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Abstract 

In this paper I will present my research about different kinds of social workers, and there way 

of looking at and working with adolescents alcohol use. To get my result, we interviewed 

eight social workers from four different organizations. The Interview participants were people 

working with adolescents on their spare time, and in the school environment. There were also 

participants representing social services and the police. The theory that we have chosen to 

apply to our thesis is systems theory. 

The results shows that professionals in Oskarshamn see that high school youth alcohol 

consumption generates large negative effects on the individual. One of the most complained 

of the impact of young girls drinking is so serious implications, as different forms of sexual 

exploitation. The result also shows that the preventive work is the focus of efforts to combat 

youth alcohol use.  

 

Keywords: social workers, adolescents, alcohol use, preventive work
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Förord 

Här vill jag tacka de personer som har varit till stor hjälp under mitt uppsatsarbete, för utan er 

hade arbetet inte varit möjligt. Först och främst vill jag ge ett stort tack till min vän Sara 

Bentsson som har varit med och utformat och hjälp till under stora delar av denna uppsats 

tillsammans med mig, tack! Sen vill jag ge ett stort tack till alla våra respondenter som har 

deltagit i vår underökning, och på sätt gjort den möjlig att genomföra. Tack även till min 

handledare Anders Giertz som under tidens gång har bidragit med vägledande råd och 

kunskap kring mitt uppsatsskrivande. Oskarshamns kommuns fältsekreterare, Roger Karlsson, 

Lars-Erik Karlsson samt Anne-Lie Sjöberg har varit ett stort stöd och en källa till mycket av 

den kunskap och intresse som hjälpt mig i arbetet med uppsatsen. Ni ska ha ett stort tack för 

den uppmuntran och hjälp vi fått både innan och under arbetets gång. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj för det stöd jag har fått under det periodvis 

mycket krävande arbetet med vår uppsats.  

Tack! 

 

 

 

Malin Olsson 15 maj 2011  
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1. Problemformulering 

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gjorde en Europatäckande 

undersökning angående hur mycket alkohol ungdomar idag dricker. Resultatet visade att 46 

procent av pojkarna och 35 procent av de flickor som ingått i undersökningen dricker fler än 

fem drinkar vid minst ett tillfälle i månaden. Och i Europa så har ungdomar börjat dricka 

större mängder mer regelbundet (www.svd.se 2009-07-07). 

Unga personer i Sverie anses ha bra hälsa och de rör sig mer, de är alltså mer fysiskt aktiva. 

Detta är en bra trend bland de unga Svenskarna, tyvärr finns kan man se trender som att de 

fysiska våldet har ökat mer samt att fler har riskabla alkoholvanor (www.fhi.se 2009-05-11). 

Detta är även något som man kan läsa om i Dagens nyheter 2009-09-07. En rubrik som fångar 

intresset är ”Fler unga dricker farligt mycket” artikeln handlar det som FHI, statens 

folkhälsoinstitut. Den handlar om att unga män som ligger i riskzonen för att bli beroende av 

alkohol har de senaste fyra åren ökat kraftigt, ökningen gäller även för unga kvinnor. För 

männen var det en ökning från nio till tretton procent och för kvinnorna en ökning från sex till 

åtta procent (www.dn.se 2009-09-07).  

En ökning har alltså skett bland de ungdomar, i Sverige, som redan dricker mycket alkohol 

och vi ställer oss frågan om det har skett en ökning när det kommer till hur mycket ungdomar 

dricker i Oskarshamn. Enligt en undersökning som Fältsekreterarna i Oskarshamn gör vart 

annat år så visar det sig att de tendenser man kan se rikstäckande i Sverige även gäller för 

ungdomar i Oskarshamn (Thidell, Karlsson R, Karlsson L-E, 2010). 

Jag ställer oss frågan varför det är så här? 

Varför dricker ungdomar som redan dricker mer och hur arbetar yrkesverksamma med detta 

problem som så många artiklar belyser? Detta är en fråga som jag vill ta reda på. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika yrkesgrupper upplever ungdomars 

alkoholkonsumtion, samt hur de arbetar med frågorna som rör ungdomars alkoholkonsumtion. 

 Vad är det största problemet med ungdomarnas alkoholkonsumtion i Oskarshamn? 

 Hur arbetar de yrkesverksamma i Oskarshamn med frågor som rör 

högstadieungdomars alkoholkonsumtion? 

 

http://www.svd.se/
http://www.fhi.se/
http://www.dn.se/


 

Sida 7 av 43 
 

1.2 Bakgrund 

Anledningen till fokuset på de yrkesverksammas syn på ungdomars alkoholkonsumtion, är ett 

intresse som väckts under min (Malin) och Saras olika praktikperioder vi haft under 

utbildningen. Sara var tio veckor hos fältsekreterarna i Oskarshamns kommun och där hade 

hon mycket kontakt med, samt arbetade med siffror rörande ungdomar och dess hälsa, då 

även med ett övergripande fokus på alkoholkonsumtionen. Malin har spenderat sin 

praktikperiod på ett behandlingshem för tjejer i åldern 13-20 år, och där hade hon, 

ungdomsfrågor i fokus om bland annat deras hälsa och därav kom frågor kring alkohol upp. 

Ungdomsfrågor i stort är något vi känner ett växande intresse kring att arbeta med och att då 

välja att fokusera uppsatsarbete kring ungdomar var en självklarhet.  

Vi har tidigare under vår utbildning gjort en litteraturstudie, som även den handlade om 

ungdomars alkoholkonsumtion. Dock var fokuset ett annat, då vi koncentrerade oss på olika 

sociala faktorer som påverkar ungdomar till att börja konsumera alkohol. Litteraturstudien har 

genererat till att nya frågeställningar och tankar kring ungdomars alkoholkonsumtion 

uppkommit, vilket i sin tur har bidragit till vårt val av uppsatsämne. Att jag nu har valt att 

göra en studie där de yrkesverksammas arbete kommer i större fokus än ungdomarnas egna 

tankar och känslor är för att jag vill lägga fokus på det arbete som görs, samt deras åsikter 

kring alkoholkonsumtionen.  

1.3 Centrala begrepp 

Nedan kommer du att få en förklaring av olika begrepp som kommer att återkomma i 

uppsatsen. Anledningen är för att jag vill i ett tidigt stadium göra klart för er läsare vad jag 

som skribent menar med dessa begrepp. 

Ungdomar – med ungdomar menar jag killar och tjejer som är mellan 13-15 år, och som då 

går på högstadiet. Anledningen till att jag har valt ett så snävt innehåll till ett annars så brett 

begrepp är för att detta är uppsatsens målgrupp. 

Alkoholkonsumtion – Med det begreppet menar jag intag av alkohol så att ungdomen blir 

påverkad av den. Alltså inte hur mycket ungdomen dricker eller vad det är om de tillexempel 

är sprit eller öl utan med alkoholkonsumtion menar jag när en ungdom dricker så att den blir 

påverkad av det, oberoende av mängd och typ. 

Yrkesverksamma – Med det här begreppet menar jag personer som på ett eller annat sätt 

jobbar med ungdomar, oberoende av vilken organisation eller myndighet personen i fråga 
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tillhör. 

Förebyggande arbete - Med förebyggande arbete menar jag de insatser och det arbete som 

görs för att förebygga uppkomsten av beteenden och handingar. Fokus ligger självfallet på 

handlingar och beteenden som av olika karaktär påverkar individer negativt. Negativt med 

betoning på att ett visst beteende eller en handling påverkar en individ på ett sådant sätt som 

inte är gynnsamt för hans/hennes fysiska eller psykiska utveckling. Ett “bra” exempel på ett 

sådant ogynnsamt beteende är alkoholkonsumtion vid för tidig ålder. Detta då kroppen ur ett 

fysiskt perspektiv inte är mogen för att konsumera alkohol, vilket i sin tur återspeglas i 

individens psykiska mående.  

ÖPP – Är en förkortning för Örebro preventionsprogram. Programmet går ut på att öka 

föräldrarnas medvetenhet om ungdomars alkoholkonsumtion samt att stärka föräldrarna i sin 

roll så att de kan påverka sina barn till att minska sin alkoholkonsumtion (www.orebro.se 

2011-01-12).  

Kronobergsmodellen – Om polisen skulle se någon minderårig så har polisen tillåtelse att 

beslagta alkoholen eller hälla ut den, samt att de ringer ungdomens föräldrar (www.polisen.se 

2011-06-16) 

http://www.orebro.se/
http://www.polisen.se/
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2. Tidigare forskning 

Innan jag började med min egen uppsats, ville jag få en bild av den tidigare forskningen som 

rör hur arbetet med ungdomar ser ut. Nedan kommer du att få en summering av några av de 

artiklar och avhandlingar och böcker som har skrivits på området, och jag kommer även att 

presentera tankar kring varför respektive forskningsresultat är intressant i förhållande till min 

egen forskning. Vi har valt att presentera forskningen utifrån deras fokus, och detta gör jag 

genom en indelning av underrubriker.  

2.1 Ungdomars syn på konsumtion 

Mikael Svensson (2010)  har skrivit artikeln ”Alcohol use and social Alcohol use and social 

interactions among adolescents in Sweden: Do peer effects exist within and/or between the 

majority population and immigrants”. Artikeln handlar om hur stor påverkan grupptryck har 

när det kommer till varför ungdomar dricker alkohol. Svensson (2010) vill undersöka om 

skolor där ett stort antal elever konsumerar alkohol påverkar andra elever till att börja dricka. 

Som metod använder han sig av en anonym enkätundersökning bland elever i åldern 13-16 år. 

Svensson samlar in data från tre olika skolor, och sammanlagt 13070 elever. Svensson 

kommer fram till att elever som umgås med studiekamrater som konsumerar alkohol har en 

större benägenhet att själva börja dricka. Undersökningen visar även att personer som har 

föräldrar som röker eller dricker, eller de som har skilda föräldrar även har en ökad risk för att 

börja konsumera alkohol. 

Denna artikel är intressant ur aspekten att de lyfter ungdomars åsikter.  I Svenssons artikel 

(2010) ser jag att ungdomar påverkas av skolan, vilket är en aspekt jag lyfter i min 

undersökning. Elever i skolan samt de insatser skolan gör, påverkar eleverna. Svenssons 

resultat om grupptryck ser jag som relevant och intressant att jämföra med mina respondenters 

åsikter kring bidragande faktorer. Anledningen till att jag valt denna artikel är med tanke på 

mitt syfte, eftersom det kan ge en viss inblick i hur ungdomarna tänker kring just alkohol och 

vad som kan vara en orsak till att ungdomarna dricker. I artikeln framkommer det att 

grupptryck är en bidragande orsak och genom att veta detta kan de eventuellt påverka hur man 

som yrkesverksam jobbar med ungdomarnas alkoholvanor.  
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2.2 Arbetet med ungdomar 

”De kallar oss värstingar”, en avhandling skriven Margareta Stigsdotter Ekberg (2010). 

Stigsdotter Ekberg har tidigare jobbat som lärare och har under den tiden fått se hur stor 

betydelse pedagogiken har på lektioner med elever. Detta har hon nu utvecklat i sin 

avhandling då hon har som syfte att se på mötet mellan olika myndigheter och unga som 

behöver hjälp ser ut, samt hur man kan utveckla dessa möten till något bättre. Stigsdotter 

Ekberg använder sig först av en pilotstudie och följt av kvalitativa intervjuer. Hon intervjuade 

sju personer som skulle tänkas representera samhällets myndigheter som, exempelvis lärare, 

polis, socialtjänst. Hon använde även två intervjuer från sin tidigare pilotstudie och 

intervjuade ytterligare sju ungdomar som hon fått kontakt med genom Unga KRIS som är 

KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) ungdomsgrupp. Studien visar att det finns olika 

tolkningar, av samma ärende beroende på vilken yrkesgrupp respondenten tillhör. Detta 

menar Stigsdotter Ekberg leder till att de unga inte vet hur de kommer att bli bemötta 

eftersom samtliga berörda parter jobbar utifrån olika pedagogiska modeller. 

Anledningen till varför jag valt denna artikel är för att mötet mellan yrkesverksamma och 

ungdomarna är väldigt viktigt. Och eftersom det är arbetet med ungdomar som jag vill 

undersöka tycker jag att denna avhandling är intressant.  

Ninive Von Greiff (2008) har skrivit en avhandling som heter ”Ungdomsinriktad alkohol – 

och drogprevention: förutsättningar evidens & legitimitet”. Syftet med denna avhandling är 

att belysa olika aspekter av svenska tonåringars användning av alkohol och droger, samt hur 

samhällets olika organ hanterar problem i samband med användningen. Ämnet har analyserats 

i fyra studier, där jag kommer att fokusera på den första och den andra studien som handlar 

om hur ungdomar resonerar kring alkohol, respektive handlingsramen som finns för det 

alkohol- och drogpreventiva arbetet med ungdomar. I den första studien använda sig Von 

Greiff av fokusgruppsintervjuer. Två grupper, en med sex flickor och den andra med fem 

pojkar, samtliga ungdomar går första året på gymnasiet. I den andra studien använde Von 

Grieff sig av projektansökningar till statens hälsoinstitut, och under de två åren som 

undersökningen genomfördes kom det in 459 stycken ansökningar om projekt gällande 

alkohol och drog förebyggande arbete. Den första studiens huvudsakliga resultat visade att det 

fanns olika föreställningar hos ungdomarna, angående hur mycket och vad de skulle dricka. 

Det visade sig vara föreställningar som hade byggts upp genom samhälleliga och kulturella 

normer och uppfostran. Studie två visade att det var nykterhetsförbund, religiösa församlingar 
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och likande ideella organisationer, som i störst utsträckning ansökte till statens hälsoinstitut 

för ekonomiska medel. Detta för att kunna arrangera tillexempel olika evenemang för att 

förebygga ungdomars alkoholkonsumtion.  

Anledningen till att denna artikel är viktig i min studie är för att resultatet visar att ungdoma 

dricker av olika anledningar, och det är inte bara grupptryck som Svensson (2010) tar upp 

som en bidragande orsak till ungdomars alkoholkonsumtion. I artikeln tar man upp orsaker 

som kulturella normer och uppfostran som bidragande orsaker. 

Brigitta Ander, Malin Andersson, Kajsa Jordevik och Annukka Leisti har tillsammans 

utformat boken ”Möten i mellanrummet” (2005). Boken handlar om fältarbete och hur en 

fältarbetare arbetar. Boken är uppdelad i fem olika avdelningar, vilka är: Grunder i 

förebyggande arbete, förebyggande arbete i praktiken, perspektiv på förebyggande arbete, 

villkor för förebyggande arbete och mönster strategier och sammanhang (Ander, Andersson, 

Jordevik & Leisti 2005, s 7-8). I kapitlet som handlar om grunder i förebyggande arbete tar de 

upp att de oftast bara är fältarbetare som befinner sig och rör sig i de forum där ungdomarna 

befinner sig. Det förebyggande arbetet kan även ibland kallas preventivt arbete, vilket innebär 

att om man som yrkesverksam i ett tidigt stadium ser att någon eller några är på väg i en 

”felaktig” riktning så kan en tidig insats ske, vilket resulterar i en förebyggande insatts. 

 Båda de senast nämnda avhandlingarna ser jag som viktig då de lägger fokus på samhället 

med dess olika verksamheter och myndigheter. Hur de jobbar för att hjälpa de ungdomar som 

har en problematik med alkohol och droger, vilket även är syftet med min uppsats. Man 

arbetar alltså med olika insatser på stadiet då man enbart misstänker att ett problem kan 

uppstå för att undvika att det utvecklas till ett större problem (Ander, Andersson, Jordevik & 

Leisti 2005, s 14-16). 

   Det andra kapitlet handlar om det förebyggande arbetet i praktiken, med det menas att 

ungdomar söker sig ofta till miljöer där inte de vuxna styr, de kan var miljöer där bara 

kompisar finns som tillexempel, caféer, på gatorna, hemma hos äldre kompisar osv. Det 

förebyggande arbetet i praktiken handlar ibland om att finna dessa platser då de ibland kan 

förekomma handlingar som kan vara negativt för ungdomen. Tillexempel om några ungdomar 

som befinner sig i en park och dricker sig väldigt berusade. Någon kanske till och med är så 

pass full att den kräks, då krävs de ett förebyggande arbete så att man kan hjälpa den fulla 

personen hem för att det inte ska bli ännu mer tråkiga följder för ungdomen (Ander, 

Andersson, Jordevik & Leisti 2005, s 46-48). 
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2.3 Sammanfattande reflektion 

Du kommer nu att få en kort sammanfattande reflektion över de centrala som framkommit 

under den tidiga forskningen.  

I Svenssons artikel så var grupptryck ett genomgående tema och Svensson (2010) kom fram 

till att grupptryck har en stor betydelse på ungdomars alkohol. Margareta Stigsdotter Ekberg 

(2010) tar upp i hennes avhandling att de pedagogiska i mötena mellan ungdomar och 

yrkesverksamma är väldigt viktigt. Resultatet som Stigsdotter Ekberg fått fram visar på att 

yrkesverksamma arbetar på olika pedagogiska plan beroende av vilken yrkesgrupp de tillhör. 

Ninive Von Greiff (2008) avhandling handlar om hur olika svenska yrkesgrupper hanterar 

ungdomars alkoholkonsumtion och droganvändning. De resultat som Von Greiff fick fram var 

att det oftast var olika nykterhetsförbund, religiösa församlingar och liknande ideella 

organisationer som ansökt om ekonomiskt stöd för att kunna jobba med att motverka 

ungdomars alkoholkonsumtion. I boken ”möten i mellanrummet” (2005)  så kan vi läsa om 

hur fältarbete fungerar och det förebyggande arbetet har enormt stort fokus och et fungerar. 

Dessa fyra artiklar och dess huvudsakliga fokus är alla viktiga i min uppsats eftersom det ger 

en inblick i forskningsläget.  
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3. Teori 

Jag kommer att applicera Systemteori under i min uppsats, anledningen är för att det är en 

teori som passar bra med tanke på mitt syfte. Nedan kommer du att få en förståelse för vad 

systemteori är och varför den är applicerbar i min uppsats. 

 

Systemteori handlar om att individer ingår i system, flera olika delar som i sin tur samspelar 

med varandra. Med system menas olika sociala sammanhang, exempelvis familj, arbetsgrupp 

och fotbollslag. Det här samspelet utgör en helhet som är grundtanken med den systemteorin, 

nämligen ett cirkulärt sätt att tänka som bygger på att man ser individen som en helhet istället 

för att bara se specifika delar. Det finns en viss paradox i systemteorins tanke när det kommer 

till att förstå den klient eller individ socialarbetaren jobbar med. Systemteorin utgår från att 

man som socialarbetare ska se individen som en helhet, men för att göra detta måste man, på 

ett djupt och grundläggande plan se till och granska alla olika delar, som klientens helhet 

består av (Bernler & Johnsson, 1992 s. 52 ff ). 

Till följd av den ständigt pågående växelverkan och sampel mellan delarna i en individs 

sociala system, ställer det stora krav på gränssättning mellan de. Det krävs att gränserna ska 

vara tydliga, så att stabiliteten i systemet bibehålls samtidigt som gränserna inte kan vara allt 

för stabila så att det bidrar negativt till växelverkan mellan delarna. Det går inte att 

kategorisera öppna eller slutna system som generellt bra, kontra generellt dåligt, det är något 

som skilje sig från klient till klient. Ibland kan socialarbetarens roll handla om att öppna upp 

ett system för nya intryck och nya sätt att ta sig an kunskap, och ibland tvärt om. ( Berner & 

Johnsson 1992 s. 55 ff). Moe (2001) menar att en individ kan avgränsa sitt sociala system, 

genom att styra vad som ska ingå respektive utgå ur sitt sociala system (s 232-233).  

Kerstin Strander (2008) menar att människan inte är på ett speciellt sätt utan man blir på ett 

speciellt sätt, och detta beroende på den sociala miljön människan befinner sig i (s 58). För att 

kunna jobba med systemteori måste man ha ett ”cirkulärt tänkande”, vilket innebär att man 

måste ställa frågor som till exempel ”vad var det som hände nu och varför?” istället för det 

var ”Malins” fel att jag gjorde så (Strandler 2008, s 57). Systemteori handlar alltså om ett 

samspel mellan de olika individerna och de olika sammanhang som de ingår i (Strandler 

2008, s 56). 

Systemteori handlar om utveckling, och att utveckla den unga. Det finns olika delar som 

påverkar ungdomens utveckling. Dessa delar ingår i ungdomens miljö som den befinner sig i. 
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Det kan tillexempel vara skolmiljön som är en del av ungdomen. Brister det i skolmiljön 

tillexempel att ungdomen inte får rätt hjälpmedel för att klara betygen eller om den unga 

personen blir mobbad så kan de leda till att den ungas utveckling inte blir i en ”bra” riktning. 

Alla dessa små delar eller miljöer som man även kan säga kallas för mikrosystem, och 

ungdomen ingår i flera mikrosystem som tillexempel familjen, skolan, socialtjänsten och så 

vidare. Det är även ungdomen som är den länk som håller ihop dessa små komponenter som 

utgör ungdomens helhet och bildar därmed ett mesosystem. För att ungdomen ska få den 

utveckling som den kräver så innebär det att varje litet mikrosystem i ungdomens närmiljö ska 

vara i balans för att den stora helheten, alltså mesosystemet med ungdomen som en länk för 

att den ska få sin nödvändiga utveckling (Strandler 2008, s 55-57). 

I min uppsats kommer jag att fokusera på den del av systemteorin som handlar om att delar i 

en individs liv, skapar en helhet. Och som socialarbetare måste man se individen ur ett 

helhetsperspektiv, men inte glömma bort de delar som skapar helheten. Det vill säga inte 

glömma att arbete med den del som är, låt mig säga felande, för att kunna hjälpa individen.  

Om jag ska knyta an detta till mitt syfte och den tidigare forskningen så tar Svensson (2010) 

upp i sin artikel att grupptryck är en anledning till ungdomars alkoholkonsumtion, för att få 

bukt på detta så måste de yrkesverksamma arbeta med just att minska grupptryckets påverkan 

när det kommer till alkoholkonsumtionen bland ungdomar. En annan anledning till varför jag 

just valt systemteori är för att de yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomarna 

faktiskt kan vara en del av ungdomarnas system. För att förtydliga detta så följer här nedan en 

bild där ungdomen är i mitten och har olika delar runt omkring som styr ungdomens val i 

livet. 
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Alla delar som befinner sig kring ungdomen är ett måste för att ungdomen ska känna sig hel 

och fungera. Skulle kamraterna inte finnas där så skulle systemet inte bli komplett vilket 

skulle resultera i att ungdomen hamnar i obalans.  
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi först att redogöra för arbetsuppdelningen under arbetet. Därefter 

kommer vi redogöra för hur vi har arbetat med vår undersökning. Vi kommer att gå stegvis 

från inledande arbete till efterarbete, samt redogöra för de etiska överväganden vi gjort under 

arbetets gång.  

4.1 Arbetsfördelning  

Sara har hjälp mig mycket med arbetet och därav står det ofta vi i uppsatsen. Det Sara har 

gjort är att hon har intervjuat fyra utav våra åtta respondenter. Sara intervjuade de 

respondenter från socialtjänst och Polis, jag (Malin) intervjuade de respondenter som 

representerade elevvårdspersonal samt fritidspersonal. Vi transkiberade de intervjuer som vi 

själva hade hållit i. Efter att intervjuerna transkriberats skrevs de ut och lästes noga igenom av 

oss båda.  

Sara skrev metoddelen. Tillsammans skrev vi teori, samt resultat/Analys. Den avslutande 

diskussionen har Sara varit med och hjälpt till med samt kommit med intressanta 

diskussionspunkter som jag sedan har kunnat skriva om.  

 

4.2 Val av metod 

Det finns två olika kategorier av forskning som ofta används för att dela upp 

forskningsundersökningar. Forskare skiljer på kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa 

undersökningar handlar mer om siffror än text. Det är en kategori av 

forskningsundersökningar där forskaren ofta samlar in data i form av siffror, genom 

exempelvis enkäter eller observationer. Det är också dessa siffror som här fungerar som 

analysens huvuddrag. Kvalitativa undersökningar har en tydligare form av ord eller text, och 

är ett effektivt sätt att arbeta om forskaren vill nå en fördjupad förståelse kring ett ämne. 

Kvalitativa undersökningar har en tendens att bli mindre och mer beskrivande i sitt utförande. 

Detta till skillnad från kvantitativa undersökningar som tenderar att bli större i omfattning på 

grund av möjligheten till fler undersökningsdeltagande, och ett resultat som blir mer 

analytiskt än beskrivande (Denscombe 2010 s. 320-321, 327-328, 367, 423).  

Av den anledningen valde vi att arbeta med intervjuer då vi ville ha våra respondenters 

personliga åsikter i ämnet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket är 

en typ av undersökning som innefattas av gruppen kvalitativa forskningsmetoder. Den 
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semistrukturerade intervjun innebär att intervjupersonerna har en relativt passiv roll i 

förhållande till respondenten. Intervjun kommer att ha ett ramverk av frågor som ska besvaras 

samt innehålla olika ämnesområden som vi vill behandla under intervjun. Respondenten 

besvarar frågorna och utvecklar sina svar på ett fritt och öppet sätt, vilket ger oss fördjupade 

och mer ”personliga” svar av respondenten (Denscombe 2010 s. 234). Vi som intervjuledare 

har också möjlighet att utifrån varje unik situation med respektive respondent, anpassa 

frågornas ordningsföljd samt ändra ord eller begrepp för att på så sätt anpassa oss till, och 

vara flexibla i respektive intervju (Robson 2010 s. 270).  

Vi ansåg att en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer var det bästa eftersom 

vi då kan ha en öppen dialog med de yrkesverksamma samt att vi kan ställa följdfrågor på de 

svar som vi kommer att få under intervjun vilket kan vara bra när det kommer till frågor 

rörande deras arbete. 

4.3 Urval 

De personer vi valde ut till vår undersökning är personer som på olika sätt kommer i kontakt 

med ungdomar genom sitt yrkesutövande. De personer vi valde att tillfråga för våra intervjuer 

representerar olika myndigheter och verksamheter där arbetet med ungdomar ligger i fokus. 

Socialtjänst, elevhälsopersonal, fritidspersonal samt Polismyndigheten. Vi har haft god access 

till majoriteten av dessa grupper genom praktik inom socialtjänstens fältteam, där samarbetet 

med dessa olika verksamheter är en stor del av det vardagliga arbetet. Vi kontaktade då 

fältteamet på grund av den information och kunskap de besatt kring olika yrkesverksamma 

inom en rad intressanta områden och verksamheter, som vi valde att fokusera på. Genom en 

första kontakt med fältteamet fick vi tillgång till värdefull kontaktinformation till de tilltänkta 

respondenterna.  

Urvalet baserade sig på vår tidigare kunskap samt förförståelse kring respondenternas 

respektive verksamhet och yrkesutövning. Vi valde en grupp personer som arbetar med 

liknande frågor, men på olika sätt. Vi förstår att det finns andra personer, inom andra 

verksamheter som hade kunnat tillföra annan form av kunskap, och som hade varit minst lika 

intressant som den kunskap och information de tilltänka respondenterna besitter. Dock är 

urvalet en process som begränsar undersökningens omfattning, och detta är något vi är 

medvetna kring. Och anledningen till att vi valde de yrkesverksamma som vi har gjort är ju på 

grund av att vårt syfte är att ta reda på hur de yrkesverksamma tillexempel jobbar med 

ungdomars alkoholkonsumtion. 
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Nedan följer en beskrivning av de yrkesverksamma som kommer att ställa upp i vår intervju, 

detta för att ni ska få en större inblick i deras jobb 

Socialarbetare – Socialarbetare har enligt oss ett generellt sätt en bred definition då samtliga 

arbetsgrupper som arbetar med människor på olika sätt brukar falla under denna kategori, 

dock har begreppet en snävare innebörd i vår uppsats, då vi valt att endast koda personer som 

arbetar inom Oskarshamns kommun socialtjänst som socialarbetare. I resultatanalys och 

diskussion nedan kommer vi att skilja på socialarbetare 1, 2, 3.  

Polis – Polis vid Polismyndigheten i Kalmar län, och som är stationerad i Oskarshamn och 

som övergripande jobbar med ungdomsfrågor och undomar.  

Fritidspersonal – Personer som är anställda i Oskarshamns kommuns 

fritidsgårdsverksamheter, och därmed kommer i kontakt med ungdomar både under skoltid 

men även under deras fritid. I resultatanalys och avslutande diskussion kommer 

respondenterna att bli benämnda som fritidspersonal 1 & 2. 

Elevvårdspersonal - är personer som arbetar med ungdomarna på skoltid. De tillhör gruppen 

personal som på olika sätt har elevernas mående i främsta rummet, i denna grupp finns bland 

annat kuratorer, skolsköteskor, psykologer med mera. I den resultatanalys och avslutande 

diskussion kommer respondenterna bli benämnda som elevvårdspersonal 1 & 2 

4.4 Förberedande arbete 

Som vi skrev i ovanstående avsnitt kring den tidigare forskningen på området, ville vi se vad 

som gjorts tidigare och vad den forskningen visade. För att hitta materialet, letade vi i olika 

databaser. De databaser som gav oss flest matchande resultat var Sociological abstract som är 

en databas vi fann via Linnéuniversitetets utbildningsbibliotek. De sökord vi använde för att 

hitta artiklarna var Alcohol, Social Work, Adolescents samt Alcohol use. De avhandlingar vi 

presenterar i ovanstående avsnitt, fann vi på www. avhandlingar. se som är en internetsida där 

olika avhandlingar publiceras, och som vi blev rekommenderade att besöka genom hemsidan 

för Linnéuniversitetets utbildningsbibliotek. För att hitta respektive avhandling använde vi 

sökorden, Socialt arbete och Ungdomar.  

En första inledande kontakt togs via telefonsamtal mellan oss intervjuledare och de tilltänka 

respondenterna. Vid tillfället för första telefonkontakten informerade vi respondenterna kring 

vilka vi var, det tilltänkta syftet med vår undersökning samt vår önskan om deras deltagande. 
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Vi informerade även kring den fria valmöjligheten för vederbörande att antingen tacka ja, 

eller tacka nej till erbjudandet att delta. Sex (6) av åtta (8) respondenter tacka ja till 

erbjudandet redan vid den första telefonkontakten, och då bokades även tid för ett 

intervjutillfälle in. Utöver de sex som tackade ja vid första kontakten var det två (2) som inte 

kunde ge svar angående deltagandet omedelbart, utan ville ha några dagars betänketid. Båda 

de respondenterna tackade vid en andra telefonkontakt ja till deltagandet.  

Vi meddelade respondenterna om vem av oss (Malin och Sara) som skulle delta i intervjun 

och frågade även om det fanns en önskan kring att se intervjustrukturen samt intervjufrågorna 

innan intervjutillfället, något som en av respondenterna gärna ville göra. En del praktiska 

detaljer kring intervjutillfället reddes ut i form av plats och tid för intervjun. Här lät vi 

respondenterna själva komma med förslag, detta då vi som intervjuledare ville anpassa oss 

efter deras tidsscheman och möjligheter att delta. Samtliga respondenter föreslog att 

intervjuerna skulle genomföras på respektive arbetsplats. Vissa av de platser där 

respondenterna arbetade var okända för oss, och det krävdes ett visst förarbete för att på 

dagen för intervjutillfället hitta till rätt plats.  

4.5 Genomförande 

Vid intervjutillfället hade med oss en skriftlig information där vi åter igen redogjorde för vilka 

vi var, samt målet med vår undersökning. På informationsbladet meddelar vi även 

respondenterna kring deras rätigheter i samband med deltagandet, samt vad de kunde förvänta 

sig gällande konfidentialitet och hantering av den information vi tar del av. Att vi tänk spela 

in intervjun är något vi meddelar vid intervjutillfället, vilket vi i efterhand ser att vi borde ha 

gjort redan vid första telefonkontakten. Anledningen till att vi i efterhand ser att vi, för 

respondentens bästa, skulle ha meddelat vederbörande kring bandinspelningen var, framför 

allt en av reaktionerna som uppkommit i och med bandinspelningen. En av respondenterna 

reagerade aningen frågande kring att intervjun skulle spelas in, något som visade sig grundat i 

en osäkerhet kring hur vi som forskare skulle hantera det inspelade materialet. Vi redogjorde 

för respondenten att vi skulle hantera informationen med största försiktighet och respekt, samt 

att det enbart var vi som forskare som tar del av det inspelade materialet. Efter denna 

redogörelse gav respondenten sitt godkännande till att använda bandinspelare vid intervjun. I 

efterhand kände vi att situationen kring bandinspelningen generellt sätt hade kunnat hanteras 

bättre, då med fokus på noggrannhet och förberedelser gentemot respondenterna.  

Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna var att det gjorde det lättare för oss att längre 
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in i arbetsprocessen, använda och analysera vad som sagts (Sjöberg & Wästerfors 2008 s. 

172) . Samtliga intervjuer transkriberades, det vill säga skrevs ut på papper, för att vi på ett 

lättare sätt skulle kunna bearbeta materialet för analys. Ytterligare ett steg i att på ett så lätt 

och organiserat sätt som möjligt, kunna arbeta med materialet var att koda samt gruppera 

svaren (Denscombe 2010 s. 376-377). Innan intervjun inleddes var vi noga med att fråga 

respondenten om hon eller han har några frågor kring sitt deltagande samt om vederbörande 

fortfarande ville delta, och där med gav sitt godkännande till påbörjande av intervju.  

Intervjuerna som helhet såg olika ut beroende på vem respondenten var, och även som en 

följd av att vi var olika personer som höll i intervjuerna. Vi delade upp intervjuerna mellan 

oss, och vi intervjuade hälften av respondenterna var, detta för att effektivisera arbetet.  Vi 

hade givetvis samma frågor att utgå ifrån, men trots detta uppstod vissa nämnbara skillnader 

mellan våra intervjuer. Framför allt såg vi skillnader i de följdfrågor vi ställt till våra 

respondenter under intervjuerna. Den största anledningen till detta ser vi är att varje 

respondent är unik och lika så deras svar. Detta genererade olika förutsättningar för oss som 

intervjuledare att anpassa oss och vidareutveckla intervjun när det behövdes. Vissa av 

respondenterna var mer benägna att öppna upp och dela med sig av information som inte 

alltid var knuten enbart till den specifika frågan. Andra var mer slutna och svarade i generellt 

sätt endast på just de frågor vi ställt.  

4.6 Efterarbete 

Allt eftersom intervjuerna hade genomfördes och avslutats började vi transkribera materialet, 

det vill säga skriva ut det inspelade materialet på papper. Detta för att på ett effektivt och 

praktiskt sätt kunna arbeta med materialet, för att på så sätt kunna få ut så mycket som möjligt 

av den information respondenterna delgett oss (Denscombe 2010, s 260). Vi valde att använda 

oss av en mycket praktisk metod för att kategorisera materialet, nämligen färgade papper. Vi 

valde en färg per kategori, exempelvis rött papper för all information kring förebyggande 

arbete. För att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna analysera och bearbeta materialet från 

intervjuerna, kodade vi materialet efter att vi transkriberat utskrifterna. Koderna skapades 

utifrån ord som var vanligt förekommande i materialet. Exempel på koder som vi använde oss 

av var tjejer, föräldrar, drogvaneundersökning, ÖPP samt privatfester m.m. Utifrån dessa 

koder skapade vi sen kategorier och teman som hjälte oss att strukturera upp den information 

vi fått till oss (Denscombe 2010 s. 324-325, 376). Exempel på de kategorier vi delade in 

arbetet i var, förebyggande arbete, vilket kom att tillhöra temat ” hur man jobbar”. 
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4.7 Etik  

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) menar 

ska vara genomgående i arbetet med forskningen. Dessa fyra principer kallas 

Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Vi kommer 

nedan att beskriva varje grundläggande princip, samt redogöra för hur vi under arbetets gång 

har fokuserat och tagit dessa principer i beaktning. Därefter kommer vi att skriva vilka övriga 

etiska aspekter som vi tagit hänsyn till under arbetets gång.  

4.7.1 Informationskrav 

Informationskravet säger att de personer som skall delta i forskningen, i det här fallet 

respondenterna skall informeras om alla de delar i forskningen som kan tänkas, på något sätt 

påverka deras deltagande. Vetenskapsrådet (2002) menar också att det är mycket viktigt med 

att det tydligt framkommer för respondenten att deltagandet är frivilligt, och att vederbörande, 

när som helt under forskningsprocessen, kan avbryta sitt deltagande (s. 7). 

Detta krav uppfyllde vi genom vår första kontakt med respondenterna, samt det 

informationsbrev vi delade ut till de vid tillfället för respektive intervju. Vi var även noga med 

att ställa frågan om de i sin tur hade några frågor som vi i så fall skulle besvara innan vi 

påbörjade intervjun. Vi var även tydliga med att respondenterna fick reda på att de när som 

under intervjutillfället fick avbryta intervjun.  

4.7.2 Samtyckeskrav 

Samtyckeskravet innebär att vi de respondenter som deltar i vår undersökning själva har rätten 

att bestämma över sitt deltagande. Dels över sitt faktiska deltagande i form av att vilja låta sig 

intervjuas eller inte. Men även på vilka villkor hon eller han vill delta (Vetenskapsrådet 2002 

s. 10). Att arbeta utifrån samtyckeskravet har inte gett upphov till några direkta problem med 

arbetet. Samtliga respondenter visade positiva reaktioner på att bli tillfrågade om att delta och 

fick själva kontrollera sitt deltagande genom att bland annat välja plats och tid för intervju. De 

gav sitt godkännande eller nekande till användandet av bandinspelning vid intervjun.  Där 

kunde vi se att, som vi beskrev i stycket kring genomförande, att vi kunde ha hantera 

informationen kring att använda bandinspelning. Den respondenten som till en början ställde 

sig frågande till inspelningen behövde ha lite mer information än vad vederbörande fått 

tidigare, för att efter det bli bekväm med inspelningen. Respondenten visade inte öppet någon 
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negativ inställning till bandinspelaren under intervjun. Och vi kunde inte heller tyda att det på 

något sätt skulle störa henne i sina svar under intervjun. Dock känner vi inte respondenten och 

det finns en där av en möjlighet att vi missade signaler som visade på ett visst obehag.   

4.7.3 Konfidentialitetskrav 

Denna princip innebär att vi som forskare ska hantera den information samt uppgifter om våra 

respondenter med största försiktighet och respekt (Vetenskapsrådet 2002 s. 12). Det här har vi 

arbetat med främst genom vissa praktiska åtgärder. Vi har varit oerhört varsamma med 

materialet och vi har endast arbetat med det i ”säkra” miljöer, med säkra menar vi då miljöer 

där det inte funnits obehöriga närvarande. Till behöriga räknas i det här sammanhanget vi som 

forskare. Materialet har när det inte arbetats med, funnits på en speciell plats i en speciellt 

avsedd pärm. Detta för att inte blanda ihop intervjumaterialet med övriga papper och 

dokument som varit aktuella under arbetets gång. Vi har varit noga med att inte eller ta med 

oss materialet till platser där det inte varit nödvändigt, för vidare arbete. Vi har även varit 

noga med att inte diskutera den information vi fått till oss i öppna forum, som exempelvis 

restauranger, konversationsforum på internet eller liknande. Detta kan tyckas vara självklart, 

men det är dock ett medvetet sätt att arbeta för att respektera respondenternas konfidentialitet.  

4.7.4 Nyttjandekrav  

Nyttjandekravet är den sista av vetenskapsrådets grundläggande krav i arbete med forskning. 

Kravet säger oss att en information vi har fått tagit del av genom intervjuer med våra 

respondenter inte får användas i andra sammanhang än just forskning (Vetenskapsrådet 2002 

s. 14 ). Kravet säger oss också att våra respondenter ska få ta del av de delar av 

forskningsresultatet som är av känslig karaktär ur en etisk synpunkt, samt resultat som 

innehåller ”kontroversiella tolkningar” (Vetenskapsrådet 2002 s. 15). Vi såg inte att vårt 

forskningsresultat innefattade sådana känsliga delar som behöver godkännas av vederbörande 

respondenter. Detta då vårt forskningsproblem inte berör delar hos individerna som vi 

uppfattar som känsliga. Resultatet berör respondenternas arbete ur en generell övergripande 

form, med fokus på verksamheten i stort. Och vi visar inte heller på några resultat som är 

knutna till en specifik person.  

4.7.5 Övriga aspekter 

En etisk aspekt av arbetet är det faktum att de respondenter som intervjuats pratar kring 

ungdomar och deras alkoholkonsumtion, samtidigt som inga av respondenterna själva är 
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ungdomar. Det vill säga att vi får information och åsikter kring ungdomars 

alkoholkonsumtion, som ungdomarna själva inte kan bemöta. Detta innebär att de inte heller 

kan styrka eller bekräfta den information och de påståenden som vi fått till oss genom 

intervjuerna. Den enda information vi har fått till oss av ungdomarna själva är de siffror som 

har blivit presenterade för oss i 2010 års drogvaneundersökning (Thidell, Karlsson R, 

Karlsson L-E, 2010). 

Drogvaneundersökningen är en kvantitativ undersökning, det vill säga att det är en 

undersökning som fokuserar på siffror och nummer mer än människors upplevelser och 

åsikter. Vår egen undersökning är till skillnad från drogvaneundersökningen en kvalitativ 

undersökning där det huvudsakliga fokuset ligger i våra respondenters åsikter och 

uppfattningar i ett specifikt ämne (Jacobsson 2008, s 162-163). 

Genom att använda drogvaneundersökningen får vi alltså inga personliga åsikter eller 

upplevelser av ungdomarna själva, utan istället bara kvantitativ fakta i form av siffror. Vårt 

fokus ligger på de yrkesverksammas åsikter och sätt att arbeta, men att inte låta ungdomarna 

bemöta informationen kan kanske ses som ett sätt att utesluta en viktig aspekt. Vi har gjort ett 

aktivt val att utesluta ungdomarnas åsikter och upplevelser genom att inte tillfråga dem, vilket 

också betyder att vi inte kan dra slutsatser angående ungdomarnas roll, utan istället vara 

noggranna med att bara beröra de yrkesverksammas roll i ämnet.  
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5. Resultat och Analys 

Under avsnittet resultat och analys kommer du som läsare att få en redogörelse för den 

information vi fått till oss via de genomförda intervjuerna. Vi har valt att dela upp analysen i 

fyra teman, förebyggande arbete, anledning till konsumtion, alkoholens konsekvenser och att 

utveckla arbetet. Dessa teman framkom då vi kodade materialet, vi märkte då att dessa blev de 

”nyckelord” som kom att användas mest och därav vår uppdelning. Vi kommer även att knyta 

an de resultat vi fått under intervjun med vår tidigare forskning samt systemteorin. Nedan 

följer alltså vår empiri samt analys. 

 

5.1 Förebyggande arbete 

Social arbetare 1, 2 och 3 återkom samtliga till den drogvaneundersökning som 

fältsekreterarna utför vartannat år i årskurs åtta, runt om i Oskarshamn. Samtliga tre 

socialarbetare arbetar aktivt för att, på olika sätt, förvalta sammanställningen. En stor del av 

respektive socialarbetares arbete handlar om att återge det sammanställda resultatet till de 

ungdomar som tidigare deltagit. Socialarbetare 3 var noga med att poängtera vikten av arbetet 

med drogvaneundersökningen som fältsekreterarna gör, då respondenten menade att det är en 

av den viktigaste utgångspunkten i deras förebyggande arbete. Socialarbetare 3 benämner 

även, likt socialarbetare 1 och 2 arbetet med att återge resultatet av sammanställningen till 

ungdomarnas föräldrar genom delta på föräldramöten. Socialarbetare 1 pratade vid flera 

tillfällen om anledningen till återkopplingen till berörda parter, då bland annat föräldrarna 

Samtliga socialarbetare pratade om föräldrar som en viktig del i det förebyggande arbetet. 

 

Elevvårdspersonal 1 och 2 pratade specifikt om en förebyggande insats som de arbetar med på 

kommunens högstadieskolor, den kallas ÖPP (Örebro Preventions Program). ÖPP innebär att 

skolan i samverkan med socialtjänsten, en gång per termin träffar föräldrar i samband med 

föräldramöten, och där informerar de om ungdomsläget. Där läggs vikt på föräldrarnas roll i 

arbetet med ungdomar och förebyggande av deras alkoholkonsumtion. ÖPP och skolans 

träffar med föräldrar till ungdomar har också som mål att få föräldrarna att gå ihop kring en 

”Vi går ut på ett genreellt plan och träffar föräldrar till ungdomarna som går på 

högstadiet så att säga, och berättar om hur det ser ut ute bland ungdomar idag, 

så att de också har en möjlighet att kunna påverka vissa saker då. Vi försöker 

lägga fram viktiga punkter för föräldrar att tänka på. Vi försöker ge en bild av 

det aktuella ungdomsläget just nu”  (Socialarbetare 1). 
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rad förhållningsregler. Dessa förhållningsregler ska då fungera som en förenande faktor, och 

ska stötta föräldrarna i ett konsekvent nej-sägande kring alkohol, vilket är en önskvärd och 

eftersträvand e effekt av arbetet.  Elevvårdpersonal 1 pratade också om ett tätt samarbete 

mellan skolans arbete med ÖPP, samt socialtjänsten, som också agerar respondenter i vår 

underökning. Socialarbetarna benämnde inte ÖPP, dock pratade dem om arbete som har 

samma innebörd som elevvårdspersonalens förklaring av ÖPP.   

 

Polisen fokus på det förebyggande arbetet var den så kallade, Kronobergsmodellen. Det är en 

modell som är designad för att minska mängden alkohol på stan. Den utgår från tanken att när 

en ungdom påträffas med alkohol, häller polisen ut alkoholen på plats och gör därefter en 

anmälan på lagningsbrott. En anmälan leder till förhör där polisen försöker ta reda på vem 

som tillhandahöll ungdomen alkohol, och ärendet förs även vidare till socialtjänsten som i sin 

tur kallar till samtal med föräldrarna. Både polis, men även socialarbetare 2 som är en av de 

som håller i sådana samtal med föräldrar och ungdom, påpekade den förebyggande roll dessa 

insatser har. De menade att genom ett uppmärksammande av situationen och “ En stor 

apparat för en enskild ungdom ” (socialarbetare 2) har Kronobergsmodellen en viktig roll i 

arbetet för att förebygga ungdomars alkoholkonsumtion. Socialarbetare 2 menade också att 

socialtjänsten förknippas med någonting negativt för ungdomar, vilket han trodde resulterat i 

att ungdomar inte vill ta risken att behöva komma dit, genom att konsumera alkohol. Polisen 

såg Kronobergsmodellen som förebyggande mot ungdomars för tidiga alkoholkonsumtion, 

men även förebyggande ur en brottsförebyggande synvinkel. Detta genom att antalet 

misshandlar och andra alkoholrelaterade våldsbrott minskat sen polisens införande av 

Kronobergsmodellen. Polisen sa att många av de brott, framför allt misshandel, skadegörelse 

och hot ofta sker när gärningsmannen är påverkad av alkohol. 

Polisen sa också att målsäganden, det vill säga den person som utsätts för ett brott ofta också 

är påverkad av alkohol vid tillfälle för brottet. Detta arbetar han för att motverka genom 

tillämpning av Kronobergsmodellen. 

 

Ytterligare en del av det förebyggande arbete som har blivit belyst i vår undersökning är 

gruppverksamheter av olika karaktär. Med detta menas grupper vars innehåll och fokus är 

riktat mot ett specifikt problem. Socialarbetare 3 pratade mycket om en nyligen uppstartad 

”Får vi ner alkoholkonsumtionen ute så minskar ju antalet misshandlar, det blir 

följdverkningar på det “ (Polis). 
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grupp som fokuserar på unga tjejers alkoholkonsumtion och andra olika aspekter av deras 

tonårsliv, exempelvis kärlek, kompisrelationer och sexualitet. Även övriga respondenter från 

kommunens socialtjänst pratade om riktade gruppverksamheter som en del av deras 

vardagliga arbete.     

Ytterligare en version av gruppverksamhet, dock inte riktad, är de aktiviteter som arrangeras 

av fritidspersonal inom kommuns verksamheter. Fritidspersonal 1& 2 pratade om olika 

aktivteter, bland annat discon och olika idrottsarrangemang, som en del av deras 

förebyggande arbete. De nämnde också att dessa arrangemang uteslutande är drogfria, vilket 

medför positiva resultat när det kommer till att arbeta mot ungdomars alkoholkonsumtion. 

 

Våra respondenter pratade mycket om att föräldrarna är en viktig del i det förebyggande 

arbetet. Föräldrar och deras värderingar kan vi se är en stor och viktig del av en individs 

sociala system. Och det är därför oerhört viktigt att familjen är stabil, och därför också en 

viktig del att arbeta med i arbetet med ungdomar. Förebyggande arbete som är riktat mot 

föräldrar är ett sätt att fokusera på en av de kanske viktigaste delarna för att få ihop helheten. 

Även kompisar är en viktig del av ungdomars liv och detta är något som vi kan knyta an till 

den artikel som Svensson (2010) skrivit och som vi lyfter fram under tidigare forskning. Han 

menar att Grupptryck är en bidragande orsak till att ungdomar börjar dricka alkohol 

(Svensson 2010). Och när vi menar när vi knyter an grupptryck som en bidragande orsak till 

ungdomars alkoholdrickande med systemteori samt förebyggande arbete är att det 

förebyggande arbetet måste ske på ett sådant plan att man fokuserar på den enskilda 

individens omgivning. Det kan vara så att individen som börjar att dricka påverkas av gruppen 

runt omkring. De förebyggande insatserna behöver då ske på den grupp där individen befinner 

sig i. Så istället för att enbart hjälpa individen lägger man insatserna på hela gruppen. 

 

Vi skriver även om det förebyggande arbetet i den tidigare forskningen. Ander, Andersson, 

Jordevik och Leisti (2005) som jobbar som fältarbetare skriver i sin bok att det förebyggande 

arbetet är väldigt viktigt, och att det är under fältarbetet som man kan träffa ungdomarna i 

deras naturliga miljöer. De skriver även att det förebyggande arbetet är viktigt för att de vid ett 

tidigt stadium ska kunna se när en ungdom är på väg i fel riktning så att olika insatser kan ske 

vid ett tidigt skede av det som skulle kunna bli ett problem för ungdomen (s 13-16). 

”Framför allt så berör vi dem här frågorna i gruppverksamheterna. Ungdomarna 

får tänka till kring tankar om alkohol och droger ” (Socialarbetare 3). 
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5.1.1 Sammanfattande reflektion 

För att minska ungdomars alkoholkonsumtion är det förebyggande arbetet väldigt viktigt 

enligt de flesta av våra respondenter. Det förebyggande arbetet är även något som tas upp i 

den tidigare forskningen i form av boken ”mötet i mellanrummet” (2005) skriven av Ander, 

Andersson, Jordevik och Leisti. Boken handlar om det förebyggande arbetet som en positiv 

del när det handlar om arbetat med ungdomars alkoholkonsumtion. 

 

5.2 Anledning till konsumtion 

Just föräldrarnas roll var en av de anledningar till ungdomars alkoholkonsumtion som 

majoriteten av våra respondenter la fokus på. De menade att en svajande föräldraroll där man 

som förälder inte är konsekvent och kanske inte heller har den ork det krävs att vara 

konsekvent och strikt i sitt förhållningssätt i frågan, leder till att ungdomar konsumerar 

alkohol för tidigt. Fritidsledare 1 sa sig också tro att en hemmamiljö med brister och som är 

orolig, och föräldrar som “ inte tar ditt ansvar ” (Fritidsledare 1) kan orsaka konsumtion av 

alkohol. Socialarbetare 1 menade att föräldrar inte hänger med i sina ungdomars utveckling, 

speciellt inte hos tjejerna, vilka respondenten ser som tidigare i sin utveckling än jämnåriga 

killar. Helt plötsligt har tjejen gått från att vara barn till ungdom, med kanske helt skilda 

intressen från tidigare. Att tjejerna börjar umgås med andra kompisar, börjar sminka sig och 

träffa killar är något som föräldrarna inte är vana vid vilket också innebär att dem inte hänger 

med i att vara konsekventa kring alkoholen, för helt plötsligt har den blivit ett faktum, som 

föräldrarna inte räknat med. Att föräldrarna inte hänger med i utvecklingen menade alltså 

socialarbetare 1 är ett problem. Polisen såg att ett av de största problem med konsumtionen är 

bristen på vuxna närvarande som har koll på situationen, vilket han såg genererar ett tidigt 

missbruk hos rätt så många ungdomar. Socialarbetare 3 menade att föräldrar idag har för 

mycket att göra och att det verken finns tid eller ork hos föräldrar att vara konsekventa vilket 

medför att ungdomarna får göra lite som de vill. 

Att tjejer utvecklas fortare än jämnåriga killar är en faktor som polis, socialarbetare samt 

fritidspersonal tog upp som ett gemenamt problem. Den tidiga utvecklingen såg de som ett 

”Man som förälder orkar inte stå kvar, man är slutkörd, dubbelarbetande man 

jobbar och man vill kanske ha sin lugna fredag. Och då är det så himla lätt att 

bara “jaja, du får väl gå på festen då”, och sen börjar man släppa då. Det är ju 

rätt många ungdomar som dricker, men samtidigt handlar det många gånger 

om att föräldrarna inte orkar vara konsekventa ” (Socialarbetare 3). 
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problem då tjejerna börjar umgås med äldre killar, som ofta själva befinner sig i situationer 

och miljöer med psykosocial problematik. Detta genererar ökad konsumtion hos tjejerna, 

vilket alla såg som en stor riskfaktor.  

 

Socialarbetare 3 samt polisen påpekade grupptryck som en anledning till att ungdomar börjar 

konsumera alkohol. 

Socialarbetare 3 har fått till sig genom att träffa ungdomar, åsikter som säger att det är svårt 

att stå emot om kompisarna vill testa alkohol, och att det finns en rädsla kring att bli utanför i 

sin grupp av vänner. Detta menade respondenten medför en ökad risk för att ungdomar att 

börja konsumera alkohol, då som en del av att vilja passa in i sin sociala omgivning. 

 

Den tidigare forskning vi tagit del av visar på att grupptryck är en bidragande orsak till att 

ungdomar börjar konsumera alkohol (Svensson, M 2010). Denna aspekt är även något som 

våra respondenter tar upp. Grupptryck som presenteras i Svenssons rapport, samt den typ av 

grupptryck socialarbetarna pratar om, är negativ för den enskilde ungdomen då hon eller han 

pressas till att exempelvis konsumera alkohol vilket i sin tur är något negativt.  Ett 

kompisgäng påverkas av varandra, och en individ gör troligtvis som resten av gruppen. Även 

sådana här kompisgäng är en del av en individs sociala system, det är en viktig del att ha i 

beaktning och en del som både tidigare forskning och våra respondenter menar har en mycket 

stor roll i frågan om ungdomar börjar konsumera alkohol eller inte.  Vi tänker att oberoende 

av om andra delar runt en individ är fungerande, exempelvis skola och föräldrarelationen, 

måste även de sociala relationerna med vännerna vara fungerande, annars blir individens hela 

system i obalans (Bernler & Johansson 1992, s 55).  

 

5.2.1 Sammanfattande reflektion 

Grupptryck är något som våra respondenter tar upp som en bidragande orsak till att 

ungdomarna börjar dricka alkohol, de menar att alkohol inte är något som man dricker själv 

utan att de är något som man gör tillsammans med andra. Detta är något som även Svensson 

(2010) tar upp i sin artikel som handlar om hur stor påverkan ungdomar har på varandra när 

de kommer till att dricka alkohol. Resultatet som Svensson (2010) fick fram var att det har en 

stor betydelse, vilket även våra respondenter styrker under de intervjuer som vi höll. 

” Det är någonting man gör med kompisar, man sitter ju inte hemma ensam när 

man är ung och börjar med det här, utan det är ju en kompisgrej ” (Polis). 
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5.3 Alkoholens konsekvenser 

Samtliga grupper av respondenter ser att alkoholen genererar brott och framför allt brott som 

misshandel, hot och skadegörelse. Framför allt killar börjar slåss av olika anledningar, men 

polisen sa sig också ha haft mycket tjejer som har blivit anmälda för misshandel, så det är 

bevisligen så att båda könen som påverkas negativt av alkoholen. Polisen är noga med att 

poängtera det faktum att ungdomar inte är mogna för att konsumera alkohol, vare sig fysiskt 

eller psykiskt och detta är en a anledningarna till att de tappar omdömet. Även 

elevvårdspersonal påpekade att ungdomar inte är mogna för att börja konsumera alkohol så 

här tidigt. respondenten menade att de medför konsekvenser på kroppen, detta då vare sig 

hjärnan eller resten av kroppen är färdigutvecklad.  

Tjejer är en grupp ungdomar som samtliga grupper av respondenter påpekade är extra utsatta 

när det kommer till alkoholens konsekvenser. Samtliga respondenter pratade att det blir allt 

vanligare att tjejer vistas i miljöer där det förekommer mycket alkohol, vilket i sin tur leder till 

att tjejerna tappar kontrollen. Några respondenter menar att många av de här festerna har lett 

till att unga tjejer har blivit sexuellt utnyttjade på olika sätt.   

Socialarbetare 2 menar också att det är en märkbar konsekvens att bli kallad till möte på 

socialtjänsten, något som han trodde skrämde ungdomarna. Och elevvårdspersonalen säger 

sig också se att lever som har druckit mycket alkohol uppvisar ångest i skolan, vilket de säger 

sig tro bero på att ungdomarna gjort något, eller blivit utsatta för något under helgen som är 

jobbigt vid nykters tillstånd.  

Socialarbetare 3 tar som tidigare nämnts upp att det kan bli ett problem då ungdomar börjar 

konsumera alkohol vid en tidig ålder, eftersom alkohol oftast är en ingångsport till mycket 

annat som inte är bra. Både polisen och Socialarbetare 2 uttryckte att en av konsekvenserna 

med ungdomars alkoholkonsumtion är att det för vissa ungdomar slutar med ett tidigt 

beroende.  

För att minska de konsekvenser som alkoholen genererar behöver man jobba med att minska 

ungdomars alkoholkonsumtion, detta knyter vi ann till det förebyggande arbetet samt 

systemteorin. Det förebyggande arbetet är som tidigare nämnt väldigt viktigt enligt våra 

respondenter samt enligt den tidigare forskningen i form av boken ”Mötet i mellanrummet” 

”Kroppen är ju inte färdigvuxen, och framför allt inte hjärnan” 

(elevvårdspersonal 2).  
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(2005). Och enligt de systemteoretiska synsättet så ska man se till ungdomarnas helhet, där 

bland annat kompisar ingår. Gör man förebyggande insatser i en grupp så kan man minska 

alkoholkonsumtionen för alla i gruppen och då även minska de konsekvenser som alkoholen 

genererar enligt våra respondenter.  

5.3.1 Sammanfattande reflektion 

De konsekvenser som de flesta av våra respondenter kan se på grund av alkoholen är att de 

begår olika typer av brott, de kan vara brott som misshandel, skadegörelse, hot för att nämna 

några. Några respondenter menar att tjejer är en extra utsatt grupp och att det ibland till och 

med kan förekomma sexuellt utnyttjande när alkohol är inblandat. En annan konsekvens som 

respondenterna kan se är att alkoholen kan vara en inkörsport till tillexempel droger vilket i 

sin tur kan generera i större konsekvenser och problem för individen. 

5.4 Att utveckla arbetet  

Samarbetet mellan våra respondenter anses vara bra och viktigt i det förebyggande arbetet. 

Samtidigt har fritidspersonal 2 en känsla av att hemmafestandet har ökat och att detta kan vara 

en orsak till det goda arbetet som görs på stan. Det är hemmafesterna som man nu måste 

jobba med. 

Fritidspersonal 2 ansåg att kommunerna och politikerna måste satsa mer på det förebyggande 

arbetet. Då menade respondenten att exempelvis fältsekreterarna skulle vara ute på fältet 90 

procent av sin arbetstid istället för 50 procent som han menade var aktuellt i nuläget. Något 

som även socialarbetare 3 kunde styrka och menade att fältsekreterarna borde vara ute på 

fältet mer, eftersom det är där de kan påverka och gör mest nytta. Socialarbetare 1 menade att 

frågor som rör ungdomars alkoholvanor borde komma upp några snäpp i prioriteringen i 

kommunen. Att man ska satsa lite mer på frågor som rör just ungdomars alkoholkonsumtion 

och mindre på frågor rörande exempelvis stadsbyggnad, som respondenten menade har hög 

prioritering i nuläget. Samt att kommunen ska satsa ännu mer på att hitta en mötesplats för 

ungdomar, exempelvis ett “Ungdomens hus” och verkligen anstränga sig för att göra 

mötesplatserna attraktiva för ungdomarna. Fritidspersonal 1 menade att man måste jobba för 

att få tag på dem som langar alkohol till ungdomarna. Precis som respondenten sa är det 

någon som tillhandahåller alkoholen, och respondenten tyckte att det var det som borde vara 

fokusområdet. 

Polisen menade att man måste bygga på samarbetet mellan de olika organisationerna, att det 

måste fungera och inte jobba enskilt inom varje område. Han poängterade dock att samverkan 
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mellan verksamheterna är god idag, men sa också att det måste utvecklas.  Polisen såg även 

att det arbete som dem gör på stan fungerar och att dem kommer att fortsätta med det men att 

polisen aldrig kommer att få kontroll över de fester som hålls på hemmaplan. Samtidigt som 

socialarbetare 1 pratade om ett ökat samarbete med polisen för att verkligen försöka komma 

åt de miljöer, exempelvis hemmafester, som de idag inte har någon access till. 

Elevvårdspersonal 1 ansåg att man ska fortsätta på den bana man nu befinner sig på, alltså att 

man ska fortsätta med ÖPP, Örebro Preventions Program, för att stärka föräldrarna i sin roll 

som konsekventa nej-sägare till konsumtionen. Elevvårdspersonal 2 menade även hon att man 

ska fortsätta med det arbete som redan görs runt om i skolorna kring alkohol, tobak och 

narkotika. 

Det är viktigt att organisationerna samarbetar och befinner sig på samma plan, annars kan det 

påverka ungdomarna på ett negativt sätt, vilket är precis vad Margareta Stigsdotter Ekberg 

(2010) kom fram till i sin avhandling ” de kallar oss värstingar”. Hennes fokus i 

pedagogikens värld är applicerar även här, då det är till viss del av socialarbetare av olika slag 

jobbar med, pedagogiska modeller. Resultatet av hennes undersökningar visade på att 

användningen av olika modeller i bemötandet av elever i klassrummet genererade en 

osäkerhet hos eleverna. 

5.4.1 Sammanfattande reflektion 

Någon respondent anser att det förebyggande arbetet på stan har blivit så pass bra att de nu 

måste jobba med att hemmafesterna som respondenten tror sig ha ökat. Respondenterna 

menar även att kommunerna och politikerna måste satsa mer på det förebyggande arbetet. 

Respondenterna menar även att man måste bygga på samarbetet mellan de olika 

organisationerna, detta för att få en bredare koll på hur ungdomarnas alkoholvanor faktiskt ser 

ut. 
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6. Avslutande diskussion 

Nedan kommer du först få en sammanfattning där vi svarar på de frågeställningar vi har ställt 

för att kunna besvara uppsatsens syfte. Därefter kommer jag att föra en avslutande diskussion 

om den empiri som jag fick fram under de intervjuer som vi höll. Den avslutande 

diskussionen kommer jag att dela upp i olika underrubriker. Underrubrikerna har jag valt 

utifrån de centrala som framkom under intervjuerna. 

6.1 Sammanfattning 

Yrkesverksamma i Oskarshamns kommun ser att högstadieungdomars konsumtion av alkohol 

genererar stora negativa effekter för den enskilde individen bland annat misshandel och hot. 

En av de mest påtalade konsekvenserna av unga tjejers drickande är så pass allvarliga följder, 

som olika former av sexuellt utnyttjande. Tjejer är den grupp som mest påtagligt har ökat sin 

alkoholkonsumtion, vilket är en generell uppfattning, men dock ett problem som hittills inte 

genererat några direkt riktade insatser. Det är främst förebyggande arbete som är fokus i 

arbetet mot ungdomars alkoholkonsumtion. Det förebyggande arbetet är utspritt mellan de 

olika yrkesgrupperna, dock skiljer sig metoderna något de sinsemellan. 

6.2 Det förebyggande arbetet 

Samtliga respondenter har uttryckt positiva åsikter och tankar kring det förebyggande arbetet, 

och vi kan se att detta är en dominerande inriktning i deras arbete. Samtliga respondenter 

arbetar med varandra på ett eller annat sätt, vissa genom gemensamma projekt och andra med 

en mer generell form av samverkan, dock är samverkan en av de mest påtalade former av 

förebyggande arbete, och även den delen som utgör största delen av arbetet hos många av 

undersökningens respondenter. Att respondenterna samverkar med varandra och att de påtalar 

samma saker som väsentliga i respektive intervju ser vi som en positiv del av arbetet, kanske 

speciellt ur en systemteteoretisk tanke kring delar och helhet. Den systemteoretiska tanken 

säger oss att i arbetet med en individ måste man se till helheten, det vill säga alla de olika 

faktorer och delar som tillsammans utgör helheten. Som socialarbetare måste man se till en 

individs olika delar och arbeta med respektive ”felande” del, för att kunna skapa en stabil 

helhet. Vi tänker att det förebyggande arbetet är en form av systemteoretiskt tänkande där 

man arbetar med helheten mer än varje specifik del.  

Det förebyggande arbetet verkar enligt våra respondenter samt dela av den tidiga forskningen 

vara en väldigt stor del av det arbete som man idag gör mot ungdomars alkoholkonsumtion. 

Men vi ställer oss frågan om det är tillräckligt. Det förebyggande arbetet har gjort att det inte 
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är så många ungdomar som dricker sig berusade ute på gatorna och, eftersom de vet att det är 

många vuxna i rörelse som tillexempel polis och fältsekreterare för att nämna några. 

Fritidsledare 2 nämnde under intervjun att det förekommer mer hemmafester och man väljer 

att inte gå ut. Detta anser vi vara ett stort problem och vi ifrågasätter då om det förebyggande 

arbetet är så pass bra och effektivt som många utav respondenterna men författare som nämnt 

i den tidiga forskningen faktiskt vill påstå. Vi ställer oss frågan om ungdomars 

alkoholkonsumtion faktiskt har blivit mindre allvarlig eller om ungdomarna bara har flyttat 

från att träffas ute på gatan berusade till att enbart ha hemmafester. Vi anser att det 

förebyggande arbetet är väldigt viktigt och att det bevisligen har gett resultat men det vi ställer 

oss frågande till är om det är tillräckligt. Många respondenter nämner en oro för alkoholens 

konsekvenser som tillexempel misshandel och sexuellt utnyttjande, samt nämner en 

respondent att festandet har flyttat från gatan till hemmet. Vi undrar då om festandet i hemmet 

har gjort det svårare för de yrkesverksamma att upptäcka tillexempel våldsbrott eller liknande, 

som inte anmäls, eftersom de sker i hemmet? Och enligt oss är det detta som man som 

yrkesverksam måste utveckla i sitt arbete.  

Respondenternas enighet kring betydelsen av det förebyggande arbetet ger, precis som vi 

skrivit ovan, en mycket positivt klang till arbetet. Dock ställer vi oss, vid närmare tanke, 

frågande till de egentligen ganska motsägelsefulla sambanden. Ett påtalat effektivt och 

bevisligen väl etablerat förebyggande arbete, samt en ökande konsumtionen hos tjejer på 

högstadiet. Om arbetet är så pass bra och så pass viktigt, varför är högstadieungdomarnas 

alkoholkonsumtion fortfarande ett problem?  

Visst ser vi att det finns andra faktorer som spelar in än de som berörs och kan, så att säga 

kontrolleras, av det förebyggande arbetet som utförs inom de olika verksamheterna. Men vi 

ser frågeställningen som en ofrånkomlig aspekt, på grund av arbetets bevisligt stora 

omfattning runt om i de verksamheter vi har haft representerade via våra respondenter, samt 

den tydliga ökningen av alkoholkonsumtion hos unga tjejer.  

6.3 Samarbetet mellan organisationerna 

Att respondenterna har samma värderingar kring det arbete som görs och har samma fokus i 

frågorna rörande ungdomarna, skapar en god grund i arbetet. Kontinuiteten skapar i sin tur 

goda förutsättningar för att de ungdomar som är berörda av arbetet känner en helhet och ett 

fortlöpande sammanhang. Detta oberoende av vilken av respondenterna alternativt respektive 

verksamhet ungdomen kommer i kontakt med. Hade det inte funnits en samverkan mellan 

olika verksamheter och myndigheter, då hade de möjligen istället stått på olika, låt oss säga 
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plattformer i frågan, vilket hade utgjort nivåskillnader i sättet att tänka och att bemöta 

ungdomarna. Detta hade påverkat ungdomarna på ett negativt sätt, vilket är precis vad 

Margareta Stigsdotter Ekberg (2010) kom fram till i sin avhandling ” de kallar oss 

värstingar”. Hennes fokus i pedagogikens värld är applicerar även här, då det är till viss del 

av socialarbetare av olika slag jobbar med, pedagogiska modeller. Resultatet av hennes 

undersökningar visade på att användningen av olika modeller i bemötandet av elever i 

klassrummet genererade en osäkerhet hos eleverna, något vi absolut kan se skulle kunna vara 

en risk även i frågan o ungdomars alkoholkonsumtion. Om verksamheterna i fråga hade stått 

på olika nivåer när det kommer till ställningstagande och inställning till frågan, hade det 

återspeglats negativt på ungdomarna. En bristande kontinuitet och bristen på generella 

förhållningsregler i de olika verksamheterna hade skapat en känsla av osäkerhet och därmed 

en obalans i individens sociala sammanhang.  Detta motverkas genom att de olika 

respondenterna och deras respektive verksamheter samarbetar för att förebygga ungdomars 

alkoholkonsumtion, någon som är mycket aktuellt i nuläget.  

6.4 Tjejernas situation 

Tjejernas konsumtion har ökat kraftigt, när det kommer till att dricka två till tre gånger i 

månaden, under de senaste åren, och respondenterna påtalar ett stort ökande problem med just 

den gruppen ungdomar. Kan det vara så att det förebyggande arbetet inte är tillräckligt när det 

kommer till att arbeta med den här gruppen. Polisen uttalar ett mycket begränsat 

handlingsutrymme när det handlar om att komma åt den här gruppen, som också uttrycks vara 

utsatt på många olika sätt, utsatta på ett sätt som får oss att ytterligare ifrågasätta arbetet 

effektivitet. Både Polis och socialtjänst pratar om så pass allvarliga saker som förekomsten av 

sexuellt utnyttjande av unga tjejer i lägenheter och miljöer, som är oåtkomliga för de 

yrkesverksamma. Polisen menar att de aldrig kommer att kunna få kontroll på dem här 

miljöerna som bevisligen är otroligt skadliga och utgör en stor fara för ungdomarna.  Vi får en 

känsla av att oberoende av hur många förebyggande insatser olika sociala verksamheter än 

sätter in, och hur aktivt de än arbetar, är det inte tillräcklig för att komma åt kärnan på det här 

otroligt allvarliga problemet. Kärnan som vi ser är oåtkomliga miljöer där alkohol kan 

konsumeras utan tillsyn och där ungdomar, framför allt unga tjejer hamnar i mycket farliga 

situationer. Kan det vara så att det är dags att lägga det förebyggande arbetet lite åt sidan och 

istället fokusera på insatser som är direkt riktade mot mer speciefika problem. Mer än i 

dagsläget där det förebyggande arbetet är av mer generell karaktär. 
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6.5 Föräldrarnas roll 

Ytterligare en del av ovanstående problem med unga tjejers utsatthet, är de miljöer där den 

utsattheten störst är ett problem. Den mest riskabla miljön för unga högstadietjejer menar 

respondenterna är privata lägenheter och fester. Som vi skrev ovan är det en fråga i sig kring 

det arbete som görs eller borde göras kring att tillgå access till de här miljöerna. Dock finns 

ytterligare en frågeställning som fångar vår uppmärksamhet, nämligen den kring föräldrarnas 

roll. Det kan tyckas att hemmamiljöer är de miljöer där föräldrar skulle ha störst inflytande, 

dock verkar detta inte vara fallet. Samtliga grupper som är representerade av våra 

respondenter pratar om föräldrars roll i det förebyggande arbete, samt idet arbete som görs för 

att peppa och stärka föräldrar i sin roll som aktiva nej-sägare i frågan om alkoholdrickande 

hos sina ungdomar. 

Jag ställer mig nu aningen frågande till hur effektivt det förebyggande arbetet faktiskt är, med 

tanke på den i vissa avseende, något skrämmande kombinationen av, ett aktivt arbete med 

föräldrar, samt en uppåtgående trend med hemmafester som sätter ungdomar i farliga 

situationer. Hemma, vilket vi ur ett spontant perspektiv kan se är det forum där föräldrar 

verkligen har möjlighet att påverka. Dock är vi medvetna om, vilket också påpekas av våra 

respondenter, att det ofta är lägenheter med äldre ungdomar som bor själva, vilket vi också 

förstår ger en annan förutsättning när det kommer till föräldrars möjlighet till kontroll. 

Respondenter som representerar elevvårdspersonal samt de från socialtjänsten pratar om att 

det arbete som görs för att stärka föräldrar, och de säger sig även se goda resultat i form av att 

allt fler ungdomar faktiskt inte konsumerar alkohol i årskurs åtta. Visst är detta ett gott 

resultat, men är det tillräckligt?  

Arbetet de pratar om riktar sig till föräldrar med ungdomar på högstadiet, men kanske skulle 

det vara en god idé att dra arbetet med föräldrarna steget längre, och följa upp med 

information till föräldrar på gymnasiet. Trots att de ungdomar som respondenterna pratade om 

i den meningen att de stod för de lägenheter festerna hölls i, generellt sätt var äldre än i 

gymnasieåldern, ser vi att det säkert kan finnas en vinst i att informera även de. Utöver detta 

ser vi en försvårande omständighet efter att ungdomarna fyllt 18 år och därmed blivit 

myndiga. Detta går ut över föräldrars skyldigheter och rättigheter i förhållande till sin 

ungdom, vilket då självfallet även försvårar den kotrollfunktion en förälder annars kan ha. 

Oberoende av detta ser vi ändå en vinst i att även arbeta med att stötta föräldrar på gymnasiet, 

just av anledning att det kan förhindra hemmafester i viss mån då de är medvetna om läget. 

Faktum är att ungdomar på högstadiet vistas i osäkra miljöer där alkoholen flödar, vilket i sin 
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tur många gånger har visat sig leda till allvarliga sexuella utnyttjanden. Frågan vi ställer oss är 

var föräldrarna är när deras ungdomar vists i sådana miljöer, vet de om det, och i så fall, 

varför gör de ingenting åt det? Är det så att de inte är medvetna om hur situationen ser ut, 

vilket vi tror kan vara fallet i vissa situationer, dock inte alla. Då känner vi att det krävs mer 

av de myndigheter och verksamheter runt omkring en individ att informera om situationens 

läge, något respondenter från socialtjänsten och elevvården säger sig arbeta ganska intensivt 

med. Vad är det då som felar? Är föräldrarna oengagerade och tar inte situationen tillräckligt 

allvarligt, eller är inte informationen tillräcklig, vilket resulterar i en okunskap? 

Anledningen till att vi tar upp föräldrarnas roll är beroende på vår teori som vi valt att 

applicera på denna uppsats, vilket är systemteori. Föräldrar är en viktig del av ungdomarnas 

liv, de kan vara ens egna föräldrar eller kompisars föräldrar som är viktiga. Och eftersom vi 

systemteori handlar om individers helhet anser vi att även föräldrarna är en viktig del av 

individens helhet.  

Socialarbetarna pratar om att arbetet med föräldrarna handlar om att medvetandegöra de kring 

den aktuella situationen, men utifrån vad elevvårdspersonalen sa om 1 gång per termin, känns 

helt plötsligt otillräckligt. Det hinner hända mycket i en ungdoms liv på väldigt kort tid, vilket 

också socialarbetare 1 var noga med att poängtera. Detta medför problem i form av att 

föräldrarna inte hänger med i deras ungdomars utveckling, och det bildas en ostabilitet i 

relationen och på något sätt en bild av verkligheten som inte är densamma för båda parter. Det 

är också där vi känner att verksamheterna kan göra mer, speciellt elevvårdspersonal, som har 

en mer given och naturlig kontakt med föräldrar än exempelvis fritidspersonal. Utifrån det 

faktum att respondenterna från socialtjänsten poängterar hur snabbt det kan svänga i 

utvecklingen hos speciellt unga tjejer, förvånas vi över den till synes icke frekventa och 

oprioriterade information till föräldrar. Kanske är det så att föräldrar har sagt ifrån och inte 

har något intresse av information mer frekvent än en gång per termin, och är det fallet ser vi 

istället ett annat problem som är mer svårhanterat än att flytta upp frågan om att delge 

information mer frekvent.   

En av respondenterna från socialtjänsten uttalade en tanke kring att föräldrarna inte har tid 

eller ork att vara konsekventa gentemot sina ungdomar idag. Respondenten menade på att 

föräldrar idag är dubbelarbetande och inte har den energin som krävs för att vara konsekvent i 

sitt ställningstagande mot alkoholkonsumtionen. Kan det vara så, att det är samhällets krav på 

karriär och fritid, som återspeglas i föräldrarnas bristande engagemang?   
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6.6 Respondenternas uppfattning om den ökade alkoholkonsumtionen 

När det kommer till en av våra intervjufrågor skiljer sig svaren på ett utmärkande sätt. På 

frågan ” Har du märkt av en ökad konsumtion hos någon viss grupp”? . Samtliga respondenter 

från socialtjänsten samt båda respondenter som representerar fritidspersonal säger här att de 

kan se en ökad konsumtion hos tjejer på högstadiet. Det svar som markant skiljer sig från de 

ovanstående respondenternas åsikter är polisens ståndpunkt. 

Som citatet ovan beskriver, skiljer sig polisens utgångsläge ganska dramatiskt från resterande 

respondenter s (dock inte elevvårdspersonalen som likt polisen inte ser någon markant ökning 

gällande alkoholkonsumtionen). Skillnaden ligger i det faktum att respondenterna från 

socialtjänsten säger sig sen en ökad alkoholkonsumtion hos fram för allt tjejerna. En faktor 

som skiljer sig från dessa två är något vi väljer att kalla organisationstillhörighet, det vill säga 

vilken myndighet eller verksamhet som agerar arbetsgivare. Socialtjänst samt fritidspersonal 

faller under kommunens verksamheter, till skillnad från polisen som faller under 

Polismyndigheten. Ytterligare ett faktum är att drogvaneundersökningen som speciellt 

socialtjänsten lyfter fram under intervjun utförs och sammanställs av kommunanställda, samt 

presenteras till ungdomar inom de kommunala högstadieskolorna. Att den presenteras till 

skolans elever är ingenting vi på något sätt ifrågasätter då det framstår som ett helt logiskt 

forum om man vill nå så många ungdomar som möjligt. 

Polisen har länge arbetat ute bland ungdomarna, men sitter idag inne och har förhör med 

ungdomar kring alkoholkonsumtion. Socialarbetarna rör sig ute på en mängd olika forum, 

exempelvis fritidsgårdar, evenemang samt ute på stan både dagtid, kvällar och nätter. Hur 

vida organisationstillhörigheten spelar roll, kommer vi genom den här undersökningen inte att 

kunna få reda på, dock kan vi se att ju fler forum respondenterna rör sig i, desto mer kan man 

se en ökad konsumtion hos ungdomarna. Vi säger inte att polisen har fel i sin ståndpunkt, 

detta då hans bild av konsumtionen utgår från en annan utgångspunkt än övriga 

respondentens, vilket också ger andra förutsättningar. Kanske är det så att antalet förhör med 

ungdomar inte har ökat, vilket ger upphov till polisens utgångspunkt, samtidigt som 

” jag har jobbar som polis, sen 1982 har jag varit ute och skulle den 

ökningen ha skett som alla pratar om som tycker sig förstå sig på, fy fan 

vad mycket ungdomar vi skulle ha som var alkoholiserade. Jag kan inte 

se att det har ökat” (Polis). 
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socialarbetarna och fritidspersonalen ser en annan trend ute på staden och ungdomarnas fritid, 

som dock inte återspeglas i antalet förhör eller inkomna ärenden hos polisen.  

Den tidigare forskning vi tagit del av visar på att grupptryck är en bidragande orsak till att 

ungdomar börjar konsumera alkohol (Svensson, M 2010). Denna aspekt är även något som 

våra respondenter tar upp. Grupptryck som presenteras i Svenssons rapport, samt den typ av 

grupptryck socialarbetarna pratar om, är negativ för den enskilde ungdomen då hon eller han 

pressas till att exempelvis konsumera alkohol vilket i sin tur är något negativt. Dock ser vi 

även kompisar som en positiv faktor som har en stor bidragande effekt till ungdomarnas 

välmående. Ungdomar är i behov av social samhörighet och utvecklar detta i relation till 

andra människor. De kamrater en individ har, blir en del av hans eller hennes sociala system. 

Kamrater är en del av en individs system, och för att kunna få grepp om en helhet, måste man 

arbeta med respektive del. Alltså kan vi säga att Grupptryck, som en del av en större helhet är 

något som yrkesverksamma måste jobba vidare på. Vi tänker att fler arrangemang för 

individer och grupper av vänner måste finnas att tillgå. Gruppen påverkar varje enskild 

individ, och istället för att dricka alkohol, måste majoriteten av gruppen har ett drogfritt, 

attraktivt alternativ under helger och kvällar. Fritidspersonalen pratar om drogfria discon och 

sportarrangemang, men frågan är om det är tillräckligt. En av socialarbetarna pratade om 

tjejers utveckling som är något tidigare än killarnas, att då arrangera aktiviteter som är till för 

ungdomar i, låt oss säga årskurs åtta, känns som en allt för generell insats och en insats som 

inte anpassas efter ungdomarnas olika intressen och förutsättningar. Att de aktiviteter som 

arrangeras i nuläget är välbesökta, behöver nödvändigtvis inte betyda att de är väl anpassade 

för målgruppen. Det kan vara så att de är välbesökta i bristen på annat. Att det bara är en 

gruppverksamhet som riktar sig till tjejer igång är något som förvånar oss, främst i förhållande 

till det växande problemet med tjejer som utsätts för diverse övergrepp och vistas i påtagligt 

farliga miljöer. Fotboll och disco kanske är jättebra aktiviteter för vissa ungdomar, och att det 

finns för de är jättebra, men vad finns för de tjejer som inte längre vill spela fotboll på 

helgerna? Vi vill se fler grupper och aktivteter specifikt för tjejer, där de ämnen som de 

yrkesverksamma märker är aktuella, är de som behandlas. Det här gäller inte bara specifikt 

tjejer utan också ett bredare utbud av aktiviteter för samtliga ungdomar.   

6.7 Utveckling av arbetet 

För att återgå till Svenssons forskningsresultat som visar på grupptryckets kraft, kan vi se att 

den här typen av verksamheter, kan göra skillnad. De kan vända grupptrycket som idag 

resulterar i något mycket negativt, till något som istället ger positiva resultat. Att fånga upp 
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tjejer, och då även kamratgruppen runt omkring en individ kan generera positiva effekter i 

form av tjejer som känner en tillhörighet och inte behöver söka sig till äldre killar i farliga 

miljöer för att finna gemenskap och stilla en nyfikenhet. Gemenskapen och nyfikenheten kan 

tjejerna istället få genom gruppen och de aktiviteter som görs.  

För att kunna förbättra de resultat som framkommer i drogvaneundersökningen, behöver fler 

socialarbetare vara ute på fältet och röra sig bland ungdomarna, Detta är något som 

respondenter både från socialtjänsten samt fritidspersonal trycker på. Detta för att bättre koll 

på vad ungdomarna gör på sin fritid, och kanske då också kunna förebygga ytterligare 

alkoholkonsumtion. Fältarbetet är alltså viktigt för att kunna utveckla det förebyggande 

arbetet, och minska antalet ungdomar som konsumerar alkohol. Respondenterna menar också 

att kommunen och politikerna måste satsa mer på det förebyggande arbetet och då menar 

fritidspersonalen och socialtjänsten tillexempel att kommunens fältsekreterare behöver vara 

fler, och uteslutande spendera mer tid på fältet, det vill säga de arenor ungdomarna vistas på. 
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Intervjufrågor!     Bilaga 1 

 

 Namn? 

 Yrkestitel? 

 Hur många år har du arbetat med ungdomar? 

 På vilket sätt kommer du i kontakt med ungdomar i ditt dagliga arbete? 

 Hur arbetar du med frågor som rör högstadieungdomars 

alkoholkonsumtion? 

 Finns det någon tydligt beskriven struktur att följa i arbetet? 

 Hur hög prioritet anser du att frågan om ungdomars alkoholkonsumtion 

har på din arbetsplats/ inom din organisation? 

 Vad tror du den graden av prioritering beror på? 

 Vilket stöd finns det kring att arbeta med frågorna? 

 Hur ser kunskapsinhämtningen ut? 

 Skulle du vilja ha mer kunskap i ämnet? 

 Vad är din syn på ungdomars alkoholkonsumtion? 

 Märker du av en ökad konsumtion hos en viss grupp ungdomar? 

 Har den (eventuella) ökningen ändrat ditt sätt att arbeta 

  Vad ser du är det största problemet med konsumtionen? 
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Hej. 

Vi heter Sara Berntsson och Malin Olsson och laser till socionomer på Linneuniversitetet i 

Kalmar. Vi är inne på vår sjätte termin och håller nu på att skriva vår C-uppsats. Denna 

uppsats har som syfte att se hur olika yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med ungdomar, 

ser på ungdomars alkoholkonsumtion och hur de olika yrkesgrupperna arbetar med detta. För 

att få reda på detta har vi valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Vi undrar 

härmed om du är intresserad av att delta i vår undersökning? 

Att delta i intervjun är frivilligt och du har under intervjun full rätt att avbryta din medverkan. 

Vi kommer att hantera materialet med största möjliga konfidentialitet och dina personuppifter 

kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem. Den informationen 

vi får till oss under intervjun, kommer enbart att användas i vårt forskningssyfte, detta enligt 

vetenskapsrådets riktlinjer.  

Med vänliga Hälsningar 

 

Sara Berntsson och Malin olsson  


