tillegg kan opplevelse av skam for den unge føre en ekstra byrde 

med seg som bidrar til opprettholdelse av alkoholproblematikken. 

Oppsummerende, kan vi se at det støttende men pressende nettverket som familien 

utgjør, tolkes til å representere både; a og b i Portes sosial kapital teori samt også en 

faktor knyttet til den negative sosiale kapitalen som; c) restriksjon på individuelle 

friheter (Portes 1998). Den unge i alkoholbehandling kan nyttiggjøre seg godt av den 

sterke familie og nettverksstøtten men har restriksjoner på individuell frihet gjennom de 

sterke sosiale føringene (social controll) som igjen kan føre til at det er et vanskelig 

fellesskapsnettverk å være ”annerledes”i.  

To andre hovedfunn som må betraktes som interessante og derved påberoper seg 

diskusjon, er hvordan behandlerne har vurdert hva som er styrken i nettverkene. Her kan 

vi presentere; Portes b) som en kilde til foreldre og pårørende støtte, og c) som en kilde 

til helsefordeler gjennom utenfor – ekstrafamiliære nettverk. Først b som vi ser som et 

felles nedegnet mønster som skrider frem ved at foreldre og familie vurderes som sterkt 

involverende, nærmest overinvolverende i de unge med god sosial kapital i behandling 

versus de med lavere sosial kapital. 

Deretter c som vi ser gjennom beskyttelsesfaktorer i sosioøkonomiske miljøer som 

vurderes til å gi mer tilbakemeldinger, og pårørende/venner der som innhenter kunnskap 

og informasjon til fordel for den unge i behandling, gjennom å kjenne folk i ”systemet”. 

Og at unge fra slike miljøer er bedre rustet til å møte et alkoholproblem enn andre, men 
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også direkte fordeler for behandler i behandlingen gjennom ”vennenettverk som 

referanse punkt”.  

Til tross for at behandlerne vurderer at det konsumeres mye alkohol i høy 

sosioøkonomiske miljøer blant unge på Oslo vest, og at overhjelpsomhet i ytterste grad 

kan bli en risikofaktor, må dette forståes som sterke beskyttelsesfaktorer samlet sett 

(Pedersen 2006, Øia 2007).  

Som det er diskutert og vist ovenfor presenterer funnene store nyanseringer selv om alle 

behandlerene har vurdert nettverket som det mest beskyttende av alle faktorer innenfor 

begrepet; god sosial kapital. Imidlertid, når vi alikevel samlet sett ser på behandlernes 

vurderinger i forhold til nettverkstøtte for den unge med god sosial kapital i 

alkoholbehandling, kan vi konkludere med at Portes (1998) 3 hovedfunksjoner av sosial 

kapital, veier opp for de negative sidene av a) social controll som også må forståes som 

en beskyttende faktor i denne sammenheng. Det kan altså tyde på at det er langt flere 

beskyttende faktorer som unge med god sosial kan trekke fordeler av i 

alkoholbehandling i slike tette felleskapsnettverk på Oslo vest, i forhold til faktoren som 

behandlerene beskriver som den mest beskyttende god sosial kapital indikatoren, enn 

det er risikofaktorer.  

God eller høy økonomi som god sosial indikator vurderes ulikt fra behandler til 

behandler avhengig av hvilket tema den er knyttet opp til. Det er således vanskelig å 

danne seg et helhetsinntrykk i forhold til om god økonomi som isolert faktor vurderes 

som beskyttende faktor eller en ikke – beskyttende faktor. Vurdert i forhold til 

sosioøkonomisk status opptrer den mer ikke – beskyttende enn beskyttende. I forhold til 

økonomisk bistand til bolig fra foreldre er dette avhengig av hvor den unge er i 

”endringshjulet” (Barth, Bjørtveit & Prescott 2001). Når det gjelder å ikke falle ut av 

studier for den unge vurderes det som utelukkende positivt, altså beskyttende. Og til 

slutt, i forhold til vurderinger gjort av erfaringer fra yrkeskarrieren til behandlerene, 

vurderes den som en beskyttende faktor.  

Her kan imidlertid definisjonene til Bø & Schiefloe (2007) av sosial kapital trekkes 

frem i diskusjonen. Selv om økonomi ikke alene som faktor ved den sosiale kapitalen 

kan trekkes frem, fungerer den i en interaksjon med de andre kapitalene i følge Bø & 

Schiefloe og Portes tolkninger av Bourdieus fremstilling (Bø & Schiefloe 2007, Portes 

2000). Portes tolkning viser til at de forskjellige formene for kapital (sosial, økonomisk, 

symbolsk, og kulturell) faktisk krever at de omsettes for hverandre for deres egen 

individuelle utvikling. Og at sosial kapital sjeldent kan erverves uten kulturell og 

økonomisk kapital.  

Som beskrevet innledningsvis i resultatdiskusjonen så tegner det seg et mønster av 

uttrykk som går igjen i undersøkelsen. ”Store forventninger”, ”sosiale føringer”. I 

begynnelsen av denne resultatdiskusjonen blir de vurdert av behandlerne og balansert 

opp mot både beskyttelsesfaktorer og ikke – beskyttende faktorer. Når de igjen dukker 

opp i forhold til det å ikke falle ut av jobb og studier derimot, vurderes og vektlegges de 

beskyttende faktorene i ”forventningene” og de ”sosiale føringene” utelukkende 

positivt. Det vurderes og fremkommer av behandlerne en del egenskaper som unge med 

god sosial kapital har i alkoholbehandlingen. Dog balanseres dette av to behandlere som 

vokter seg for å tillegge de unge visse egenskaper knyttet til god sosial kapital. Samt to 
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behandlere som understreker viktigheten av at individuelle forskjeller, er mer potente 

enn gruppe forskjeller blant de unge med god sosial kapital. 

Uansett, er dette et av de mest interessante funnene i studien og bør betraktes som et 

viktig hovedfunn. Egenskaper som kommer frem og vurderes som beskyttende er; gode 

til å prate for seg, gjør mye morsomt, er sosialt kompetente, ”ligger i ens natur å jobbe”, 

legger ikke skylden på jobben, gode til konflikthåndtering, og god relasjons – og 

kommunikasjonskompetanse.  

Halvparten av behandlerne vurderer disse egenskapene til de unge med god sosial 

kapital i alkoholbehandling til en viss grad å influere positivt i selve behandlingen, og 

utelukkende positivt og beskyttende i forhold til og ikke falle ut av jobb og studier mens 

de er i behandling.  

Aller først, her tydeliggjøres igjen kanskje elementer av den sosiale kontrollen og de 

normer, verdier, og sett med uformelle regler som ligger i dette tette 

fellesskapsnettverket, som en beskyttende faktor. I tillegg til at diskrepansen mellom de 

forventningene familie og det tette fellesskapsnettverket har, og den unges frykt for 

egen skamfølelse, kan utgjøre en beskyttelsesfaktor (Portes 1998, 2000).  

I tillegg påberoper disse funnene seg annen sosial kapital teori. Bø & Schiefloe peker på 

at mennesker med sosial kapital kan oppnå bedre tilpasning og få til ting som ellers ville 

vært vanskelig eller umulig, og viser til at dette gir seg tydeligst utslag i livsområder 

som; yrkesliv, gjennom godt betalte jobber, økonomi, helse, livskvalitet og utdanning 

(Bø & Schiefloe 2007). Det typiske mønsteret i vestlige samfunn, fortsetter de, er at de 

best stilte sosioøkonomisk gruppene også er de som har mest ressurser tilgjengelig 

gjennom sine personlige nettverk (Bø & Schiefloe 2007).  

Samlet sett fremstår dette som sterke beskyttelsesfaktorer i alkoholbehandling for den 

unge voksne. Det at foreldre som selv har høy utdannelse, synes mer opptatt av 

viktigheten at deres unge ikke skal falle ut av studier samt at de har større muligheter til 

å hjelpe økonomisk, fremstår som potente funn. I tillegg til egenskapene som 

fremkommer beskyttende mot å falle ut av arbeid. En skal dog vokte seg for å lese for 

mye ut av vurderingene til behandlerne angående sistnevnte, men det er fristende å 

antyde en slags arbeidsmoral eller ”pliktoppfyllende egenskap” som de unge med god 

sosial kapital i alkoholbehandling kan dra fordeler av. 

Her må også selvfølgelig individuelle forskjeller blant de unge med god sosial kapital i 

alkoholbehandling taes til inntekt for motargumentasjon, men det er utelukkende 

interessante erfaringer og vurderinger fra behandlerne som fremstår som potente 

bekledd med gyldig teori.  

Avsluttningsvis i resultatdiskusjonen blir det relevant og veie to hovedfunn opp mot 

hverandre. Men aller først, når det gjelder hovedfunnene i undersøkelsen vedrørende 

behandlernes vurderinger av behandlingsmetoder for unge med god sosial kapital versus 

de med lavere sosial kapital, er det av stor interesse å se at halvparten av behandlerne 

mener de unge med lav sosial kapital trenger en slags tilleggsbehandling som gjør at 

mye av selve behandlingstiden går med til å få på plass sosiale tiltak rundt den unge. 

Disse funnene er interessante, dog må de veies opp mot at unge med god sosial kapital 
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oftere ønsker mer oppfølging i etterkant og følges derfor opp omtrent likt hva lengde i 

behandlingen angår.  

Det fremkommer ei som en overraskende vurdering at samtlige behandlere vurderer 

psykisk lidelse hos den unge som en ikke – beskyttende faktor.  

Det tegner seg således et mønster igjennom hele undersøkelsen, risikofaktorer tatt i 

betraktning, unge voksne i alkoholbehandling trekker mange fordeler og 

beskyttelsesfaktorer gjennom å inneha god sosial kapital. Når behandlerne har ressonert 

over hvilke erfaringer de har med begrepet god sosial kapital nedtegnes et relativt 

tydelig mønster, dog med noen motsetninger. Det er ikke vanskelig å argumentere for at 

den unge som slipper å starte på nytt i null, og ikke minus 250.000kr i gjeld, kan dra 

store fordeler av dette i alkoholbehandlingen. Ei kan det argumenteres godt mot funnene 

og vurderingene om at unge voksne med god sosial kapital har færre drop – out i 

behandlingen, har flere beskyttelsesfaktorer totalt sett, og mindre sjanse for tilbakefall, 

ikke har faglig reliabilitet og dermed validitet.  

For å balansere dette noe, vurderes det, av en behandler, at det åpenbart er større 

forskjeller innad i en gruppe unge med god sosial kapital i alkoholbehandling, enn det er 

mellom en gruppe med god sosial kapital og en med lav sosial kapital. Samt at graden 

av evnene som vurderes som intellektuelle ferdigheter og kognitive evner møter 

motstand i ”krevende unge” med egne meninger som er ”glade i å diskutere” av en 

annen behandler. Samlet sett må også risikofaktorer som høyt alkoholforbruk i 

sosioøkonomisk miljø ikke bagatelliseres men fremstå som potente risikofaktorer for 

den unge med god sosial kapital i alkoholbehandling. 
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Sluttsatser, implikasjoner  

Hovedfunn i undersøkelsen viser at god sosial kapital kan gi fordeler og 

beskyttelsesfaktorer hos unge voksne i alkoholbehandling på Oslo vest. Fordelene og 

beskyttelsesfaktorene viser seg i hovedsak i de tette fellesskapsnettverkene som er 

veldig støttende, samt sterke involverende, støttende og opplyste foreldre. I de tette 

fellesskapsnettverkene og i familene til de unge i behandling ligger det ”sosiale 

føringer” og ”store forventninger”. Disse opptrer langt på vei som beskyttelsesfaktorer, 

men ”overhjelpsomhet”, fordømmelse, og stigmatisering kan tre inn som en risikofaktor 

i behandlingen og føre til opprettholdelse av alkoholproblematikk for den unge som, av 

uvisse årsaker, ikke ”makter å levere og prestere”.  

Risikofaktorer som; høyt alkoholforbruk i sosioøkonomisk miljø for disse unge voksne 

med god sosial kapital i alkoholbehandling på Oslo vest, samt det at det kan være 

spesielt vanskelig å være en ung voksen som ikke ”makter å levere og prestere” i et slikt 

mestrende miljø, må veies opp mot en spesiell robusthet for å møte et alkoholproblem i 

behandling.  

Et annet hovedfunn viser at unge voksne med god sosial kapital fremstår med spesielle 

ferdigheter og fordeler som til en viss grad opptrer som beskyttelsesfaktorer i 

behandlingen, men også i forhold til og ikke falle ut av studier og jobb mens de er i 

behandling. De unge voksne med god sosial kapital beskrives som; gode til 

konflikthåndtering, har god relasjon – og kommunikasjonskompetanse, har gode 

intellektuelle og kognitive ferdigheter, gjør mye morsomt, er personer som blir godt 

likt, er gode til å prate for seg, og legger ikke så ofte som unge med lavere sosial kapital 

skylden på jobben hvis de får negative tilbakemeldinger derifra.  

Dette må balanseres opp mot behandlere som understreker at det er større individuelle 

forskjeller innad i en gruppe unge med god sosial kapital i behandling enn det er 

mellom en gruppe med god sosial kapital og en gruppe med lavere sosial kapital. Samt 

at unge voksne med god sosial kapital fremstår som; ”krevende unge” med egne 

meninger, som er ”glade i å diskutere”. 

Studien viser at unge voksne med god sosial kapital og alkoholproblematikk har færre 

drop – out i behandling, har flere beskyttelsesfaktorer totalt sett, og mindre sjanse for 

tilbakefall, versus unge voksne med lavere sosial kapital i alkoholbehandling. I tillegg 

kan det synes som om de unge med lav sosial kapital trenger en slags 

tilleggsbehandling, som gjør at mye av selve behandlingstiden, går med til å få på plass 

sosiale tiltak rundt den unge.  

God eller høy økonomi som isolert faktor ser ut til å korrelere best med, altså opptre 

som mest beskyttende faktor, i forhold til hvor langt den unge har kommet i 

motivasjonen sin for å gjøre noe med alkoholproblemet sitt under behandlingsforløpet. 

Dette er i første rekke en nyttig studie fordi den søker å beskrive mulige 

beskyttelsesfaktorer hos unge voksne i alkoholbehandling fra behandleres ståsted, utifra 

en sosiologisk tilnærming. Det gir igjen en større mulighet til å forstå hvorfor og 
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hvordan faktorer som; tette og gode fellesskapsnettverk, høy utdannelse, høy inntekt, og 

god sosioøkonomisk status, påvirker den enkelte unge i alkoholbehandling. 

I forlengelsen av dette er det fristende å antyde at mye av dagens rusmiddelforskning er 

lite faglig differensiert. Medisinske og psykologiske forklaringsmodeller blir ofte 

trukket frem, og indre psykologiske og individuelle forskjeller og sårbarheter hos det 

enkelte individ, blir i tråd med dette gjort til gjenstand for faglige grunnfundament i 

behandlingssystemet. Sosiologiske tilnærminger som i langt større grad vektlegger 

betydningen av nettverkspåvirkninger og at enkeltindividet i behandling påvirkes i stor 

grad av miljøet vedkommende kommer fra før behandling, og som vedkommende skal 

tilbake til etter behandlingen, er et sjeldent skue.  

Undersøkelsen kan derfor vise til nyttige funn som påberoper seg et større fokus fra 

behandleres side, på at nettverk som familie og venners ressurser, og andre faktorer som 

redegjort for i studien, kan utgjøre en stor beskyttelsesfaktor for den unge i 

alkoholbehandling.  

Dette fremmer igjen videre spørsmål om behandlingssystemet slik det fremstår i dag, er 

nok differensiert. Kanskje kan vi her trekke en parallell til kjønnsdifferensieringen i 

rusbehandlingen og nyttige faglige bidrag der (Trulsson 2006). Kan 

behandlingssystemene ved å bevisstgjøre seg mer viktigheten av sosiale forskjeller når 

unge er i behandling for alkoholproblematikk, bidra til økt bedring i behandling for alle 

unge, uavhengig lav eller god sosial kapital?  

For fremtiden kunne det vært av faglig interesse å nyansere problemstillinger knyttet til 

hovedtematikken i denne studien i forhold til hvor eksakt den unge befinner seg i sin 

motivasjon og selve behandlingsforløpet. Det kunne også vært av faglig betydning og 

undersøke 1. linje tjenesten, og andre primærhelsetjenester med samme formål som 

denne studien. Det ville også være av faglig nytteverdi at behandlere kartlegger 

anamnestisk nettverksrelasjoner til den unge med alkoholproblematikk i behandling for 

å spille mer på, og tilrettelegge for økte ressurser hos den unge selv, under 

behandlingsforløpet. Denne studien kan kanskje rettferdiggjøre en slik oppfordring. 
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Vedlegg 1 

Intervjuguide 

Begrepsavklaring: ”god sosial kapital”. Å inneha god sosial kapital forstås som 

følgende; at pasienten har høy økonomisk inntekt (ca.500.000kr. eller mer per år) 

eller at samlet årsinntekt for begge foreldrene er ca. 1.000.000kr i året.  Pasienten 

kommer fra en familie med høy sosioøkonomisk status. Pasientens foreldre er høyt 

utdannet, eller er har gode jobber i næringslivet. Pasientens omgangskrets(familie) 

har gode nettverk som opprettholdes og vedlikeholdes gjennom generasjoner. 

1. Med bakgrunn i overnevnte, hvis du tenker tilbake på pasienter(unge 

voksne, 18-35år) som har kommet til rusbehandling hos deg for 

alkoholproblematikk og som er /har vært innehavere av god sosial kapital, 

har du erfart at pasientens gode sosial kapital har hjulpet vedkommende i 

rusbehandlingen?  

a. Hvis ja, er det noen av faktorene du spesielt vil trekke frem (høy 

økonomisk inntekt, høy sosioøkonomisk status, eller gode 

reproduserende nettverk) som har bidratt til å avhjelpe pasientens 

alkoholproblematikk mer enn andre? 

b.  Vil du beskrive på hvilken måte du opplever at denne faktoren har 

bidratt til å minske pasientens alkoholproblematikk? 

c. På hvilken måte kan denne faktoren opptre som en 

beskyttelsesfaktor/motstandsressurs mot pasientens 

alkoholproblematikk? 

d. Finnes det andre typer beskyttelsesfaktorer/motstandsressurser hos 

unge voksne med alkoholproblematikk på Oslo vest som du erfarer mer 

gjeldende mot pasientens alkoholproblematikk enn de vi har snakket 

om nå? 

2. Erfarer du som behandler på Oslo vestkant at de unge voksne som kommer 

til behandling hos deg for et høyt alkoholbruk representerer bare de aller 

dårligst stilte blant befolkningen i deres bydeler? 

3. Når unge voksne som kommer til deg for sin alkoholproblematikk og som 

har foreldre som hjelper vedkommende med bolig/bosted som familien eier 

og disponerer, kan dette være med på å avhjelpe den unges høye forbruk av 

alkohol? 

a. Kan du beskrive på hvilken måte du erfarer at denne faktoren har 

bidratt til å minske pasientens alkoholproblematikk? 
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b. Kan dette at foreldre lar pasienten fritt disponere familiens bolig i noen 

grad være med på å dekke over et ”forfall” hos den unge? 

c. På hvilken måte kan et økonomisk fritt leide til familiens bolig opptre 

som en beskyttelsesfaktor/motstandsressurs mot pasientens 

alkoholproblematikk? 

 

4. Når unge pasienter med god sosial kapital som kommer til behandling hos 

deg for sin alkoholproblematikk, og er under utdannelse, kan det at de er 

innehavere av god sosial kapital føre til at de lettere ikke faller ut av 

studiene? 

a. Hvis ja, hvilke faktorer ved den gode sosiale kapitalen vil du trekke 

frem som mest avgjørende i forhold til at pasienten ikke faller ut av 

studiene? 

b. Vil du beskrive på hvilken måte du opplever at denne faktoren har 

bidratt til at pasienten ikke faller ut av studiene? 

c. På hvilken måte kan denne faktoren opptre som 

beskyttelsesfaktor/motstandsressurs mot pasientens 

alkoholproblematikk? 

d. Finnes det andre typer beskyttelsesfaktorer/ motstandsressurser hos 

unge voksne med alkoholproblematikk på Oslo vest som du erfarer mer 

gjeldende mot det å falle ut av studiene enn de vi har snakket om nå? 

5. Når unge pasienter med god sosial kapital som kommer til behandling hos 

deg for sin alkoholproblematikk, og er i jobb, kan det at de er innehavere 

av god sosial kapital føre til at de lettere ikke mister jobben? 

a. Hvis ja, hvilke faktorer ved den gode sosiale kapitalen vil du trekke 

frem som mest avgjørende i forhold til at pasienten ikke mister jobben? 

b. Kan du beskrive på hvilken måte du opplever at denne faktoren har 

bidratt til at pasienten ikke mister jobben? 

c. På hvilken måte kan denne faktoren opptre som 

beskyttelsesfaktor/motstandsressurs mot pasientens 

alkoholproblematikk? 

d. Finnes det andre typer beskyttelsesfaktorer/ motstandsressurser hos 

unge voksne med alkoholproblematikk på Oslo vest som du erfarer mer 

gjeldende mot det å falle ut av jobb enn de vi har snakket om nå? 
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6. Når unge pasienter med god sosial kapital kommer til deg for å få hjelp mot 

sitt høye alkoholforbruk og vedkommende av ulike årsaker verken makter, 

ønsker, eller har som mål å redusere inntaket av alkohol, erfarer du at ”de 

tross alt lever godt” med et høyt forbruk av alkohol? 

a. Hvis ja, hvilke faktorer vil du trekke frem som mest avgjørende for at 

”de tross alt lever godt” med sitt høye forbruk av alkohol? 

b. Kan du beskrive på hvilken måte du opplever at denne faktoren har 

bidratt til at ”de tross alt lever godt” med et høyt forbruk av alkohol? 

c. På hvilken måte kan denne faktoren opptre som en 

beskyttelsesfaktor/motstandsressurs mot pasientens 

alkoholproblematikk? 

d. Finnes det andre typer beskyttelsesfaktorer/motstandsressurser hos 

unge voksne med alkoholproblematikk på Oslo vest som du erfarer mer 

gjeldende i forhold til det ”å leve godt med” et høyt forbruk av alkohol? 

7. Når unge voksne med alkoholproblematikk kommer til deg for behandling, 

erfarer du at nettverket (familie, foreldre, venner) har reagert raskere for å 

få personen til rusbehandling hos de personene som har god sosial kapital, 

versus de som ikke har det? 

a. Erfarer du at de unge voksne med et godt nettverk kommer tidligere til 

behandling i forhold til de som ikke har det? 

b. Bruker du som behandler de samme faglige metodene for de unge 

voksne som har god sosial kapital versus de som ikke har det? 

c. Erfarer du at unge voksne med alkoholproblematikk og som er 

innehavere av god sosial kapital er lettere å drive motivasjonsarbeid 

med enn de som ikke har det? 

d. Erfarer du at unge voksne med alkoholproblematikk og som er 

innehavere av god sosial kapital trenger færre behandlingstimer hos deg 

enn de som ikke har det? 

8. Hvis du ser alt det vi til nå har berørt i intervjuet under ett, har ditt forhold 

og syn på disse fenomenene endret seg igjennom din yrkeskarriere?(eks: 

viktigheten av sosial kapital som en beskyttelsesfaktor/motstandsressurs i 

rusbehandlingen for unge voksne). 

a. Har tiden som rusbehandler på Oslo vestkant forandret noe ved ditt 

faglige ståsted og måten du ser på unge voksne med 
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alkoholproblematikk, som du ikke hadde med deg som behandler i 

tidligere jobber? 

b. Er det andre faktorer ved behandling av unge voksne med 

alkoholproblematikk som du har endret faglig oppfatning om gjennom 

din yrkeskarriere?  

9. Hvilket drikkemønster har de unge voksne som kommer til behandling for 

alkoholproblematikk hos deg? 

a. Drikker de stort sett bare i helgene, og da relativt mange enheter 

alkohol i løpet av kort tid og per drikkeepisode? 

b. Drikker de få enheter alkohol per drikkeepisode men har ofte 

drikkeepisoder (kontinentalt drikkemønster)? 

c. Har de en kombinasjon av begge overnevnte (a og b)? 

d. Kombinasjoner av de overnevnte pluss at de har drikkeleker (”binge 

drinking”) 

e. Bare drikkeleker (”binge drinking”). 

f. Har du erfart at drikkemønsteret til de unge voksne som kommer til 

behandling for alkoholproblematikk hos deg, har endret seg i tiden du 

har jobbet på Oslo vestkant? 

10. Nå har vi snakket mye om beskyttelsesfaktorer/motstandsressurser hos 

unge voksne med god sosial kapital som kommer til behandling hos deg for 

sin alkoholproblematikk, er det noen faktorer hos unge voksne du vil 

trekke frem som ikke er beskyttende mot alkoholproblematikk? 

a. Hvis ja, hvilke faktorer vil du trekke frem som minst beskyttende mot et 

høyt forbruk av alkohol hos den unge? 

b. På hvilken måte erfarer du at denne faktoren ikke er en 

motstandsressurs/beskyttende mot alkoholproblematikk hos den unge? 

c. Erfarer du at psykisk lidelse er en ikke-  beskyttende faktor mot 

alkoholproblematikk for unge voksne? 

11. Påvirkes du som behandler av ditt syn på eget alkoholinntak når du 

behandler unge voksne med alkoholproblematikk i forhold til hva som er et 

for høyt eller akseptabelt inntak av alkohol? 
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a. Hvis ja, på hvilken måte påvirker ditt syn på eget alkoholinntak og 

holdninger rundt dette, hvordan du vurderer hva som er et for høyt 

inntak av alkohol for dine pasienter? 

b. Når unge voksne som kommer til deg og hvor alkoholproblematikk bare 

er en del av problematikken(eks: psykisk lidelse(er), hvordan når du 

igjennom tabuet for å synliggjøre ovenfor den unge at 

alkoholproblematikken er dominerende? 

12. Er det noe annet du vil trekke frem til slutt som du mener du har erfart 

som behandler for unge voksne med alkoholproblematikk og som du mener 

er viktig i sammenheng med temaene vi har berørt i dette intervjuet? 
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VEDLEGG 2 

 

18.10. 2011. Foretok jeg flere søk i databasene; Academic Search Elite og Addiction 

Research and theory. Følgende søkeord ble benyttet: Social capital AND alcohol 

(disorder) AND resistance factors, resilience (factors), sense of coherence, SOC. 

Resultat: Ingen treff som kobler sosial kapital med alkohol og motstandsressurser. Men 

flere treff på søkeordene; social capital AND alcohol. Men ingen relevante for studien. 

Her fant jeg imidlertid en studie som jeg benyttet referanse listen på for flere søk.   

Søk 19. oktober 2011. Søk i tidsskrift: Alcohol. Søkeord: social capital AND alcohol 

AND personal resources. Søkeord: social capital AND alcohol AND protective 

resources. Treff: 1. 1520. Men ingen aktuelle for studien. Her fant jeg også artikler hvor 

referanselistene ble utforsket, og noen nærliggende artikler ble funnet.  

Søk 24. oktober 2011. Litteratur søk i NOVA på nova.no. Der ble Tormod Øia: Ung i 

Oslo: Levekår og sosiale forskjeller lastet ned. På litteratur listen til Pedersen (2006). 

Bittersøtt, ble flere artikler vedrørende alkoholdødelighet og sosioøkonomisk status 

funnet. De ble funnet i tidsskriftet Addiction.  

Søk 27. oktober 2011. Database: Cambridge Journals. Søkeord: social capital AND 

alcohol use AND personal resources (personality resources), resistance factors, 

resilience (factors), SOC, sence of coherence. Resultat: 1-5 artikler men utenfor 

tematikk. Database: AIP (American Institute of Physics) og PUB MED. Søkeord: social 

capital AND personality resources AND alcohol use. Resultat: 2 artikler, begge utenfor 

relevance men med referanselister som kunne fremme flere søk. Søk i tidsskrift: 

European Sociological Review (samme søkord som overstående). Resultat: Ingen 

relevante treff.  

Søk 28. oktober 2011. Søk i tidsskiftet: American Sociological Review. Søkeord: social 

capital AND alcohol AND coping skills. Treff: 630. Resultat: Ingen som koblet 

forutnevnte søkord. Søk i tidsskrift: Sociology. Søkeord: social capital AND alcohol use 

AND personal resources. Treff: 10. Alle utenfor relevans.  

Søk 30. oktober 2011. Søk i tidsskriftet Addiction. Søkeord: advantage, mortality, 

alcohol use. Treff: 15. 471. Resultat: 1 relevant treff, som er på referanselisten i studien. 

Søk i tidsskriftet Addiction. Søkeord: social capital AND socioeconomic advantaged 

AND alcohol use. Treff: 3. 939. Resultat: 1 treff, samme som nevnt ovenfor. 
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