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Abstract 
Authors: Josefine Karlsson & Ludvig Nyberg 

Title: Professional alcohol- and drug prevention work with adolescents [Translated title] 

Supervisor: Ulf Drugge 

Assessor: Jan Petersson 

	

The aim of this study is to explore how professionals in social work act when meeting 

adolescents with drug problems. By interviewing different professionals within social work 

we intend to broaden our knowledge of methods used in these cases. This study analyzes 

these views from an action theory perspective. Through this analysis, we wanted to gain a 

deeper understanding of how and why professionals take certain actions the way they do and 

if these actions are derived from evidence- based methods and tools. We discuss the different 

professionals view on their discretion and if they experience any limitations due to discretion 

in their work. This study also addresses the role of risk factors in the drug prevention work. 

The result shows that empathy and motivating interview are the most common tools. The 

professionals strive to create a trustful and safe relation to the adolescent which will make it 

easier for the latter to open up and talk about his/her problems. The result also shows that the 

professionals might feel limited in their discretion concerning legislation. This mostly 

depends on the specific profession. Lastly, we discuss common mistakes professionals make 

in the drug prevention work with adolescents. With this combined knowledge we hope to 

contribute to the development of the drug prevention work as conducted today. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka de som har läst vårt examensarbete och bidragit till 

bra och hjälpfulla synpunkter. Vi vill också tacka våra intervjupersoner som 

ställt upp på intervjuer och bidragit till goda insikter i deras arbete och ett 

gediget material till studien. 

 

Vi vill slutligen ge tack till vår handledare Ulf Drugge som har varit ett gott 

stöd för oss under handledningen och gett oss användbara tips och konstruktiv 

kritik när vi har stött på svårigheter under skrivandeprocessen. 

 

Tack! 

 

Josefine & Ludvig 

Kalmar 2016 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund  

En starkt bidragande orsak till olika sociala problem och ohälsa runt om i världen är 

användningen av alkohol och droger (Bränström, Sjöström & Andréasson, 2008:12). Även 

Kirby och Barry (2012) skriver att ungdomars alkoholkonsumtion är ett stort 

folkhälsoproblem (Kirby & Barry, 2012:371-372). Ungdomars alkohol- och droganvändning 

är särskilt intressant för forskare och personer inom hälso- och sjukvården idag, då ett tidigt 

användande av alkohol och droger anses vara relaterat till ett alkoholberoende senare i livet 

(Bränström, Sjöström & Andreasson, 2008:12; Guttormsson, 2015:62). Viktiga mål för 

folkhälsoarbetet i Sverige har länge varit att begränsa alkoholskador och att arbeta mot ett 

samhälle fritt från narkotika och doping (Regeringskansliet, 2015:7-8). Vidare skriver 

Regeringen att folkhälsan inte bara är ett mål utan också en investering i samhällets 

utveckling och tillväxt (ibid).  

 

Länge har ungdomar varit i fokus för olika sociala insatser. Ungdomstiden är en jobbig period 

för många som söker efter en identitet vilket ofta leder till att ungdomen går utanför 

samhällets normer och provar sig fram. Även om normer om vad som är accepterat i 

samhället förändras, är ungdomsproblem som kriminalitet och missbruk ständigt 

återkommande. Hur samhället hanterar dessa problem styrs bland annat av normer, lagar och 

kunskap om olika behandlingsmetoder (Greiff, 2008:11).  

 

Det är inte sällan som ungdomar beskrivs som risktagande. Det finns ungdomar som inte ser 

sitt beteende som ett problem. Det riskfyllda beteendet kan snarare upplevas som förnuftigt av 

de som utövar det. Man kan således anta att unga inte prioriterar sin hälsa utan snarare 

handlar i nuet och tänker inte på konsekvenserna (Greiff,2008:20-21). I enlighet med Grieff 

skriver även Heilig (2015) att ungdomar är extra utsatta vad gäller dessa risker då en ungdoms 

hjärna inte är fullt utvecklad, vilket gör att ungdomen ofta handlar först och tänker sen 

(Heilig, 2015:111-112).  

 

Ungdomsinriktat preventionsarbete sker till största del i skolan, som antingen en del av 

undervisningen eller som temadagar med fokus på olika ämnen. Det är något som de flesta 

ungdomar möter under sin skolgång. I och med det förebyggande arbetets utveckling har 

övningar i att öka ungdomarnas sociala kompetens kombinerats med att ge information om 
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alkohol/droger och dess negativa effekter, i syfte att öka deras självkänsla (Greiff, 2008:35). 

Under de senaste åren har även insatser där ungdomar får lära sig hantera situationer där 

alkohol och droger finns inblandat blivit vanligt förekommande. Det finns teorier om hur 

ungdomars omgivning påverkar deras användning av alkohol och droger vilket har lett till 

utvecklandet av metoder där bland annat ungdomens omgivning, kompisar, familjesituation 

och medias påverkan varit i fokus. Man försöker därigenom lära ungdomar att säga nej till 

alkohol och droger genom att öva dem i att stå emot socialt tryck och istället visa på andra 

handlingsalternativ. Andra metoder lägger mer vikt på hur individen känner sig och arbetar 

för att öka den unges självkänsla och viljekraft (ibid:36). Då det visar sig att ungdomar är en 

utsatt grupp när det kommer till alkohol och droger är det drogpreventiva arbetet något som 

ständigt behöver utvecklas.  

 
1.2 Problemformulering 

Missbruk av alkohol och narkotika bland ungdomar är ett högprioriterat område för samhället 

där förebyggande arbete och behandlingsmetoder är av stor vikt. Det visar sig att fler 

ungdomar än tidigare i Sverige får specialiserad vård för missbruksproblem (Anderberg & 

Dahlberg, 2014:348), men trots samhällets många försök att försvåra för ungdomar att 

införskaffa alkohol och att begränsa konsumtionen är alkoholanvändningen bland ungdomar 

omfattande (Grieff, 2008:27; Hemovich, Lac & Crano, 2011:249). Det finns idag relativt 

mycket forskning om hur mycket och vad ungdomar konsumerar när det kommer till alkohol 

och droger (Greiff, 2008:11). Vi vill istället undersöka vilka metoder och verktyg som 

används och tillämpas av professionella i det drogpreventiva arbetet. 

 

Mot bakgrund av det problem som ungdomars alkohol- och droganvändning utgör i samhället 

är uppfattningen att detta område bör fokuseras mer på och att det inom socialt arbete bör 

finnas väl fungerande metoder för att fånga upp ungdomar med missbruksproblematik. Vi vill 

därför undersöka hur professionella som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och 

droger arbetar drogpreventivt med ungdomar som riskerar att hamna i ett missbruk samt 

ungdomar som redan missbrukar alkohol och droger. Det finns mycket att läsa om 

drogpreventiva insatser på samhällsnivå, till exempel om drogpreventionsprogram som riktar 

sig till skolor (Griffin, Botvin & Nichols, 2006:105). Forskningen tar i mindre utsträckning 

upp hur arbetet ser ut i enskilda möten mellan en professionell och en ungdom. Det är där vi 

ser en kunskapslucka och vill alltså undersöka detta område mer; hur professionella arbetar 
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förebyggande med enskilda ungdomar i relation till droger. Med den kunskap som studien 

förhoppningsvis ger hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av det alkohol- och 

drogpreventiva arbetet som bedrivs idag.  

  

När droger omnämns i uppsatsen åsyftas alla former av olagliga substanser. Ibland åsyftas 

också lagliga substanser såsom alkohol. I så fall klargörs detta. Begreppet för bruk av olagliga 

substanser kommer i denna studie vara drogmissbruk. Detta begrepp används för att 

förtydliga att det handlar om ett skadligt bruk.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur professionella arbetar för att 

motverka/förebygga alkohol- och drogmissbruk hos enskilda ungdomar.  

- Hur beskriver professionella att de bemöter ungdomar med missbruksproblematik?  

- Vilka verktyg/metoder använder professionella i det drogpreventiva arbetet med 

enskilda ungdomar? 

- Hur förhåller sig professionella till riskfaktorer för utveckling av alkohol- och 

drogmissbruk bland enskilda ungdomar? 

 

1.4  Disposition  
I följande avsnitt redogörs för, med referat till tidigare forskning, möjligheter och 

begränsningar i socialarbetarens drogförebyggande arbete med ungdomar samt dennes 

förhållningssätt i mötet med en klient. Här redovisas också forskning om hur olika 

riskfaktorer påverkar användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Det tredje 

kapitlet utgörs av teoretiska utgångspunkter, vilka är begreppet profession, samt 

handlingsteori, där begrepp som handling och handlingsutrymme ingår. Valet av teorierna 

motiveras och dess innebörder förklaras. Metodval och metodologiska överväganden 

redovisas i det fjärde avsnittet där även urvalsprocess, bearbetning av materialet och etiska 

överväganden redovisas. Vår inbördes arbetsfördelning och en avslutande metoddiskussion 

redovisas också i detta avsnitt. Det femte avsnittet utgörs av studiens resultat med påföljande 

analys. I analysen följer en diskussion om vad som framkommit i relation till tidigare 

forskning och teorier. Till sist kommer en avslutande sammanfattning och diskussion om 

resultatet och reflektioner kring områden värda att forska vidare om. 
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2. Tidigare forskning 
I följande kapitel redogör vi för möjligheter och begränsningar i socialarbetarens 

drogpreventiva arbete samt socialarbetarens förhållningssätt i mötet med klienten. Därefter 

följer ett avsnitt om några riskfaktorer som tidigare forskare skriver om. Vi anser att det är 

viktigt att ha en kunskapsöversikt om vanliga riskfaktorer för missbruk bland unga. Med en 

sådan översikt kan vi sedan i intervjuerna ta reda på hur professionella tar dessa riskfaktorer i 

beaktande i sitt drogpreventiva arbete med ungdomar.  

2.1 Det sociala arbetet- möjligheter och begränsningar 

Samhällsbehov och politik är i ständig förändring. Likväl tillkommer ny forskning och nya 

teorier. Den sociala praktiken behöver anpassas därefter och måste därför ständigt utvecklas 

och förnyas för att svara för de samhällsbehov som idag finns. Nissen et al. (2015) talar för ett 

så kallat livslångt lärande i det sociala arbetet som för socialarbetaren innebär att denne 

ständigt får uppdatera sina kunskaper och färdigheter för att kunna ge relevanta och effektiva 

tjänster till omsorgstagare. Socialarbetare möter ständigt förväntningar om att hjälpa nya 

grupper av individer som upplever sociala problem. Samtidigt upplever de tryck att bedriva 

evidensbaserade och kulturellt responsiva metoder. För socialarbetaren är därför ett livslångt 

lärande av stor betydelse (Nissen et al. 2015:260).  

Socialarbetare fungerar i ett brett spektrum av olika områden, däribland sjukvård, psykisk 

hälsa, social service och juridik, vilket gör att socialarbetaren ska vara medveten om hur olika 

faktorer påverkar varandra. Daley och Feit (2013) menar att socialarbetare också är väl 

bekanta med olika teorier om bland annat familjesystem och har en förståelse för hur problem 

hos en familjemedlem, exempelvis ett alkohol- eller drogberoende, kan ha en negativ 

påverkan på andra i familjen (Daley & Feit, 2013:160). En utmaning för socialarbetaren i det 

förebyggande arbetet är att deras arbete ofta inte bara utgörs av att ge klienten psykosocial 

rådgivning utan att även ha en viss kunskap om exempelvis rättsinformation och att fatta 

beslut som påverkar klienten. Författarnas uppfattning är att socialarbetarens arbete är mycket 

komplext och menar då alltså att utmaningen blir att integrera många olika typer av 

professionella handlingar (ibid: 221). 
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2.2 Socialarbetaren- aspekter på mötet med klienten 

Gaiswinkler och Roessler (2009) talar för ett så kallat lösningsfokuserat synsätt inom det 

sociala arbetet. Det är ett bra arbetssätt för att främja egenmakt där fokus ligger på styrkor och 

resurser hos klienten. Socialarbetaren ger stöd till klienten i arbetet mot klientens mål likväl 

som verksamhetens mål. Eftersom klienten och den aktuella myndigheten kan ha olika mål 

krävs att dessa samordnas. För socialarbetaren är det lämpligt att lägga fokus på klientens mål 

och stödja hen i att uppnå en positiv och realistisk bild av framtiden. Författarna belyser också 

vikten av att arbeta tillsammans med klienten för att sätta mål och på så sätt ha klientens bästa 

i centrum. Klienten kan då se att socialarbetaren verkligen vill hjälpa och stödja klienten i sin 

process och att detta leder till ett alliansskapande dem emellan (Gaiswinkler & Roessler, 

2009:215- 218).  

 

Att använda sig av humor är en viktig aspekt i arbetet med unga, skriver kuratorn Brent 

Richardson. Det är också viktigt att vara både stöttande och utmanande (Richardson, 

2000:13). En annan viktig princip att anpassa arbetet efter är SET som står för Support, 

Empathy och Truth (ibid:16). Det är en metod som först utvecklades för att lättare 

kommunicera med personer med borderlinestörning men som nu också används i möten med 

andra klientel. SET går ut på att visa för den unge att man bryr sig om hens problem, att man 

förstår den unges situation men samtidigt förklara vad konsekvenserna av ett visst beteende 

kan bli. Metoden möjliggör för den professionella att bättre bemöta den unges känslor samt 

att minska sitt eget försvar, vilket gör det lättare att sätta gränser för den unge och lära hen att 

förstå konsekvenser av sitt handlande (ibid:89-91).  

	

Richardson (2000) skriver att man inte ska vara alltför auktoritär med den unge. Hen behöver 

förstå att man kan lita på att vuxna inte missbrukar sin makt samt förstå att den professionella 

verkligen bryr sig om den unges problem. Om den unge inte känner denna tillit kommer 

behandlingen bli svår att lyckas med. Den professionella ska inte heller peka med hela handen 

och få den unge att lyda. Det kan göra att den unge missar att lära sig andra grundläggande 

egenskaper såsom ansvarstagande, empati och självförtroende. Unga vägrar ta emot hjälp från 

någon som inte förstår dem och därför är det viktigt att sätta sig in i hur den unge ser på sin 

situation just nu (Richardson, 2000:80-81). Unga ser hellre att den vuxne, eller professionella, 

sätter sig in i deras värld än tvärtom. Man kan läsa in sig på den unges intressen och ha en 

diskussion om detta, vilket ungdomar ofta värdesätter. Men att visa intresse för någon betyder 
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inte att man ska försöka låtsas vara någon man inte är (ibid:66-67). Detta menar han att unga 

är mycket snabba på att upptäcka (ibid:37). Som professionell måste man vara samlad och 

ödmjuk och inte låta sig provoceras av den unge, hur illa hen än beter sig. Att inte utsätta den 

unge för repressalier för dennes beteende är ett sätt att ha kontroll över och hantera sin makt 

som professionell. Richardson menar att man inte bör stöta bort den unge på grund av ett 

eventuellt dåligt uppförande, utan acceptera den unge och hur denne ser på sin situation 

(ibid:69). Det är viktigare att förstå snarare än att göra sig förstådd för klienten. Den 

empatiska förståelsen av klienten är således det absolut viktigaste i förändringsarbetet. Han 

betonar vikten av att lyssna på den unge och inte bara ge instruktioner. Detta kan vara en svår 

uppgift då människan har ett inneboende begär av att i första hand göra sin egen röst hörd 

(ibid:70). 

 

I arbetet med unga och deras familjer är det viktigt att följa vissa instruktioner, bland annat 

bör man jobba på ett transparent sätt som präglas av respekt för den unge och undvika att 

skuldbelägga någon. Vidare är det viktigt att betona att den unge inte är själva problemet. 

Problemet är beteendet, inte den unge själv. Man bör också försöka ställa frågor om och 

identifiera vad som fungerar bra för den unge och försöka använda detta som en resurs för att 

förbättra hela situationen, istället för att enbart fokusera på det som inte fungerar (Sheehan, 

1997:85-86). Sheehans artikel fokuserar visserligen på våld bland unga, men arbetet med 

unga med missbruksproblem bör följa liknande instruktioner. 

 

Som professionell är det viktigt att lägga fram alternativ till en klient som vill ändra sin 

nuvarande situation Det är ett sätt att förstå personen bättre då man tydligare ser vad personen 

vill samt vad denne tror sig kunna eller vara kapabel till (Berglind, 1995:54-55). Författaren 

betonar, liksom Sheehan, vikten av att tala med klienten på ett lättförståeligt och transparent 

sätt. Det tjänar ingenting till att använda facktermer för någon som inte är insatt i området. 

Genom att använda enkla termer blir det lättare att skapa en kontakt med klienten och 

klargöra vad dennes inställning är (Berglind, 1995:60). 

 

2.3 Riskfaktorer för utveckling av drogmissbruk  

Här följer en genomgång av riskfaktorer för ungdomar att hamna i missbruk. Vi tar upp detta 

då sådana riskfaktorer rimligen borde spela en roll i hur professionella arbetar med unga. 
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När man talar om olika preventions- och behandlingsinsatser för ungdomar, nämns ofta risk- 

och skyddsfaktorer i relation till olika nivåer. Dessa nivåer utgörs av skola, familj, individen 

och dennes umgänge samt samhället. Målet med behandling för bland annat drogmissbruk är 

att reducera de riskfaktorer som finns hos individerna och samtidigt förstärka 

skyddsfaktorerna (Anderberg & Dahlberg, 2014:350). Det står klart att ett antal riskfaktorer är 

viktiga för att förklara varför vissa ungdomar dricker mycket alkohol och använder sig av 

droger och andra inte. Viktigast verkar vara ungas attityd till och mer liberala syn på alkohol 

och droger (Bränström, Sjöström & Andréasson, 2007:17). Det kan konstateras att ett tidigt 

användande av alkohol och droger bland ungdomar ökar risken för framtida 

missbruksproblem (Englund et al. 2008:25; Kirby & Barry, 2012:372). Vidare kan då sägas 

att ju tidigare en ungdom börjar använda sig av alkohol och droger desto lättare är det att 

fastna i det. En annan riskfaktor som ofta benämns för utvecklingen av ett drogmissbruk är 

negativa erfarenheter såsom misshandel under barndomen och vanvård i hemmet. Dessa barn 

löper ofta större risk att vända sig till droger än andra ungdomar som haft en ”bra” uppväxt 

(Gauffin et al. 2013:1441).  

En av de kanske vanligaste riskfaktorerna för att utveckla ett alkohol- eller drogmissbruk är 

ungdomars socioekonomiska status (Anderberg och Dahlberg, 2014:350). Det visar sig att en 

ungdom med en låg socioekonomisk status har ökad risk för att utveckla ett 

narkotikaproblem, medan en ungdom med högre ekonomisk status har en ökad 

alkoholkonsumtion i ung ålder (Casswell, Pledger & Hooper, 2003:601). Liksom 

socioekonomisk bakgrund beskrivs också missbruk i familjen som en stor riskfaktor för hög 

alkohol- och droganvändning hos deras barn (Brunnberg et al. 2007; Anderberg & Dahlberg, 

2014:350; Gauffin et al. 2013:1441; Stone et al. 2012:755; Persson, 2012:170; Heilig, 

2015:160). Det finns påtagliga bevis som säger att ungdomar som har föräldrar som är 

alkoholister löper större risk att fastna i ett alkohol- eller drogmissbruk när de blir äldre. Det 

sociala arvet har således en viss betydelse (Stone et al. 2012:755). 

 

Att misslyckas i skolan, att ha låga eller ofullständiga betyg, kan även det starkt relateras till 

missbruksproblem senare i livet (Gauffin et al. 2013:1441; Stone et al. 2012:770). Misslyckad 

skolgång är inte bara ett tecken på dålig ambition utan bör också ses som en av flera vägar 

som kan leda till drogrelaterade problem. Ungdomar som upplever problem i skolan kan 

utveckla psykiska svårigheter som i sin tur ökar risken för att ungdomen tar till droger för att 

lindra ångesten eller den stress som ett misslyckande kan tillföra. Misslyckande i skolan kan 
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också relateras till ungdomens kompisgäng. Om kompisarna använder sig av droger, där 

också skolk och låga skolambitioner förekommer uppmuntras ungdomen ofta själv till att 

anamma detta beteende (Gauffin, 2013:1446). I enlighet med Gauffin et al. (2013) nämner 

även Stone et al. (2012) ungdomens vänner som en möjlig riskfaktor och menar att ungdomar 

som har vänner som dricker mycket alkohol eller använder sig av andra droger ofta påverkar 

ungdomen själv och dennes relation till sådana substanser (Stone et al. 2012:755-756).  

Samhället och kultur är stora influenskällor för ungdomar när det kommer till användningen 

av alkohol och droger (Stone et al. 2012:755-756). Kändisar och andra offentliga personer är 

många gånger förebilder för ungdomar vilket gör att deras beteenden och värderingar ofta 

speglar ungdomens. Förebilder är en del av populärkulturen och med sin inflytelserika 

position i samhället kan offentliga personer på ett djupgående sätt påverka ungdomars 

attityder, värderingar och beteenden, i synnerhet vad gäller alkohol och droger (ibid:343).  

För att återgå till Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) förstärker forskningen 

uppfattningen att risk- och skyddsfaktorer bör utgöra en del av de förebyggande åtgärder som 

görs i den alkohol- och drogpreventiva arbetet. Detta i syfte att minska ungdomars alkohol- 

och drogkonsumtion (Bränström, Sjöström & Andréasson, 2007:17). 

2.4 Forskningens relevans för studien 

Dessa tidigare studier har valts ut då de visar var det saknas forskning. Dailey och Feit (2013) 

samt Richardson (2000) talar en del om arbete med enskilda ungdomar, men går inte i detalj 

in på hur själva mötet kan se ut. Det blir också intressant att se om de tekniker som nämns i 

studierna, bland annat av Richardson, faktiskt används av våra intervjupersoner. Vad gäller 

riskfaktorer har vi inte hittat någon forskning om hur professionella pratar med unga om detta. 

Det kan betyda att man som professionell faktiskt inte alls använder sig av det i arbetet. 

Denna studie ämnar ta reda på hur det ligger till med den saken. Vad gäller den 

professionellas handlingsutrymme vill vi ta reda på hur det ser ut i relation till vad tidigare 

forskning hävdar. Studien syftar till att ta reda på skillnader som finns beroende på vilken 

profession man innehar. Som Dailey och Feit (2013) säger så kan socialarbetare jobba inom 

många olika instanser. Det vore också intressant att se om det livslånga lärandet, som Nissen 

et al. (2015:260) skriver om är något som kommer fram i våra intervjuer. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter som är begreppet 

profession och handlingsteori där begrepp som handling och handlingsutrymme ingår. Vi 

valde att använda begreppet profession för att tydliggöra hur en profession definieras och ge 

en uppfattning om hur olika professioner arbetar med denna fråga och således försöka 

identifiera likheter och skillnader mellan dem. Handlingsteori valdes med syftet att ta reda på 

hur de professionella förvaltar sitt handlingsutrymme och undersöka vilka möjligheter och 

begränsningar som professionella upplever i sitt handlande.  

 

3.1 Profession  

I denna studie kommer olika professioners förhållningssätt till det drogpreventiva arbetet att 

jämföras. Vi går därför först igenom hur olika författare i sin tur förhåller sig till 

professionsbegreppet. 

 

Professioner brukar definieras som betalda sysselsättningar som håller hög kvalitet och är 

tydligt avgränsade från andra fält. Payne (2006) fortsätter med att beskriva hur just 

professionen socialarbetare uppfattas av det övriga samhället. Det är vanligt att ha en 

uppfattning om denna profession utan att ens har träffat en socialarbetare (Payne, 2006:143). 

Detta beror på vad som skrivs i media och vad man hör i övrigt om socialarbetare (ibid:26). 

Klienter känner ofta till vad socialarbetaren har för maktbefogenheter och går därför in i 

mötet beredd på att socialarbetaren kommer att använda sig av dessa (ibid:123-124). 

 

Att professioner är avgränsade till enstaka fält tar också Agevall och Jonnergård upp. De 

refererar till Talcott Parsons som menar att professioner behövs för att utföra specifika 

uppgifter i det moderna samhället. Den professionelle har specialiserat sig inom ett visst 

område och fyller således en speciell funktion i samhället. Professionen ska utföras neutralt, 

alltså utan att göra skillnad på människor eller att låta känslor påverka beslut man fattar. Den 

professionella ska också hela tiden ha samhällets bästa för ögonen (Agevall & Jonnergård, 

2010:109). 

 

En annan uppfattning presenteras av Klasson som hävdar att många professioner har som mål 

att visa sig ansvarstagande och att man jobbar hårt för människors bästa. Detta gör att 

professionen får högre anseende i samhället (Klasson, 2010:21). Detta kan hänföras till det 
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Andrea Eriksson et al. (2007) skriver, nämligen att olika professioner kan uppfatta ett 

problem på olika sätt, eller se det ur olika synvinklar. Därför är det, vid samverkan mellan 

olika professioner, viktigt att skapa sig en likartad uppfattning av problemet (Eriksson et al. 

2007:92). 

 

Begreppet profession är relevant i studiens teoretiska ansats just på grund av de resonemang 

som har redovisats här ovan. Vi vill ta reda på hur olika professioner, med sina respektive 

unika utbildningar och kompetenser, ser på problemet unga med missbruk. Studien fokuserar 

på just området socialt arbete med de olika professioner detta område innefattar. Hur 

samhället uppfattar området socialt arbete spelar roll i denna studie då det kan påverka vart 

unga söker sig för att få hjälp med dessa problem. Vilken makt som socialarbetaren väntas 

använda sig av kan till exempel påverka om den unge söker sig dit eller inte. Den unge kanske 

är rädd för vad som kommer hända om hen går just dit för att få hjälp. Detta är något studien 

ämnar undersöka. 

 

3.2 Handlingsteori  
Handlingsteori beskrivs som ett förhållningssätt och ett synsätt som är tillämpningsbar i olika 

professionella sammanhang. Synsättet kan vara relevant för den som arbetar professionellt 

med människor, såväl för läkare som för psykologer och socialarbetare (Berglind, 1990:38). 

Vidare skriver Berglind att handlingsanalyser är ett verktyg som kan användas för att granska 

sitt handlingsutrymme. En handlingsanalys innebär att man som professionell ställer sig 

frågor som rör sitt eget arbete. Vilka möjligheter har jag som professionell att handla på olika 

sätt? Vilka mål har jag med mitt arbete i förhållande till en viss klient? Vilka hinder finns i 

mitt arbete? Vad är det som tvingar mig att göra något som jag inte vill göra? En sådan 

handlingsplan och sådana frågor kan sedan förhoppningsvis leda till ett bättre och tydligare 

professionellt handlande. Det viktigaste är dock att handlingsanalyser är tillämpningsbara i 

det professionella arbetet med klienter. Professionella som arbetar med att försöka hjälpa 

människor med social eller psykisk problematik har ofta säkert föreställningar om varför 

problemet uppstått hos personen (ibid). Ofta nämns yttre orsaker, där man exempelvis skyller 

på samhället, andra gånger nämns inre sådana. De inre orsakerna rymmer förklaringar som 

oemotståndliga begär, exempelvis ett alkohol- och drogberoende. Det kan också förekomma 

andra förklaringar som hör till medvetet handlande, där den enskildes ansvar ofta nämns. I 

dessa fall kan klienten upplevas som manipulativ med syftet att få hjälp av olika slag. Här blir 

den professionellas roll att vara gränssättande och lära klienten att ta ansvar. Berglind skriver 
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att utgången av en handling är beroende av den som utför den samt i vilken miljö som den 

utförs (Berglind, 1995: 41-42). Resultatet av en handling kan således se olika ut beroende på 

vem som utför den eller var den utförs. Berglind tar också liksom Andréassen (2003:171) upp 

vikten av att inte bara fokusera på klientens brister utan även dess tillgångar. Det är alltså 

viktigt att fokusera på det som fungerar bra hos den unge och inte bara utgå från det som är 

dåligt (ibid:52). 

 

Begrepp som ansvar, handling och val är centrala i handlingsmodellen. Förklaringen till 

varför något sker bör dock inte påverkas av behov och föreställningar som professionella har, 

vilket ofta händer (Berglind, 1990:39). Berglind menar därför att ett empatiskt 

förhållningssätt är viktigt, där den professionella ska skapa en förståelse för hur klienten 

upplever sin situation. Genom att samspela med människor och ta reda på vad klienten vill, 

vad hen tror sig klara av samt vad klienten ser som hinder för att kunna förändra sin situation 

får socialarbetaren en bild av hur klienten ser på sitt liv vilket kan öka samsynen mellan 

socialarbetaren och klienten (ibid:39; Berglind, 1995:55). 

 

Handlingsteorins fokus på att skapa förändring med aktiva handlingar gör att den passar som 

en av teorierna för denna studie. Då vi vill ta reda på hur professionella handlar i mötena med 

klienterna och hur de ser på och motiverar dessa handlingar, kan handlingsteorin hjälpa till att 

väcka reflektioner om varför de handlar som de gör. Genom att jämföra vad författarna säger 

om handlingsteorin med vad som framkommer i intervjuerna vill vi fördjupa kunskapen om 

vad som gör att en professionell handlar på ett visst sätt i mötet med en ung klient med 

missbruksproblematik. 

 

3.2.1 Handling 

En handling är att avsiktligt göra något för att skapa, eller förhindra, en förändring. Det kan 

också vara något man gör för att bevara det som redan är (Israel, 1999:27). Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar att socialarbetare utför handlingar av olika slag i sitt 

arbete. Det kan vara att kontakta en klient, fatta beslut, göra uppföljningar eller ringa samtal. 

Författarna menar alltså, i likhet med Israel, att en handling är att göra något. Handlingar har 

ett syfte eller en avsikt att åstadkomma något. De menar också att handling och beteende är 

två begrepp som liknar varandra men som dock har vissa skillnader. Medan handlingen kan 

anses vara aktiv och reflekterande, är beteendet mer relaterat till det medfödda och intränade 
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(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:20). Författarna refererar till Max Weber (1983) 

som skriver om fyra olika typer av handlingar, däribland målrationell, värderationell, affektiv 

och traditionell handling. I det sociala arbetet är den målrationella handlingen vanlig, då man 

ofta vill åstadkomma en förändring i en klients liv genom vissa handlingar (ibid:20). 

Vårt handlande grundar sig till viss del på överväganden och avsikter som är medvetna. Vissa 

handlingar kan dock ske omedvetet. Handlingarna är på något sätt ordnade i hierarkier, där 

vissa handlingar överordnar andra (Berglind, 1995:37). Handlingarna har alltså ofta olika 

delhandlingar under sig som leder en närmare målet för den ursprungliga handlingen. 

Berglind menar också på att handlandet styrs av målet, men säger att det inte alltid behöver 

vara så. Målet är ett tillstånd som eftersträvas medan intentionen att nå målet hör till nuet och 

att det är detta som istället styr handlandet (ibid:38). 

3.2.2 Handlingsutrymme 

Ett dilemma som socialarbetare ofta ställs inför är att hantera balansen mellan att hjälpa 

klienter och kontrolleras av den organisation man arbetar för. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) refererar till Michael Lipsky (1980) som skriver om det inbyggda dilemmat 

för socialarbetaren att vara i en position mellan klienten och den myndighet man 

representerar. Författarna menar att man lägger olika värde i handlingarna beroende på om 

den relateras till samspelet med klienten eller till uppdraget som organisationen gett den 

professionella. En handling som känns självklar utifrån organisationens perspektiv kan ses 

som väldigt märklig ur ett perspektiv där socialarbetare och klient agerar (Svensson, Johnsson 

& Laanemets, 2008:23).  

För socialarbetaren ger handlingsutrymmet en möjlighet att utifrån organisationens uppdrag 

välja hur hen ska handla. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver också att det 

innebär att socialarbetaren har kunskap om vilka handlingar som anses meningsfyllda och 

rimliga. Ett handlingsutrymme innebär således, utöver att ha möjlighet att välja, även att 

bedöma vad som är en rimlig handling. Författarna menar alltså att utrymmet att handla 

skapas när organisationen och professionen samspelar. De ramar för organisationen som sätter 

gränser kan således påverkas av de gränser som professionen sätter (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008:24). Värderingar, intressen och personligheter hos socialarbetaren påverkar 

hur handlingsutrymmet används vilket gör att det ter sig olika i olika sammanhang. 

Handlingsutrymmet ger socialarbetaren möjlighet att på egen hand bedöma och förhålla sig 
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till klientens sätt att uttrycka sina behov och krav. Även om socialarbetaren känner sig bunden 

av massa regler så finns det alltid ett utrymme för att tolka och tillämpa dem, vilket skapar 

valmöjligheter för socialarbetaren (ibid:25). I enlighet med författarna menar Lipsky (2010) 

att handlingsutrymme alltid sätter gräns för vad man som professionell får göra. Samtidigt 

menar Lipsky att ett visst mått av handlingsutrymme är viktigt just för att kunna anpassa 

arbetet efter den specifika kontexten. Ingen situation är den andra lik och därför kan man inte 

bara förlita sig på riktlinjer från beslutsfattare (Lipsky, 2010:13-16). 

4. Metod 

I följande avsnitt förklarar och motiverar vi vårt val av forskningsmetod och beskriver hur 

vårt urval av intervjupersoner genomförts. Sedan beskrivs vårt tillvägagångssätt vad gäller 

insamling, bearbetning och analys av empiri. Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

diskuteras samt vår inbördes arbetsfördelning. Vi lyfter också fram etiska överväganden som 

vi har ställs inför i studien samt hur vår artikel- och litteratursökning genomförts. Begreppet 

intervjuperson används när vi talar om personerna som intervjuats.  

 

4.1 Kvalitativ forskning 

Syftet med studien är att öka kunskapen för hur professionella arbetar drogpreventivt med 

enskilda ungdomar. Utifrån syftet ha vi därmed valt att använda oss av en kvalitativ ansats för 

att samla in data. Bryman (2011:340–341) liksom Alvesson (2013:20) beskriver kvalitativ 

forskning som tolkande, där fokus ligger på att vad intervjupersoner säger snarare än på hur 

många som säger det. Bryman (2011:340-341) menar alltså att forskningen bygger på hur 

intervjupersoner i en särskild miljö tolkar sin sociala verklighet. Vidare skriver Ahrne och 

Svensson (2015) att kvalitativa forskningsmetoder är ett övergripande begrepp för alla 

metoder som använder sig av observationer, analyser eller intervjuer för att samla in data 

(Ahrne & Svensson, 2015:9). Kvalitativa studier bör följa några viktiga steg, nämligen att 

fastställa frågeställningar, välja undersökningspersoner, samla in och tolka data och skriva 

rapport (Bryman, 2011:346). Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015:34) ger en liknande 

beskrivning av kvalitativa metoder och menar att urvalet av intervjupersoner kan ses som ett 

val av sociala miljöer att studera. 

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod  
Samtal är grunden i samspel mellan människor. Människor interagerar, talar med varandra 

samt ställer och besvarar frågor. Att samtala ger oss kunskap om människors känslor, attityder 
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och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014:15). Genom att använda sig av kvalitativa 

forskningsintervjuer försöker man därför förstå hur intervjupersonerna uppfattar och ser på 

världen samt utveckla mening genom deras erfarenheter (ibid:17). Det är just detta vi vill göra 

i studien och väljer därför att göra kvalitativa intervjuer med professionella som har 

erfarenhet av arbete med ungdomar och drogpreventivt arbete. Kvalitativa intervjuer är 

utmärkande på så sätt att intervjuaren ställer enkla och raka frågor som sedan ger svar som är 

utförliga och komplexa. En kvalitativ studie är aktuell om studiens syfte utgörs av att försöka 

förstå människors resonemang eller reaktioner, eller av att upptäcka variationer i människors 

handlingar (Trost, 2010:25). Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer kan man få en 

tydlig bild av rådande sociala förhållandena i ett visst sammanhang, men också få ta del av 

upplevelser och känslor från enskilda personer. Den kvalitativa forskningsintervjun har alltså 

som målsättning att få intressanta beskrivningar av intervjupersonens vardag (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2015:34).  

 

Det finns olika typer av intervjuer vilket metodlitteraturen tar upp. Vi kommer främst att 

använda så kallade semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer kan 

frågorna och den ordning de ställs i anpassas efter situationen, till skillnad från om man är 

bunden vid en strukturerad intervjumanual (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015:38). Bryman 

(2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som flexibla intervjuer. Detta är en metod som 

går ut på att utifrån en intervjuguide ställa frågor men som också ger stor frihet för 

intervjuaren att improvisera. Intervjuaren kan välja i vilken ordning frågorna ska ställas. 

Frågor kan också läggas till, allt beroende på hur intervjun utvecklar sig (Bryman, 2011:415). 

Denna metod är ett bra sätt att få tillgång till information. Den ger möjlighet till att upptäcka 

oväntade ingångar och perspektiv beroende på hur intervjun utvecklar sig. May (2013) skriver 

i likhet med Bryman att frågorna i en semistrukturerad intervju ofta är specificerade men att 

intervjuaren har en större frihet att gå utöver svaren. Intervjuaren kan på så sätt fördjupa sig 

inom områden som ytterligare behöver klargöras av intervjupersonen genom följdfrågor. 

Denna typ av intervjuer gör det lättare för intervjupersonen att besvara frågorna på ett 

personligt sätt, till skillnad från den strukturerade eller ostrukturerade intervjun (May, 

2013:162-163).  

 

Det finns många fördelar med att använda sig av intervjuerna som forskningsmetod men 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) belyser ändå några nackdelar. En intervju kan bland 

annat vara ett falskspel. Risken finns att intervjupersonen svarar på ett sätt som förväntas av 
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honom eller henne. Intervjuer kan på så sätt vara ett skådespel från intervjupersonens sida där 

denne svarar på ett sätt som kanske inte är sanningsenligt (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2015:53). En annan nackdel med intervju som metod är att man inte får tillgång till den 

exakta, utan bara ledtrådar till, intervjupersonens erfarenheter och känslor (Miller & Glassner, 

2011:133). Ytterligare ett problem att ta ställning till är den så kallade intervjuareffekten. 

Vissa egenskaper hos intervjuaren kan påverka hur intervjupersonen svarar på vissa frågor 

(Bryman, 2011:223). Vidare menar författaren att det finns svårigheter i att hålla isär 

effekterna av egenskaper såsom etnicitet, kön och socioekonomisk bakgrund hos intervjuaren, 

vilket kan leda till en skevhet i intervjupersonens svar (ibid:229). Liksom intervjupersonens 

tänkbara skådespel är detta viktigt att komma ihåg och det är något vi tagit i beaktande vid val 

av forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsintervjun bör inte ses som ett helt öppet och 

fritt samtal mellan likställda parter. Det kan snarare ses som ett professionellt samtal där en 

tydlig maktobalans ofta förekommer mellan forskaren och intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann, 2014:51). Om man ser på intervjusituationen som helhet, är det intervjuaren som 

inleder och avslutar samtalet, den som beslutar om intervjuämne, ställer frågor och följer upp 

frågorna. På så sätt kan intervjun uppfattas som väldigt ensidig, där intervjuaren ställer frågor 

till intervjupersonen, vars roll är att besvara dem. Makten bör nödvändigtvis dock inte 

avlägsnas utan intervjuaren bör snarare reflektera över sin maktposition gentemot 

intervjupersonen i intervjusituationen (ibid:52-53). Vi är medvetna om dessa nackdelar men 

anser ändå att de positiva aspekterna som vi har gått igenom väger tyngre. 

 

4.3 Urval  

Vid val av intervjupersoner använde vi ett så kallat målinriktat urval. Det innebär att 

forskaren väljer intervjupersoner utifrån vilka frågor studien syftar till att besvara. 

Intervjupersonerna ska således vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Ett 

problem som forskare ofta ställs inför är hur många intervjupersoner som studien behöver. 

Det är svårt att veta hur många intervjuer som behövs för att det insamlade materialet ska vara 

tillräckligt för studien (Bryman, 2011:434-436). Många gånger räcker det inte att intervjua ett 

fåtal personer. Genom att intervjua mellan sex och åtta personer inom en viss grupp, blir 

studien mer säker och materialet blir relativt opåverkat av enskilda individers uppfattningar 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015:42). Vi väljer därför att intervjua sju professionella, 

däribland skolkuratorer, behandlare, drogsamordnare, verksamma inom frivilligorganisationer 

samt behandlingsassistenter som har erfarenhet av arbete med ungdomar och drogmissbruk. 

Våra förhoppningar är att de kan bidra med viktiga kunskaper inom området. Fler intervjuer 
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hade gett ett bredare resultat men med tanke på den begränsade tid vi hade för att genomföra 

studien hann vi inte med ytterligare intervjuer. Våra intervjuer har genomförts endast i 

närområdet då vi inte har haft möjlighet att resa längre sträckor. Detta har gjort att studien är 

avgränsad till två kommuner i Kalmar län.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

I och med att vi valt semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod började vi med att 

utforma ett informationsbrev som våra intervjupersoner fick ta del av (Bilaga 1). Därefter 

skapades en intervjuguide (Bilaga 2), utifrån studiens syfte och frågeställningar, som 

intervjuerna utgick från. Kvalitativa intervjuer bör inte utgå från ett färdigt frågeformulär utan 

att forskaren i möjligaste mån bör utgå från intervjupersonen och hur intervjun utspelar sig. 

Man bör istället göra en lista med olika frågeområden som kan diskuteras under intervjun 

(Trost, 2010:71). Trots det använde vi oss av en intervjuguide för att ha ett underlag att gå 

efter under intervjuerna. Vi utgick dock inte enbart från den utan den fick vara stöd beroende 

på hur intervjuerna utspelade sig och hur mycket information intervjupersonerna gav oss. 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon. Vi kontaktade flera professionella och majoriteten 

var villiga att bli intervjuade. Det var dock fyra som tackade nej till medverkan. Anledningen 

var att de inte ansåg sig ha kunskap om det som studien syftar till att undersöka. Efter 

godkännande från intervjupersonerna skickades informationsbrevet ut i syfte att förklara vad 

intervjun innebar och vad som förväntades av honom eller henne samt vad intervjupersonens 

rättigheter var. 

 

Vi deltog båda under samtliga intervjuer men ansvarade dock för hälften av intervjuerna var, 

där en av oss höll i intervjun, spelade in och transkriberade materialet och där den andra 

antecknade samt ställde ytterligare frågor som kom upp. Alla intervjuer spelades in med hjälp 

av en mobiltelefon för att få möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna och försäkra oss om att 

intervjupersonerna uppfattats rätt. Användandet av ljudupptagare är en smaksak som kommer 

med både för- och nackdelar. Fördelarna kan vara att forskaren kan lyssna till tonfall och 

ordval upprepade gånger efteråt, man kan också skriva ut intervjun och läsa vad som sagt 

ordagrant. Till nackdelarna hör att det tar lång tid att lyssna till inspelningarna och 

transkribera dem. Detta gör att det blir mindre tid till det övriga arbetet. En annan nackdel kan 

vara att man går miste om intervjupersonens kroppsspråk (Trost, 2010:74-75). Vi diskuterade 

både för- och nackdelarna med inspelningarna men valde ändå att genomföra inspelningar då 

fördelarna ansågs väga tyngre.  
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Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Eriksson- Zetterquist och 

Ahrne (2015) skriver att förhållandet mellan forskaren och intervjupersonen påverkas av flera 

faktorer, i synnerhet vart intervjun genomförs. Platsen för intervjun kan leda till att 

intervjupersonen svarar på ett sätt som gör att man framställs som exempelvis en god 

medarbetare eller chef. Intervjupersonen kan med andra ord svara olika beroende på var 

intervjun sker (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015:42). Vi funderade en hel del kring detta 

dilemma men bestämde oss för att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas 

arbetsplatser med anledning av hens bekvämlighet. Intervjupersonerna skulle inte känna sig 

tvungna att ta sig någon annanstans för att genomföra en intervju utan vi ville störa 

intervjupersonen så lite som möjligt i dennes arbete. Att genomföra intervjun på annat ställe 

hade lett till ytterligare upptagen tid. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter. Inför varje 

intervju informerades intervjupersonen om syftet med studien, samt ställdes frågan om det 

gick bra att intervjuerna spelades in för att vi senare skulle kunna gå tillbaka till det som sagts. 

Intervjupersonerna försäkrades om att informationen som de delgav oss endast skulle 

användas till studien och forskningsändamålet, samt att alla personuppgifter som kan härledas 

till dem kommer att avidentifieras. Vi förklarade för intervjupersonerna att de hade rätt att 

avbryta intervjun när som helst och att hen inte behövde svara på frågor som denne inte ville 

besvara. Till sist tillfrågades intervjupersonerna efter varje intervju om vi fick återkomma till 

dem vid ytterligare frågor.  

 

4.5 Bearbetning och analys  

Att sammanställa, tolka och på ett kreativt sätt använda sig av intervjumaterial är ett väldigt 

krävande och avgörande arbete. Man kodar och kategoriserar intervjuutsagor för att se 

eventuella mönster som senare kan leda till ett resultat (Alvesson, 2011:68). Ahrne och 

Svensson (2015) resonerar liknande och menar att forskaren ordnar och sorterar sitt material i 

kategorier för att hitta svar på frågeställningar som formulerats för studien (Ahrne & 

Svensson, 2015:23). Vi började bearbeta vårt material genom att transkribera de genomförda 

intervjuerna. Att transkribera intervjumaterial är mycket tidskrävande men det finns en del 

fördelar med att göra det själv. Bland annat kan det som är svårt att höra, lättare förstås med 

hjälp av eventuella stödanteckningar från intervjun och därigenom tolka det som sägs. Genom 

att transkribera materialet själv blir man också mer medveten om vad materialet innehåller 

och kan på så sätt börja tolka det redan när man lyssnar och skriver ner vad som sagts 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015:51). Vi valde att vara selektiva i själva transkriberingen 
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då delar av materialet var irrelevant. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var för att skapa 

är jämn fördelning av arbetet. Efter att transkriberingen var färdig lästes allt igenom och 

eventuella likheter och skillnader som framkom i intervjupersonernas svar noterades. Vissa 

delar som ansågs vara relevanta för vår analys markerades också. Våra intervjupersoner 

benämns med fingerade namn för att personuppgifter skulle vara konfidentiella samt för att 

åtskilja deras utsagor och se eventuella genusskillnader.  

 

I kvalitativ forskning är ett av de vanligaste sätten att analysera empiri en så kallad tematisk 

analys. Analysmodellen syftar till att hitta centrala teman och subteman i det insamlade 

materialet. De teman som har identifierats kan ses som återkommande ämnen i empirin som 

insamlats. I grunden är teman resultatet av en noggrann läsning av transkriberingar eller 

anteckningar som utgör studiens insamlade material (Bryman, 2011:528). Den tematiska 

analysen är ämnat att hjälpa forskaren att hantera materialet. Några intressanta aspekter att 

fokusera på vid analysen kan vara upprepningar av teman hos intervjupersonerna och likheter 

och skiljaktigheter i deras utsagor (ibid:529). Vidare kan vi hitta centrala ämnen att diskutera. 

Vi valde att använda oss av den tematiska analysen för att skapa struktur i texten och att det 

ska bli enkelt för läsaren att förstå vad studien tar upp och vilka olika teman som belyses. 

 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Det är viktigt att uppnå tillförlitlighet i kvalitativ forskning. Forskaren ska visa för läsaren att 

forskningsresultatet bygger på trovärdiga och erkända metoder och tillvägagångssätt 

(Denscombe, 2009:378). Forskningsprocessen måste således präglas av trovärdighet för att 

läsaren ska tro på det som skrivs, något som också Svensson och Ahrne (2015:24) skriver om. 

Tillförlitlighet hänvisar till hur konsekvent data är och huruvida resultatet skulle bli detsamma 

eller inte om studien genomfördes på nytt av andra forskare (Denscombe, 2009:378). Liksom 

Denscombe skriver Bryman (2011) att god kvalitet på studien är en viktig del i 

forskningsprocessen. Till skillnad från Denscombe använder sig Bryman av begrepp som 

validitet och reliabilitet. Han diskuterar dock om dessa begrepp är relevanta inom den 

kvalitativa forskningen och menar på att begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet istället 

passar bättre in (Bryman, 2011:351). Kvale och Brinkmann (2014) skriver i likhet med 

Bryman att forskare har kritiserat begreppen validitet och reliabilitet. De väljer dock att 

använda dem och istället formulera om dem för att de bättre ska passa in i den kvalitativa 

forskningsintervjun. Vidare beskrivs reliabilitet som forskningsresultatens tillförlitlighet, 

vilket ofta behandlas i relation till frågan om studieresultatet skulle bli detsamma vid andra 
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tillfällen och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014:295). Vi väljer dock att använda 

oss av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet med motiveringen att de passar bättre in i 

denna studie. För att skapa ett trovärdigt resultat måste man säkerställa att forskningen 

genomförts på ett bra sätt. Man bör även, när studien är genomförd och klar, meddela de 

personer som deltagit i studien vad man kommit fram till, något som Bryman (2011) kallar 

respondentvalidering. Detta görs för att intervjupersonerna ska kunna kontrollera att forskaren 

har uppfattat all information korrekt och kunna rätta eventuella missuppfattningar (Bryman, 

2011:354-355). För att öka studiens trovärdighet försökte vi vara så tydliga som möjligt i 

metodavsnitt med hur vi gått tillväga under hela forskningsprocessen för att läsaren ska kunna 

tro på det som läses. För att också återkoppla till respondentvalidering som Bryman belyser så 

frågade vi våra intervjupersoner efter varje intervju om de ville ta del av den färdigställda 

studien för att vi skulle säkerställa att deras resonemang uppfattats rätt men också visa för 

intervjupersonerna vad vi kommit fram till. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden  
Forskning inom samhällsvetenskapen ska följa några etiska principer. Forskaren ska visa 

respekt gentemot deltagarnas rättigheter och värdighet, se till att deltagarna inte lider men av 

medverkande i studien samt att undersökningen präglas av ett arbetssätt som är sanningsenligt 

och som respekterar deltagarnas integritet (Denscombe, 2009:193).  

 

”Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” syftar till att skydda 

den enskilda människan och respekten för människovärdet i forskning och motsvarar 

principerna. Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 

människor, samt bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Det finns alltså etiska 

överväganden som måste göras i en kvalitativ forskningsstudie för att den vetenskapliga 

forskningen ska kunna ske på ett etiskt försvarbart sätt. Med anledning av det följer denna 

studie det så kallade forskningskravet som Vetenskapsrådet (2002) belyser. Kravet innebär att 

samhället och dess medlemmar ska bedriva forskning av hög kvalitet och som inriktar sig på 

viktiga centrala frågor. Vi utgick därför från de forskningsetiska riktlinjernas fyra huvudkrav. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Vi informerade våra intervjupersoner om vad vår 

studie handlar om genom ett informationsbrev där studiens syfte beskrevs. I 

informationsbrevet förklarade vi att intervjupersonen när som helst kunde välja att inte svara 

på någon fråga eller om hen ville avbryta intervjun helt. Vi ville att de skulle känna sig trygga 
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med att delta och att det skedde på deras villkor. Intervjupersonerna erbjöds att få se den 

färdiga studien i efterhand för att kontrollera att allt blivit korrekt beskrivet. Studien följer alla 

de regler som riktlinjerna innehåller. Detta är också den första av de etiska riktlinjernas 

rekommendationer. Med samtyckeskravet menas att intervjupersonerna till studien lämnar 

samtycke till deltagande i studien och det fick vi från alla våra deltagare. Vi ville hålla 

uppgifter om våra intervjupersoner konfidentiella och avidentifierade. På så sätt kunde ingen 

information som framkom ledas tillbaka till de deltagande intervjupersonerna. Detta framkom 

tydligt i informationsbrevet som de fick ta del av. Till sist förklarades för intervjupersonerna 

att de uppgifter som framkom under intervjun endast kommer användas till studien och 

forskningsändamålet.  

 

Ett problem med denna typ av forskning är att det kan vara känsligt för intervjupersonen att 

man spelar in intervjun. En av våra deltagare ville veta vilka som skulle få höra det inspelade 

materialet. Detta tyder på att en intervjuperson i en sådan här intervju kan vara något 

obekväm med att bli inspelad just för att man pratar om saker som kan vara känsliga. Vi 

hanterade den situationen med att försäkra personen om att det endast var vi som skulle lyssna 

på materialet och att inga namn skulle framkomma i studien. Intervjupersonen försäkrades 

alltså om att vi skulle undvika att låta personuppgifter komma fram. Detta godtogs och 

intervjun kunde genomföras utan problem. 

 

4.8 Artikel- och litteratursökning 
Förutom kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod har vi även använt artiklar, 

avhandlingar och annan litteratur använts som var relevant för studien. De databaser som 

främst har använts för att söka efter avhandlingar och andra skrifter är SwePub, Social 

services abstract och Onesearch. Vi har också använt oss av Libris för att söka efter relevanta 

böcker som kunde vara av intresse. Sökord som ”Socialworker”, ”being a socialworker”, 

”Adolescence”, ”drug abuse”, ”Substance use” och ”drug prevention work” har använts när vi 

sökt forskning för att hålla oss inom ramen för vårt forskningsämne. 

 

4.9 Arbetsfördelning 

Majoriteten av arbetet har vi genomfört tillsammans. Vi har ständigt haft en dialog kring 

uppsatsens olika delar och diskuterat fördelar och nackdelar med olika aspekter som tagits 

upp. Att ha arbetat tillsammans under hela terminen har varit en stor fördel. På så sätt har vi 

hela tiden haft någon att diskutera med. Att arbeta två personer gör också att man lär sig av 
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varandra och kan ta vara på varandras styrkor då man ofta tänker olika och har andra 

perspektiv på saker och ting. Större delen av tiden har vi suttit tillsammans på 

universitetsbiblioteket i Kalmar för att hela tiden kunna diskutera frågor eller problem som 

uppstått under processen. Vi hade också nära till böcker och annan litteratur som behövdes till 

arbetet. Vad gäller intervjuerna så delades de upp på så sätt att vi ansvarade för hälften av 

intervjuerna, likaså inspelningarna och transkriberingen av materialet. Hela arbetsprocessen 

har alltså skett gemensamt för att bådas uppfattningar skulle prägla uppsatsen. 

 

4.10 Metoddiskussion  

Vi inser att våra egna värderingar spelar en viss roll vad gäller studiens syfte. Vi menar att 

ungdomar är viktiga att ta hand om då de har hela livet framför sig och är vårt samhälles 

framtid. Detta stämmer förvisso, men det är också en fråga om att vi tycker att något bör vara 

på ett visst sätt. Detta kan vara en kritik mot studien, vilket vi är beredda på. Vad gäller 

personliga värderingar inom forskning är detta något som Magdalene Thomassen (2007) 

skriver om. Hon refererar till Weber som säger att forskning handlar mycket om de rådande 

värderingarna i samhället (Thomassen, 2007:114). Denna uppfattning kan vi förstå. När man 

forskar om människor torde det enligt oss vara svårt att inte påverkas av sina egna 

värderingar. För att återkoppla till denna studie belyses riskfaktorer för utveckling av 

missbruk bland ungdomar då vi föreställer oss att det har en betydande inverkan på hur man 

som professionell går tillväga i det drogpreventiva arbetet. Våra föreställningar leder oss 

alltså in på det spåret. Vi ser inte det som något problem utan vill snarare visa att vi har 

reflekterat över det och att vi är medvetna om att föreställningar kan spela en viss roll. 

 

Genomförandet av studien har gått bra och vi har fått in bra empiri som kan ge svar på vara 

frågeställningar, men som i de flest studier har vissa svårigheter uppstått. Ett av dessa har 

varit att hitta relevant litteratur. Mycket av det vi hittade i sökandet handlade endast om 

riskfaktorer för att unga skulle hamna i missbruk. Vi ville istället hitta material med 

socialarbetaren i fokus, inte de unga. Vi fick leta länge och ändra våra sökord flera gånger 

innan vi till slut fick tag på relevanta artiklar och böcker. Det var heller inte helt lätt att få tag 

på intervjupersoner som hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Vi sökte först efter 

alkohol- och drogterapeuter i Kalmar län, men fick inte tag på någon som hade möjlighet att 

ställa upp. Vårt fokus fick då ändras och vi tog istället kontakt med andra yrkesgrupper som 

har kontakt med eller erfarenhet av att jobba med unga. Vi fick också utesluta de yrken där 

drogprevention inte var del av arbetet. Detta är dock ingenting som har påverkat studiens 
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slutresultat utan vi anser oss ha kunnat samla in tillräckligt med material för att besvara 

forskningsfrågorna. 

 

5. Resultat och analys  
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av våra genomförda intervjuer. Resultatet kommer att 

redovisas, relateras till och problematiseras utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Både resultat och analys kommer att redovisas utifrån en tematisk modell i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vi valde att utgå från teman då det blir 

lättare att följa de frågeställningar och teman som är mest centrala för studien. Vi börjar 

diskutera hur professionella förhåller sig i mötet med ungdomen. Därefter följer ett avsnitt om 

socialarbetares syn på riskfaktorer. Efter det redogörs för vanliga metoder och verktyg som 

professionella använder i sitt arbete med unga och till sist ett avsnitt om hur de professionella 

upplever sitt handlingsutrymme. Intervjupersonerna har tilldelats fingerade namn. Detta ska 

göra det lättare att se eventuella genusskillnader i svaren. Vi kallar intervjupersonerna Marie, 

Harald, Johan, Erik, Lisa, Anna och Karl. 
 

5.1 Den professionellas förhållningssätt i mötet med den unge 
Socialarbetaren bör lägga fokus på klientens mål och hjälpa denne att uppnå en positiv och 

realistisk framtid. Detta menar Gaiswinkler och Roessler (2009:215-218, se Tidigare 

forskning) som också belyser vikten av att tillsammans med klienten arbeta fram mål, skapa 

en allians med ungdomen och sätta sig in i dennes situation. Marie resonerar liknande och 

säger att man ska fokusera på att sätta sig in i var den unge befinner sig just nu, hur dennes 

tillvaro ser ut. Det verkar vara ett sätt att inge förtroende hos den unge för instansen och 

personen som sitter framför. Intervjupersonen Marie säger:  

 
”Det jag tänker på när jag pratar med människor det är att försöka se dem och det kan jag tänka, 

det beror på vilka professionella man pratar om. I större system är det kanske svårare att bli sedd 

där personen är och det är väl det som jag hör. Det kanske har varit dåligt med folk som har trott 

på en, sett en och gett personen en chans att sakta men säkert ta sig fram på något sätt” (Marie) 

 

Marie fokuserar alltså mycket på att bekräfta den unge. Intervjupersonen Harald betonar mer 

att det är viktigt att alla som på något sätt är delaktiga i förändringsprocessen strävar åt 

samma håll vad gäller uppsättningen av mål. Han säger: ”Det är också viktigt att alla är med 

på målen, både ungdomen, jag och föräldrarna, att vi är synkroniserade”. Att vara överens 
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med den unge om vad man ska försöka uppnå var något som många intervjupersoner vittnade 

om. De menar alltså att man lätt stöter på motstånd om man försöker få den unge att sträva 

mot något denne inte vill uppnå. Richardson (se Tidigare forskning) skriver att det är viktigt 

att vara både stöttande och utmanande. Han menar att man inte ska vara för auktoritär med 

den unge (Richardson, 2006:13). Författaren skriver också att peka med hela handen och få 

den unge att lyda kan göra att den unge missar att lära sig andra grundläggande egenskaper 

som ansvarstagande, empati och självförtroende (ibid:80-81). Liknande menar våra 

intervjupersoner som säger att man inte ska vara för auktoritär eller dömande. Flera av de 

nämnde uttrycket ”extra förälder”.  

 
”Försöker ju inte vara någon som säger till, vi jobbar ju mycket med motiverande intervju (MI), 

där man försöker få dem att man ska vara en schysst vuxen som ändå sätter någon gräns mot 

någonting som inte är bra, man blir väl lite som en extra förälder ibland men då har det skurit sig 

lite med föräldrarna, ibland kan det vara så, inte alltid att det kan vara lättare då att ta till stöd 

från någon utifrån” (Harald) 

 

Här talar alltså Harald om gränssättande, något som de flesta intervjupersoner säger att man 

ska vara mycket återhållsam med. Dock fokuserar även Erik mycket på att man som 

professionell bör vägleda den unge och i mindre grad vara som en kompis. Erik säger: 
 

"Jamen, unga gör väl inte alltid som vuxna vill. Det hör ungdomsåren till. Det vet man ju själv 

när man var ung, klart att man testade gränser. Så är det ju. Men då är det väl ändå viktigt, det 

jag var inne på tidigare, att det måste finnas vuxna som vågar stå upp och vara vuxna. Kompisar, 

det har de själva. Det behöver inte den vuxne vara i det sammanhanget. För många vuxna vill ju 

vara kompis hela tiden och... nä, det handlar om att det finns en vuxen.” (Erik)  

 

Erik tycks mena att det är bättre att vara som en extra förälder eller ”vara vuxen” än att vara 

kompis med den unge men att samtidigt uppehålla förtroendet. Marie tog upp att det är viktigt 

att möta ungdomen med respekt och att skapa ett förtroende hos den unge. Detta kan relateras 

till Marnie Sheenan (1997) som skriver att man i arbetet med unga och deras familjer bör 

jobba på ett transparent sätt som präglas av respekt för den unge. Hon menar att det är viktigt 

att inte lägga skulden på någon utan betona att problemet är beteendet och inte den unge själv 

(Sheehan, 1997:85-86). Marie säger: 
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”Det är lite det som jag tror är grunden till en möjlig förändring, tilliten till, förstroendekapitalet 

så att säga. Det handlar också mycket om att bli behandlad med respekt och i den situation man 

är” (Marie) 

 

Det som Marie tar upp kan relateras till vad Andreassen (2003:195-196) och Berglind 

(1995:52) säger om att socialarbetaren bör lägga fokus på den unges tillgångar eller 

färdigheter snarare än dennes problem och brister. Det var något som flera av våra 

intervjupersoner nämnde, att man bör lägga fokus på den unges tillgångar och styrkor istället 

för dennes brister. Bland annat Harald betonar detta och säger:  
 

”Utan snarare att man försöker lyfta dem och ta fram de bra sidor som de har och lägga sig på 

samma plan. Mer att man ska göra det, försöka vara ödmjuk och visa att man vill hjälpa dem och 

försöka få dem själva att se sina problem. Att vara på samma plan och få dem att tänka till 

tycker jag.” (Harald) 

 

Det således viktigt att man inte bara fokuserar på problemet utan också använder sig av det 

som är bra hos ungdomen i det drogpreventiva arbetet. Det vi kunde utläsa från alla våra 

intervjuer var att de professionella betonar vikten av just empati. De tycker att det är viktigt 

att sätta sig in i hur den unge mår och tänker just nu. Liksom våra intervjupersoner talar 

Berglind för att ett empatiskt förhållningssätt är viktigt, där den professionella ska skapa en 

förståelse för hur klienten upplever sin situation. Genom att samspela med människor och ta 

reda på vad klienten vill, vad hen tror sig klara av samt vad klienten ser som hinder för att 

kunna förändra sin situation kan socialarbetaren få en bild av hur klienten ser på sitt liv 

(Berglind, 1990:39; Berglind, 1995:55). Intervjupersonerna var också eniga om att ödmjukhet 

är en viktig aspekt i arbetet med unga. De menar att man inte ska vara för ”på” och pressa den 

unge, då oftast den unges motstånd ökar vilket bara försvårar arbetet. Skulle sådant motstånd 

ändå uppstå menar flera intervjupersoner att man bör backa och tillfälligt släppa just den 

frågan. Att fortsätta och försöka övertala den unge fungerar inte menar intervjupersonerna. 

Man kan inte som professionell tvinga fram en vilja hos den unge utan den viljan måste 

uppstå hos dem själva. 

 

Vi diskuterade tillsammans med våra intervjupersoner om maktförhållandet som finns mellan 

socialarbetaren och den unge. Bland annat menar Lisa att hon inte vill tappa den unges 

förtroende. Men hon säger också: ”Samtidigt har jag ett uppdrag som tjänsteman och där får 

man göra en bedömning”.  Intervjupersonerna tycks hantera maktobalansen på olika sätt. 
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Vissa menar att det inte går att förneka för den unge att man har en viss makt och att det är 

klart från början. Andra fokuserar mer på att försöka jämna ut maktförhållandet och mötas på 

en mer jämlik nivå. Payne skriver om hur socialarbetare kan uppfattas av samhälle (Payne, 

2006:143). Han menar att bilden många har av socialarbetare påverkas av hur professionen 

framställs i media och vad man i övrigt hör om den (ibid:26). Klienten har ofta en 

föreställning om vad en socialarbetare gör och vilka maktbefogenheter personen har vilket gör 

att klienten ofta går in i mötet beredd på att socialarbetaren kommer att använda sig av dessa 

(ibid:123-124). Vidare nämner våra intervjupersoner den typ av makt som kan kontrollera 

klienten och påverka eller intervenera i dennes liv. Payne får en att börja reflektera över vad 

för makt klienten förväntar sig att den professionella kommer att utöva. Våra intervjupersoner 

säger under intervjuerna att de försöker skapa en så jämlik maktnivå som möjligt genom att 

klargöra för klienten att de är här frivilligt och kan gå när de vill. Den makt de utövar, bland 

annat Johan, tycks vara genom erfarenheter som de presenterar för klienten. Detta gör att 

klienten får en uppfattning om hur situationen brukar utvecklas för andra i hans/hennes 

situation. Denna typ av ”maktutövande” är relativt ödmjuk och försätter inte klienten i något 

trängt läge. Det verkar i stället syfta till att skapa reflektioner hos klienten. Att använda vissa 

metoder för att locka fram information och motivation från klienten kan ses som en form av 

maktutövande då detta är en del av den professionellas utbildning. Dessa färdigheter gäller 

specifikt för professionen. Intervjupersonerna har dock inte sagt att detta orsakat några 

problem i deras arbete. Harald nämner bland annat att han inte försöker vara någon som säger 

till ungdomen vad denne ska göra utan försöker istället lyfta den unge. Marie tar istället upp 

att den unge ofta har en beroendeställning till socialarbetaren och menar alltså att man 

någonstans försöker möta upp ungdomen som jämlika. Hon säger: 

 
”I vårat jobb möter vi ju det hela tiden, att det är någon form av beroendeställning till de som de 

möter och att där någonstans vara jättetydlig och försöka mötas som jämlika,  någonstans ha den 

ingången att jag tar inte över ditt liv utan du har val, du har ansvar för ditt liv och jag kan vara 

här och bolla med dig och gå med dig en bit. Men jag kan inte göra något annat, utan ska vi göra 

det här så gör vi det tillsammans” (Marie) 

 

Här betonas att stärka den unges känsla av kontroll över sitt liv och att jämna ut 

maktförhållandet. Likaså säger Harald att det är viktigt att göra ungdomen mer delaktig i 

samtalet och få ungdomen att leda dialogen. På så sätt får de vara med i samtalet och den 

professionella blir inte den som helt bestämmer vad den unge ska göra utan det låter man 
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ungdomen komma fram till själv. Därav ökar den unges känsla av kontroll över sitt eget liv. 

Harald säger: 
 

”Som sagt är en dialog kring det nog bra, annars tror jag ibland att det kan ha motsatt effekt. Det 

gäller att få med ungdomen på banan och liksom själva komma med idéer. Jag tror att det blir 

lättare för ungdomen att komma fram om man kan föra ett lugnt samtal istället, en diskussion 

där de får vara med och istället föra samtalet och att vara ödmjuk och få de att prata. Ofta när 

man känner den och de tycker att man är okej och har byggt upp en relation, det är först då som 

kanske ungdomen öppna upp sig. Det är intressant, det är ju människor man jobbar med så det 

finns ju ingen standardlösning” (Harald) 

 

Harald fokuserar som sagt mycket på att de delaktiga i processen har ett gemensamt mål att 

sträva mot. Vi ser också återigen i detta citat att professionella lägger vikt vid att utjämna 

maktförhållandet, här genom att låta den unge själv bidra till förändringsprocessen med sina 

egna idéer. Just detta tillvägagångssätt var det bara Harald som uttryckligen nämnde, även om 

andra varianter förekom bland de andra intervjupersonerna.  

 

Vi ställde en fråga som berörde genusskillnader i det drogpreventiva arbetet. Det vi kom fram 

till var att våra intervjupersoner var relativt eniga i den frågan och menar att pojkar och 

flickor ska bemötas på samma sätt och att det är jätteviktigt. De menar att det inte skulle vara 

legitimt att inte göra det. En intervjuperson blev närmast lite stött när hon fick frågan och 

undrade hur vi tänkte då vi formulerade den. Hon verkade tycka att svaret på frågan var så 

självklart att den inte behövde ställas. En annan sade dock att han som professionell ofta 

tänker olika beroende på om det är en pojke eller flicka, men han poängterade att det inte 

borde vara så. Han säger ”man”, inte ”jag” och verkar alltså anse att detta gäller generellt och 

inte bara hos honom själv. Detta var en mycket intressant upptäckt. Det kan vara så att denna 

uppfattning förekommer bland fler professionella, men att man inte gärna erkänner det. Det är 

inget som framkommer i den forskning som vi tagit del av i samband med denna studie men 

vår uppfattning är att det är något som det skulle vara intressant att få veta mer om. Vi 

återkommer med detta i slutdiskussionen. 

 
5.2 Socialarbetarens syn på riskfaktorer 
Under intervjuerna frågade vi intervjupersonerna om olika riskfaktorer som kan öka risken för 

ungdomar att utveckla ett missbruk. Något som ständigt kom upp under samtliga intervjuer 

var hur den unges sociala umgänge påverkar den unges benägenhet att själv börja med droger.  
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Johan säger bland annat ”men riskfaktorer för återfall eller för att man ska gå in i ett missbruk 

över huvud taget, det är ju vilka man umgås med”. Harald menar likt Johan att umgänget 

påverkar den unges relation till alkohol och droger och säger: ”Jag tror det har mycket att göra 

med den här grupptillhörigheten, att börjar en annan så följer resten av gruppen med”. Det 

sociala umgänget tycks således vara en av de starkaste influenskällorna för unga vad gäller 

droger. Liksom denna studies intervjupersoner tar Stone et al. (2012) upp ungdomens vänner 

som en riskfaktor. Författarna menar att ungdomar som har vänner som dricker mycket 

alkohol och använder droger av olika slag, ökar risken för att ungdomen själv ska anamma 

detta beteende (Stone et al. 2012:755-756). 

 

En annan riskfaktor som ofta benämns är ungdomars socioekonomiska situation. Anderberg 

och Dahlberg (2014) menar att det ökar risken för ungdomar att utveckla ett alkohol- eller 

drogmissbruk. En ungdom med låg socioekonomisk status har ökad risk att utveckla 

narkotikaproblem medan en ungdom med högre ekonomisk status har en ökad 

alkoholkonsumtion i ung ålder (Anderberg & Dahlberg, 2014:350). Harald resonerar liknande 

och säger att bokslutet har en viss betydelse. Han säger dock också att det säkert finns 

ungdomar i välbärgade familjer som också utvecklar alkohol- eller drogmissbruk, men att det 

ändå någonstans kan ha en påverkan. Marie tar upp att den unges förutsättningar och miljö 

och var den unge befinner sig spelar roll. Hon fortsätter med att säga att en stor riskfaktor för 

unga är lågt satta mål och avsaknad av mening i livet. Likaså säger både Marie och Harald att 

familjesituationen spelar en stor roll.  Bland annat säger Lisa: ”Man kan titta på det sociala 

arvet, att man är mer predicerad att börja med droger om någon i familjen håller på med det”. 

Harald betonar vikten av en trygg hemmiljö med föräldrar som visar engagemang och lägger 

tid på sina barn. 
 

”Tittar man på det så tror jag rent personligen att en väldigt viktig faktor för att ungdomar inte 

ska hamna i missbruk är att du har en väldigt trygg och bra uppväxt med bra föräldrar som har 

tid och engagemang och som hela tiden är med på ungdomens resa genom livet och snabbt 

snappar upp om något inte är bra, om umgänget är fel eller om man kommer hem sent, sådana 

enkla saker. Bra föräldrar som är tydliga och kan sätta gränser, det tror jag är viktigt för 

ungdomarna” (Harald) 

 

Många intervjupersoner nämner således socialt arv som en stark riskfaktor för den unge att 

utveckla missbruk. Gauffin et al. (2013) menar på att ungdomar som lever med missbruk i 

familjen har en ökad risk för att utveckla ett alkohol- och drogberoende senare i livet (Gauffin 
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et al. 2013:1441). Likaså benämns kultur som en stor influenskälla för ungdomar när det 

kommer till användningen av alkohol och droger. Då nämns bland annat offentliga personers 

inflytelserika position i samhället och hur deras hantering och syn på alkohol och droger ofta 

speglar ungdomens då de ofta kan ses som ungas förebilder (Stone et al. 2012:755-756). 

Vidare diskuterar våra intervjupersoner en hel del om hur exempelvis medias liberala 

framställning av droger påverkar hur ungdomarna ser på droger. Flera intervjupersoner 

nämner i synnerhet USA som ett land som framställer droger på ett mer liberalt sätt, vilket 

enligt intervjupersonerna kan ge den unge en felaktig bild av hur farlig drogen i fråga 

verkligen är. Till skillnad från Stone et al. nämner dock inte våra intervjupersoner specifikt 

begreppet förebild utan snarare influenser från kompisar och media.  
 

"Ja, mycket. Väldigt mycket. Det är ju väldigt drogliberalt i många filmer. Det kan man ju se 

liksom att den här amerikanska trenden håller ju på att sprida sig även till Sverige, det blir mer 

och mer liberalt. Man tycker att man är ingen knarkare om man röker cannabis, tycker de. Men i 

min värld är man knarkare, för mig finns inga lätta eller tunga droger, utan knark är knark 

liksom” (Erik) 

 

Det är intressant att så många av intervjupersonerna tycker att filmer, och då främst filmer 

från USA, har så stor påverkan på ungas syn på droger.  Den rådande uppfattningen bland 

dessa professionella tycks vara att droger framställs alltför positivt i media och att detta 

påverkar unga i hög grad. Det är således intressant att fundera kring vad de professionella vill 

uppnå när de frågar unga om dessa budskap i media. Vår uppfattning är att det inte är för att 

få unga att kolla på en viss typ av filmer eller serier utan att det snarare syftar till att få 

ungdomen att reflektera över innehållet. 

 

5.3 Vanliga metoder och verktyg i arbetet 

Vi pratade en del om hur intervjupersonerna går tillväga för att möta ungdomar med 

missbruksproblematik. Många av deltagarna nämnde motiverande samtal (MI) som ett 

verktyg. Intervjupersonerna menar att man genom denna metod låter den unge själv finna 

viljan och motivationen att ändra sina vanor vilket, enligt deras erfarenhet, ger bättre resultat 

än tvång. Vilka metoder eller verktyg som används beror dock mycket på vilket profession 

som jobbar med frågan, vilket också Andrea Eriksson et al. (2007:92) tar upp (se Teoretiska 

utgångspunkter). Vissa ägnar sig mest åt att ge information om alkohol och drogers effekter. 

Andra fokuserar mer på att ha ett empatiskt förhållningssätt eller att använda sig av MI. Bland 

annat Anna använder sig av MI när hon träffar ungdomar med alkohol- och drogproblematik. 
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Hon säger också att man inte bör gå för hårt fram utan mer försöka ”locka fram” motivation 

hos den unge att sluta med droger/alkohol. Johan lägger mer vikt på att anpassa sig efter den 

unge och prata om saker som denne kan relatera till, så som kultur. Han använder sig även av 

humor för att hålla ungdomen intresserad. Han tycker det är viktigt att uppträda på ett sätt 

som gör att den unge vill fortsätta prata. 

 
”Jag kan lägga in lite mer humor i det. Försöker kanske använda mig av ungdomskultur, ta nytta 

av det på något sätt. På något sätt använda sig av saker som är relevanta i deras värld, så de inte 

uppfattar det som att jag är en gammal gubbe som lever i ett annat århundrade. . Man pratar om 

sådant som de känner igen. Så är det ju alltid, att man försöker anpassa sig till den som sitter 

framför. Så de inte tycker att man är mossig” (Johan) 

 

Detta tillvägagångssätt skriver också Richardson om som menar att humor är ett bra sätt för 

att fånga ungdomens uppmärksamhet (Richardson, 2000:13). Han nämner även att unga hellre 

ser att den vuxne, eller professionella, sätter sig in i deras värld än tvärtom. Man kan läsa in 

sig på den unges intressen och anpassa sig efter den som sitter framför. Han menar att den 

unge högt värdesätter att man visar intresse för det som betyder mest för den unge (ibid:66-

67). Intervjupersonen Karl säger att ungdomar med missbruksproblematik skiljer sig mycket 

från varandra. Därför måste man vara snabb med att kunna byta roll och anpassa sig efter den 

som sitter framför. Ibland ser han sig själv som en ”kameleont” på grund av att han måste 

anpassa sig så mycket efter situationen, vilket också Lipsky (2010:13-16) nämner (se 

Teoretiska utgångspunkter). Karl säger att det inte går att bete sig likadant i alla möten för då 

är risken att man tappar kontakten med eller förtroendet hos ungdomen. 
 

”Är det någon som är välfungerande, som man kan sitta och diskutera med och man märker att 

den förstår så kan man ju vara mycket mer rak och… vara mycket mer rak i sitt sätt att förklara 

vad missbruket innebär och vad jag tycker mig se och så även om personen inte håller med för 

då håller liksom det i relationen. Så det är ju, om man säger en socialarbetare måste vara som en 

kameleont. Man måste kunna växla väldigt fort beroende på vem man möter. Det kan vara från 

ett möte till ett annat så måste man ju ändra sin roll väldigt mycket. Det går inte att köra samma 

överallt för då tappar man” (Karl) 

 

Karl betonar alltså att man som professionell måste anpassa sig efter den unge för att kunna 

nå fram till och förstå den unge. Han säger att han brukar berätta för den unge hur han 

uppfattar dennes situation, vilket inte alla intervjupersoner gör. Karl utmärker sig också bland 

intervjupersonerna då han nämner en metod som går ut på att låta klienten ta ställning till 
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olika hypotetiska situationer. På så sätt låter han ungdomen reflektera över sitt beteende 

genom att tänka sig in i situationer som hen ofta hamnar i eller skulle kunna hamna i:  

 
”Men är det ungdomar som ändå har med sig tillräckligt så kan man ju jobba ganska mycket 

med MI och lösningsfokuserat och sätta upp målbilder och så och mycket, prata om det här med 

konsekvenstänkande. ’Om jag gör detta, vad får det för konsekvenser? Är det värt det då? Hur 

ska jag göra när jag hamnar i denna situation nästa gång? Förra gången blev det så, då blev det 

återfall’ så att man fyller på olika alternativ” (Karl) 

 

Karl hävdar att om den unge sedan hamnar i sådana situationer så vet den på förhand hur den 

ska göra för att uppnå ett visst resultat. På det sättet skulle den unges känsla av kontroll kunna 

öka och det är alltså en form av empowerment. Sådana metoder kunde vi också se hos Johan. 

Detta kan relateras till Gaiswinkler och Roessler (2009) som skriver om det 

lösningsfokuserade synsättet inom det sociala arbetet. Detta är ett bra sätt för att främja 

egenmakt och där fokus läggs på styrkor och resurser hos klienten för att således stärka 

dennes självförtroende (Gaiswinkler & Roessler, 2009:215-218).  

 

Att använda empati är det vanligaste verktyget bland intervjupersonerna. De talar alla om att 

känna in den unge och att försöka möta denne i det sammanhang som hen är i just nu. De 

pratar, precis som Richardson (2000), om att se världen ur den unges ögon och det tycks vara 

något som alla våra intervjupersoner strävar efter för att kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt. Vid motstånd från den unge verkar det vara vanligt att som professionell backa från 

det som skapat motståndet och gå över till att prata om något annat. Vad Richardson 

(2000:70) pratar om går igen i alla våra intervjuer. Det är att lyssna och att känna in och förstå 

klienten, den unga personen, där denne befinner sig just nu. Man tar ofta för givet att andra 

ser världen på samma sätt som man själv. Detta är ett stort misstag i förändringsarbete med 

klienter, både enligt Richardson och våra intervjupersoner. 

 

Vi ställde en fråga om vilka vanliga misstag som professionella kan göra i arbetet med unga 

och både Johan och Marie nämner då situationer där de i sin yrkesroll kan bli som en ”extra 

förälder” åt den unge. Johan menar att detta är något man bör försöka undvika då de unga ofta 

har erfarenheter av mycket dömande och direktiv från föräldrarna om alkohol och droger. Att 

som professionell då också anta en sådan attityd ökar ofta motståndet och minskar 

motivationen hos den unge till att ändra sig. Lisa säger: 
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”Det är som jag säger att man har diskuterat mycket det här om föreläsare, är det drogpreventivt 

eller om det står en före detta missbrukare, kan man då reflektera så här: men titta vad fräsch hen 

är nu, jag kan också testa och sen komma ur det. Ökar det spänningen och nyfikenheten när 

någon föreläser om droger. Det finns väl studier som säger att det kan göra det. Vad jag vet så  

finns det ingen enhet som säger att det blir absolut preventivt arbete att föreläsa om 

konsekvenser” (Lisa) 

 

Lisa belyser alltså huruvida föreläsningar om drogers konsekvenser är drogpreventivt eller 

inte och menar på att det istället kan öka spänningen och nyfikenheten kring det. Det kan leda 

till att unga tror att alla kan ta sig ur ett missbruk. Hon menar också att det kan slå fel när man 

informerar om drogers konsekvenser på just det sättet. Samtidigt har man som vuxen ändå ett 

ansvar att ge ungdomar information om drogers konsekvenser. Enligt Lisa gör man alltså här 

en bedömning om vad som anses vara rimligt i situationen som är och att det styr hur vi 

handlar. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar liksom Lisa att socialarbetaren har 

kunskaper om vilka handlingar som anses rimliga och meningsfulla (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008:24). Således är det socialarbetarens uppgift att avgöra vad som är en rimlig 

handling i den aktuella situationen. 

 

Lisa talar också, till skillnad från våra övriga intervjupersonerer, om situationer då hennes 

klienter kan bli arga och till och med hotfulla. Detta kan vara då hon till exempel har gjort en 

orosanmälan till socialtjänsten. En sådan situation hanterar hon genom att föreslå att de kan 

fortsätta prata vid ett senare tillfälle. Genom att hålla sig lugn och inte visa känslor såsom 

rädsla eller ilska kan hon lugna klienten och få denne att förstå att det bästa vore att fortsätta 

samtalet senare. Sådana oroliga situationer var det dock endast Lisa som tog upp. Detta 

väcker reflektioner om huruvida kuratorer möter fler hotfulla situationer i sitt arbete än andra 

professionella.  

 

5.4 Den professionellas syn på handlingsutrymmet 

Frågan om intervjupersonernas uppfattning om deras handlingsutrymme gav oss lite olika 

svar. Det står dock klart att de professionella handlingar är aktiva och reflekterande, vilket 

enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:20) är vad som definierar en handling (se 

Teoretiska utgångspunkter). Vissa var helt nöjda med situationen och ansåg att de hade fullt 

tillräckliga möjligheter att utföra ett gott arbete. Erik sade att han hade ”fullt mandat”, alltså 

ett brett urval av möjliga alternativ. Detta menar Berglind (1990:39) är vad som, tillsammans 

med handling och ansvar, definierar handlingsutrymme (Se Teoretiska utgångspunkter). 
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Andra intervjupersoner nämnde vissa begränsningar som berodde på exempelvis ekonomi och 

resurser. Harald säger bland annat att de inom hans instans har bra förutsättningar att jobba 

med det drogpreventiva arbetet, men säger ändå att det alltid finns vissa begränsningar så som 

ekonomi och antalet anställda. 

 
”Jag tycker väl ändå att vi har bra förutsättningar för att jobba med det här. Vi har vårt team som 

satsar på de här insatserna och generellt sett så tycker jag också att det är ju lite preventivt med, 

att det finns många fritidsgårdar och fritidsledare, vilket är väldigt bra. Det är en bra arena där de 

kan fånga upp ungdomarna på ett bra sätt, så jag tycker att resurserna är bra. Sen kan man alltid 

ha fler anställda och mer pengar, men vi känner oss rätt så nöjda ändå med det som finns” 

(Harald) 

 

Harald upplever alltså inte att ytterligare resurser är någon absolut nödvändighet, men nämner 

ändå att det kan bli bättre. Även Marie, som är verksam i en annan typ av organisation, anser 

att de har stora möjligheter att utföra ett bra arbete. Sen finns det alltid riktlinjer och ramar att 

följa, menar hon, men att de har rätt stort handlingsutrymme utifrån de uppdrag som 

verksamheten har. 

 
”Det är klart att vi har ramar och riktlinjer också fast jämför man med socialtjänsten så är ju vi 

en fri organisation som någonstans har möjligheter att gå utanför de här gränserna. Vi har ju inga 

lagparagrafer. Det vi har är vår egen gränssättning för mycket är det ju att vi är våra egna 

redskap som person. Det handlar väl utifrån att vi är ett stöd vi sidan om. Vi kan ju gå utanför 

ramen. Vi jobbar utanför den ramen som finns och vi kan ju få en annan överblick, få en bild av 

hur det ser ut hemma och vi vet hur man har det i skolan eller hur man har det med flickvännen 

eller sambon eller mamma och pappa eller vad det är.  Och hur kompisgänget ser ut. Man får en 

liten uppfattning om det utanför” (Marie) 

 

Marie, som är verksam inom en lokal hjälporganisation, upplever att handlingsutrymmet är 

fullt tillräckligt för henne och hennes kollegor. Hon jämför sin arbetsplats med socialtjänsten 

som hon menar är väldigt styrd och begränsad av riktlinjer. Hon vittnar om en ”frihet” som 

socialtjänsten, enligt henne, inte har. Hon känner sig alltså inte särskilt ”styrd” uppifrån, något 

som också Svensson, Johnsson och Laanemets skriver om (se Teoretiska utgångspunkter). 

Det dilemma som författarna skriver om, att socialarbetaren befinner sig i en position mellan 

organisationen och klienten (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:23), är inte något vi ser 

så mycket i intervjun med Marie. Det var annorlunda med intervjuperson Lisa. Hon säger att 

hon i mötet med en ungdom som har någon problematik där hon måste utöva sin makt, att hon 
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kan tappa den unges förtroende och kanske ”bränna broarna med ungdomen”. Samtidigt 

menar hon dock att hon har ett uppdrag som tjänsteman och att man får göra en bedömning. 

Lisa säger: 

 
”Ja, det finns begränsningar, men det beror ju på att jag har en skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten till exempel. Det skulle väl iså fall vara när de är över 18 år. Det blir ju knepigare 

eftersom att jag inte kan göra en orosanmälan då. Då måste jag ju lägga krut på att motivera den 

unge, att till exempel ta hjälp. Det blir ju annorlunda när de är under 18 år. Jag kan ju koppla in 

föräldrar där på ett annat sätt och göra en anmälan till socialtjänsten” (Lisa) 

 

Lisa talar alltså om begränsningar i handlingsutrymmet som kommer sig av lagar och 

riktlinjer. Om den unge är yngre än 18 år är hon tvungen att handla på ett visst sätt, medan om 

den unge är över 18 år så får hon inte handla samma sätt. Det finns alltså begränsningar i 

handlingsutrymmet både när den unge är under, respektive över 18 år gammal. Hon berättar 

att hennes möjlighet till maktutövning kraftigt begränsas när den unge fyller 18 år. Lisa menar 

att man då inte kan göra en orosanmälan till socialtjänsten utan den unges samtycke. Vad 

gäller personer som är under 18 är hon dock tydlig med att det är jobbigt att göra en anmälan 

mot någon som inte vill detta. Hon säger: 

  
”Det är det som är tråkigt när jag måste utöva min makt och tappa elevens förtroende och det 

kan ju exempelvis vara en anmälan till socialtjänsten eller att kontakta hemmet och de blir arga. 

Jag har kört mycket motiverande samtal och nu är nästa steg att ringa hem och att göra en 

anmälan till socialtjänsten och så blir eleven förstås arg och blir lite hotfull och så där. Då säger 

jag att vi kan fortsätta att prata. Jag avvaktar och så kan vi prata. Då säger eleven att den 

kommer. Det känns mest sympatiskt att göra på det sättet, annars så kan jag bränna broarna med 

eleven.” (Lisa) 

 

Lisa pratar om att utöva sin makt mot den unges samtycke, och menar att detta kan skada den 

unges förtroende för henne. Hon berättar att detta kan väcka motstånd och irritation hos den 

unge men att det ligger i hennes handlingsutrymme, och dessutom skyldighet, som 

professionell att kontakta föräldrar och socialtjänst vid misstanke om missbruk. Det som 

Payne (2006:143) skriver om (se Teoretiska utgångspunkter) nämligen att de unga kan vara 

rädda för vad för makt den professionella kommer att utöva, är något som vissa 

intervjupersoner har vittnat om. En intervjuperson menar att man måste ge tillräcklig 

information till en klient just för att denne inte ska oroa sig i onödan. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att handlingsutrymmet uppfattas olika av våra 

intervjupersoner. Vissa nämner att ytterligare resurser är önskvärda men de flesta tycker att 

handlingsutrymmet är fullt tillräckligt för att utföra ett bra arbete. Det finns alltså vissa 

begränsningar men det är inget som våra intervjupersoner tycker utgör ett problem i deras 

handlande.  

 

6. Sammanfattning och slutdiskussion 
I följande avsnitt redogör vi först för slutsatser som vi kommit fram till. Därefter följer en 

slutdiskussion där vi diskuterar kring studiens resultat samt forskningsområden som kan vara 

intressanta att undersöka i framtiden. 

 

6.1 Sammanfattning 
Denna studie har gett oss goda kunskaper om hur det alkohol- och drogförebyggande arbetet 

med enskilda ungdomar ser ut och fungerar idag. Med hjälp av våra intervjupersoner har vi 

kommit fram till några intressanta slutsatser. Dessa berör såväl professionellas 

förhållningssätt i mötet med ungdomar och hur professionella ser på riskfaktorer som vanliga 

metoder och verktyg som tillämpas i arbetet. 

 

Vår första frågeställning, hur professionella bemöter unga med missbruksproblematik, tycker 

vi har kunnat besvaras. Professionella strävar efter att bemöta den unge på ett empatiskt sätt 

som får den unge att känna trygghet och tillit. Det är enligt intervjupersonerna viktigt att den 

unge förstår att den professionella genuint bryr sig. Således är det viktigt att skapa en bra 

stämning och atmosfär i rummet, som får den unge att känna sig trygg. En intervjuperson 

nämnde mer specifikt att en del av den tryggheten kan skapas genom att man som 

professionell tänker på hur man sitter. En annan använde begreppet ”kameleont” och menar 

att socialarbetaren måste anpassa sig efter varje individ, då alla är olika. De pratar också om 

hur det ibland kan uppstå motstånd från ungdomen. En intervjuperson menar att den unge till 

och med kan bli hotfull. Då menar hen att det är viktigt att man respekterar detta och tillfälligt 

släpper just den frågan. 

 

Vad gäller intervjupersonernas syn på maktförhållandet så ansåg de flesta att det inte brukade 

vara ett problem. De instanser vi besökte var alla frivilliga för unga med missbruksproblem, 

så intervjupersonerna hade inte mandat att hålla kvar dem mot sin vilja. För en deltagare var 



	 40	

maktförhållandet starkt sammankopplat med den unges sociala arv; att föräldrars missbruk 

har gjort att man själv har inlett ett missbruk. Han menar att en ung person som redan har stor 

erfarenhet av socialtjänsten på grund av att föräldrarna har varit aktuella inom detta tidigare, 

hade en mildare inställning till instansen. En ung person som inte har sådana erfarenheter kan 

ofta, menar intervjupersonen, känna sig rädd för vad som kommer hända. Han menar att det 

då är viktigt att ge adekvat information om vad instansen gör och vad de kommer göra i den 

aktuella ungdomens fall. 

 

Vår andra frågeställning, vilka verktyg och metoder intervjupersonerna använder sig av, 

tycker vi också att vi har fått bra svar på. Intervjupersonerna använder sig av en hel del 

metoder och verktyg för att närma sig den unge. Många använder sig av motiverande samtal 

(MI) för att främst motivera ungdomen till att dricka mindre eller sluta använda droger. En av 

intervjupersonerna säger att alla inom hans instans är utbildade i MI och att det därför är en 

viktig del i arbetet. Även om man inte talar om just MI i intervjuerna nämner de ofta det som 

metoden går ut på, att skapa motivation hos den unge. Intervjupersonerna menar att det är 

viktigt att motivationen finns hos den unge själv, att den unge själv vill förändra sin situation. 

Enligt intervjupersonerna är det mer effektivt än att ge direktiv om vad de ska göra, vilket 

även Richardson (2000:80-81) belyser. Empowerment är något som flera av våra 

intervjupersoner nämner, där de menar att det är viktigt att öka den unges känsla av kontroll. 

En person nämner ett sätt där han låter den unge föreställa sig situationer som kan uppkomma 

till följd av missbruket och förklara hur denne skulle kunna agera i det sammanhanget, med 

syftet att göra den unge medveten om sin egen situation och vad konsekvenserna kan bli. 

 

När det kommer till de professionellas handlingsutrymme kände de flesta sig rätt så nöjda. 

Många menade att de hade stora möjligheter att utföra ett gott arbete med unga. Mycket av 

det berodde på duktig personal men också på samverkan med andra instanser såsom sjukhus, 

skola och polis. Sådan samverkan skapar ett nätverk av möjligheter för att på bästa sätt hjälpa 

den unge. Vidare menar intervjupersonerna trots stora möjligheter att röra sig inom ramarna 

för organisationen, att det alltid finns vissa begränsningar, men då åsyftas främst 

begränsningar som rör ekonomi och personalomsättning. 

 

Även vår tredje frågeställning, hur professionella förhåller sig till riskfaktorer för missbruk, 

har genererat intressanta resultat. Något som följde i alla intervjuer var hur ungdomens 

kompisar påverkar dennes relation till alkohol och droger. Det är nämligen ofta 
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umgängeskretsen som inspirerar en till att börja och fortsätta med alkohol eller droger, menar 

intervjupersonerna. De menar att man då på ett empatiskt och ödmjukt sätt försöker få den 

unge att inse vad som kommer hända om denne fortsätter umgås med dessa personer. En 

intervjuperson säger att han brukar fråga om den unges framtidsplaner och huruvida hen tror 

att dessa kommer gå att uppnå eller inte om det inte sker en förändring. En annan riskfaktor 

som ofta benämndes var den socioekonomiska statusen. De menar att om man växer upp 

under fattiga förhållanden ökar risken för att den unge ska utveckla ett missbruk. En 

intervjuperson säger dock att även ungdomar i välbärgade familjer kan utveckla ett missbruk 

men att det är vanligare bland ungdomar i familjer med sämre ekonomi. Detta leder oss vidare 

till ytterligare en riskfaktor, nämligen det sociala arvet. Liksom Gauffin et al. (2013:1441) 

menar intervjupersonerna att missbruk i familjen påverkar ungdomens relation till droger. De 

menar att om så är fallet kanske man också måste arbeta med den unges familj.  

 

6.2 Slutdiskussion 
Här följer en diskussion kring möjliga förklaringar till varför studiens resultat blev som det 

blev, samt reflektioner om, de professionellas agerande i arbetet med enskilda unga med 

missbruksproblematik.  

 

Professionella tycks mena, i likhet med Richardson, att det viktigaste i arbetet är att skapa en 

förtroendefull relation till en ung klient med missbruksproblem. För att göra detta använder de 

gärna verktyg som empatiskt förhållningssätt eller MI. Vi reflekterar en del kring varför 

professionella använder just dessa metoder och verktyg i sitt arbete. Då arbetet med unga med 

missbruksproblem syftar till att hjälpa dem att komma ifrån missbruket, torde dessa verktyg 

vara bäst för just det.  De talar om att låta den unge själv inse vilka negativa konsekvenser 

beteendet får, och att den förtroendefulla relationen gör det lättare att tala om dessa 

konsekvenser. Något att forska vidare kring är hur pass verksamma dessa metoder och 

verktyg egentligen är; i vilken grad de åstadkommer ett gott resultat. Hur mycket vinner man 

egentligen på att ha skapat en förtroendefull relation till den unge? Hur mycket arbete återstår 

när man har åstadkommit detta?  

 

Om den unge fortfarande umgås i missbrukskretsar, vad betyder det då att ha en professionell 

vuxen som man kan prata med och lita på? Vilken inverkan har det på benägenheten att lämna 

missbrukskretsen? Detta nämner inte intervjupersonerna. De verkar istället mena att den unge 

själv lämnar denna krets när negativa följder av missbruket börjat komma fram. De menar att 



	 42	

det inte fungerar särskilt bra att säga åt de unga vad de bör och inte bör göra. Samtidigt säger 

en intervjuperson att de vuxna måste våga ”stå upp och vara vuxna”, alltså att just våga säga 

åt de unga vad de bör och inte bör göra. Det tycks alltså råda delade meningar om hur mycket 

man som vuxen eller professionell faktiskt bör intervenera i den unges liv. Man kan fråga sig 

exakt vilken grad av sådan intervenering som leder till bäst resultat i arbetet med unga. Det 

ses alltså som ett misstag att försöka förändra för mycket på en gång. Andra vanliga misstag 

inom detta område verkar vara att man som professionell är alltför auktoritär, då detta kan öka 

motståndet hos den unge. Det nämns också att det kan vara kontraproduktivt att låta unga få 

gå på föreläsningar där före detta missbrukare talar om sina upplevelser. Detta menar en 

intervjuperson kan göra att de unga underskattar hur svårt det är att ta sig ur ett missbruk. 

Dessa uppfattningar om misstag kan förhoppningsvis hjälpa till att utveckla det 

drogpreventiva arbetet med unga genom att belysa var det tenderar att gå snett i behandlingen 

och vad man kan göra annorlunda. 

 

Det verkar som att den empatiska relationen mellan den professionella och den unge hjälper 

den unge att själv börja reflektera mer över sin tillvaro och att detta i slutändan gör att denne 

själv väljer att göra förändringar i sitt liv. Genom detta reflekterande och diskussionerna med 

den professionella får den unge, som vi förstår det, lättare att se vad dess beteende faktiskt 

leder till, eller kan leda till. Detta resultat antyder att unga skulle ha svårare att lämna ett 

destruktivt umgänge om denne inte hade någon förtroendeingivande vuxen att tala med. Om 

den unge enbart får stränga direktiv om vad den bör och inte bör göra, så kommer den unge 

inte ägna någon tid alls åt att reflektera över sin situation. Det är åtminstone vad vi förstår av 

vad intervjupersonerna säger. Det framgår inte heller av intervjupersonerna exakt vad för 

negativa följder av missbruket som vanligtvis får den unge att överväga att lämna det. Vi 

antar att det kan vara såväl fysiska som mentala och sociala problem. Den unge kanske får 

sämre relation till familj och gamla kompisar, kanske blir ledsen/deprimerad eller gripen av 

polis. Detta specificeras som sagt inte, vilket hade varit intressant att få veta. Om det är rent 

fysiska skador som ska få den unge att lämna missbruket, kan man då verkligen som 

professionell ta den risken? Vi tänker att det kan uppstå ett dilemma i det läget. Den 

professionella vet att det mest effektiva är att låta den unge själv inse det negativa med sitt 

leverne. Detta kan dock leda till att den unge begår ett så pass allvarligt misstag att det ger 

skador för livet. Detta borde få den professionella att ångra att denne inte gett strängare 

direktiv till den unge, direktiv som hade kunnat rädda dennes hälsa. Sådana misstag som ger 

den unge skador för livet verkar de professionella lita på att den unge inte kommer begå, utan 
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att de innan dess inser att förändringar måste till. Denna form av tillit till den unges förmåga 

är mycket viktig enligt våra intervjupersoner. Vad gäller verktyget MI är detta ett sätt att låta 

de unga själva inse det negativa med sitt beteende och således öka motivationen till att göra 

förändringar. Även här ser vi en tillit till den unges egen förmåga att reflektera över 

missbruket och komma fram till bra beslut. En intervjuperson berättar om ett verktyg där man 

målar upp hypotetiska situationer för den unge och låter denne ta ställning till hur den hade 

agerat i dessa situationer. Detta, precis som MI, hjälper den unge att själv reflektera över 

beteenden, situationer och dess konsekvenser. På så sätt stärks den unges känsla av kontroll 

och tillit till sin egen förmåga, något som även Roessler och Gaiswinkler (2009) tar upp (Se 

Tidigare forskning).  

 

Intervjupersonerna verkar känna sig till freds med sitt handlingsutrymme. Alla 

intervjupersoner, som är verksamma inom socialt arbete, säger att deras handlingsutrymme 

blir ännu större vid samverkan med andra instanser och andra professioner, till exempel polis, 

sjukhus eller skola. Intervjupersonernas handlingar i arbetet baserar sig till största delen på 

gedigen erfarenhet av arbete med unga. Allt de gör i arbetet syftar till att göra den unges 

tillvaro bättre, vilket främst skulle vara att denne lämnar sitt missbruk. Detta kan relateras till 

vad Berglind skriver om målorienterade handlingar (se Teoretisk ansats). Svensson, Johnsson 

och Laanemets tar upp situationer där organisationens riktlinjer begränsar den professionellas 

handlingsutrymme. Detta är inte något som våra intervjupersoner vittnar särskilt mycket om. 

Ingen av dem känner att riktlinjer hindrar dem från att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Vad 

som kommit fram på det området är att handlingsutrymmet endast begränsar dem från att 

tvinga en ungdom till något, vilket som sagt heller inte är särskilt fruktbart i slutändan. Så 

länge arbetet präglas av empati och respekt för den unges egen förmåga är de verktyg som 

finns till hands för den professionella tillräckliga för ett gott resultat. Dessa verktyg används 

enligt intervjupersonerna likadant oavsett den unges kön. Endast en intervjuperson hävdar att 

man går tillväga på ett annorlunda sätt beroende på om det är en pojke eller flicka man möter. 

Detta väcker reflektioner om huruvida våra andra intervjupersoner också (utan att vilja 

erkänna detta) handlar annorlunda beroende på ungdomens kön. Om en professionell tänker 

på det sättet är det inte omöjligt att andra gör det. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att drogpreventivt arbete med unga är ett uppdrag där man, 

inom de ramar man har, genom finkänslighet, empati och viss grad av ”vuxet gränssättande” 
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strävar efter att motivera en ung person att göra viktiga förändringar i sitt liv. De som lyckas 

bäst är de som lyckats skapa en tillitsfull relation till den unge. 
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Bilaga 1 (Informationsbrev) 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter på sjätte terminen vid Linnéuniversitetet som just nu skriver C-

uppsats. Vårt fokus ligger på hur professionella inom socialt arbete går tillväga i 

drogpreventivt arbete med ungdomar. Nu hoppas vi att ii ska vilja delta i vår studie genom att 

låta oss intervjua er. Vi vill gärna fördjupa oss i hur ni jobbar med enskilda ungdomar för att 

minska riskerna för att denne ska utveckla ett missbruk.  

Vi är säkra på att er medverkan kommer ge oss ett mycket intressant underlag för vår uppsats. 

Genom att jämföra det färdiga intervjumaterialet med vad forskare tidigare skrivit inom 

litteraturen hoppas vi få ett mycket rikt och intressant resultat.  

Vi vill gärna, om detta är okej, spela in intervjun för att korrekt kunna citera er, samt att rent 

allmänt kunna gå tillbaka och lyssna på vad som har sagts. Självklart har ni rätt att avstå att 

svara på vissa frågor samt att helt avbryta er medverkan när som helst. Vi kommer inte att 

nämna några namn i vårt resultat, då vi försöker undvika att det som skrivs kommer att kunna 

härledas tillbaka till er. Vill ni läsa vår färdiga studie för att kontrollera att vi uppfattat allting 

korrekt så är det bara att säga till! 

 

Tack på förhand! 

Mvh 

Josefine Karlsson och Ludvig Nyberg 

 

Josefine Karlsson   Ludvig Nyberg 

Tel: 0701-49 40 66   Tel: 0707-73 81 00  

Email: jusse.93@hotmail.com  Email: ludvig_nyberg@hotmail.com  

 

Ulf Drugge (Handledare) 

Tel: 0480-28944 

Email: ulf.drugge@lnu.se 
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Bilaga 2 (Intervjumanual) 

Hur går Ni tillväga för att jobba drogpreventivt med enskilda ungdomar? 

 

Intervjufrågor: 

Hur länge har Du jobbat här? 

Var har Du jobbat tidigare?  

Har Ni några speciella riktlinjer som Ni arbetar efter? 

Vilka andra instanser samverkar Ni med? 

Om man med ”unga” menar personer mellan 13-25 år, vid vilken ålder är det vanligast att 

unga söker sig till Er? 

Vem är det oftast som initierar kontakten med Er? 

Använder Ni Er av bedömningsinstrument, såsom ADAD, AUDIT och DUDIT? 

Hur ser ert handlingsutrymme ut? Vilka begränsningar i handlingsutrymmet orsakar de största 

svårigheterna i arbetet? 

Hur skiljer sig arbetet med ungdomar från arbetet med vuxna? 

Brukar Ni ha nollkonsumtion som mål? 

Tar ni kontakt med föräldrar/anhöriga? I så fall, vilken roll har de i det drogpreventiva 

arbetet? 

Hur skiljer sig Ert arbete beroende på om det är en pojke eller flicka som behöver hjälp? 

Hur skiljer sig Ert arbete beroende på om den unge har en psykisk sjukdom/störning eller ej? 

Vilka riskfaktorer fokuserar Ni mest på? 

Vilken är den vanligaste riskfaktorn vad gäller missbruk bland unga? 

Vilka droger är vanligast bland de unga som Du möter? 

Har den unges självförtroende någon betydelse? Är detta något Ni jobbar med? 

Hur ser du på maktförhållande mellan dig och den unge? 

Vad är svårast i Ditt drogpreventiva arbete med unga? 

Vilka vanliga misstag tror du professionella gör i det drogpreventiva arbetet? 

Är Du nöjd med hur det drogpreventiva arbetet bedrivs idag? Om inte, vad tycker du borde 

förändras?  

 

 

 

	


