
  

  

 

      

 

 Examensarbete 
 

 

 

 

”Det är deras uppgift att göra 

revolt mot oss vuxna”  
En studie om socialarbetares föreställningar i det dagliga 

arbetet med ungdomar som missbrukar alkohol och droger i 
Kalmar 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Författare: Louise Karlsson och 

Caroline Lönnquist 

Handledare: Anna Rubio Lind 

Examinator: Jan Pettersson 

Termin: VT 2012 

Kurskod: 2SA300  



  

Linneaus University 

The Institution of Social Work 
 

Social Work Study Program, Essay, 15 credits 

 

Thesis title:  ”It´s their job to make revolt to us adults” – a study concerning social 

workers performances in the daily work with adolescents with alcohol and 

drug abuse in Kalmar [”Det är deras uppgift att göra revolt mot oss vuxna” 

– En studie om socialarbetares föreställningar i det dagliga arbetet med 

ungdomar som missbrukar alkohol och droger i Kalmar] 
Subject:  Social Work 

Authors:  Louise Karlsson och Caroline Lönnquist 

Supervisor:  Anna Rubio Lind 

Assessor:  Jan Pettersson 

 

 

Abstract 
 

This study examines social workers' perceptions of their daily work with young people who 

abuse alcohol and drugs. The purpose of this study was to examine how social workers' 

perceptions are affected by gender and main drug of choice of activities for young people who 

abuse. Methodically the study was conducted with qualitative interviews with social workers 

active in youth substance abuse treatment. The study was carried out a review of previous 

research in relation to empirical data for the reason to have a discussion of possible 

explanations of social workers' perceptions and their daily work with young people who abuse 

alcohol and drugs. The results showed that social workers' perceptions of their daily work 

with young people are about attitude, reflection and development opportunities in the practical 

session with the youth. These factors were crucial in work with young people. Results also 

showed that social workers did not experience any difference due to gender in the daily work 

but that the choice of actions in the daily work was based on young people's problems and 

what substance the young people used. 
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå på socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Genom mycket arbete har vi tillsammans genomfört studien. Vi 

vill därför tacka varandra för ständig uppmuntran, förståelse och stöd under hela processen. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anna Rubio Lind för nya perspektiv och 

infallsvinklar, hennes uppmuntran under hela handledningsprocessen, samt andra råd.  

 Vi vill också tacka våra respektive familjer för deras förståelse för tid och rum. Ett stort 

tack vill vi slutligen rikta till våra respondenter som har delgivit oss av deras erfarenhet och 

kunskap om det dagliga arbetet med ungdomar som missbrukar. Utan er hade denna kunskap 

fortfarande varit gömd.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi studiens underlag i form av innehåll, huvudsyfte, problemområde 

och frågeställningar som vi under arbetsprocessen ämnar ta reda på.  

 

Vårt intresse för att göra denna studie är för att vi anser att det är viktigt att lyfta fram och 

medvetandegöra hur föreställningar kan påverka det dagliga arbetet för socialarbetare. Det är 

relevant att själva söka kunskap och erfarenheter hos socialarbetare som arbetar inom vårt 

valda område, eller har tidigare erfarenheter av det. Studien har genomförts i Kalmar. 

 

1.1 Problemformulering 

Missbrukproblematik är ett ämnesområde där många undersökningar har gjorts. De tidigare 

studier som finns på området angående ungdomar visar bland annat att användandet av olika 

substanser kan ses som ett kollektivt beteende och som en del av ungdomars festkultur 

(Hakkarainen & Metso 2009: 113-120). 

 Under 1940- och 50-talet var konsumtionen av amfetaminsubstanser förhållandevis spritt 

bland befolkningen då de antalsmässigt kunde räknas i 100 000-tals användare. Den 

omfattande användningen reglerades genom att myndigheter införde restriktioner och 

genomförde administrativa handlingar. De subkulturella användargrupperna fortsatte dock att 

använda drogsubstanserna och konsekvensen av denna drogkonsumtion blev att det 

betraktades alltmer som ett missbruk. Missbruket blev genom detta även förknippat med vissa 

grupperingar och subkulturer så som kriminella, prostituerade och ungdomsgrupper. Det 

resulterade i en fördjupad motvilja mot droger då dessa var associerade med grupperna. 

Denna process förflyttade det individuella medicinska problemet till ett samhällsproblem 

(SOU 2011:6: 52-53).  

 Lalander och Johansson (2002) problematiserar forskares generella tendens att 

upprätthålla polariserade bilder av ungdomars könsroller. Vidare visar forskningen att kön är 

socialt och kulturellt betingat där normer specificerar könets egenskaper och om vad som är 

kvinnligt och manligt. Dessa kulturella band från samhällets normer kan påbörja sökandet 

efter en alternativ värld och identitet där droganvändning blir den revolutionistiska handling 

som visar att ungdomar bestämmer över sin egen kropp. Det ger en känsla av gemenskap i en 
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förbjuden och hemlig normbrytande värld (130-131, 160-162). Scheffel Birath och Borg 

(2011) menar att samhället ger uttryck för specifika stereotypa åsikter om könsrollerna som 

tyder på olikheter istället för att se likheter mellan könen (s. 532).  

 De stereotypa attityderna om könsrollerna skapade av samhället och den förändrade 

synen på alkohol och droger, för oss till tankar om hur socialarbetares föreställningar kan 

inverka i det sociala arbetet. Professionellas föreställningar i det sociala arbetet borde med 

denna bakgrund uppmärksammas och medvetandegöras. Påverkas socialarbetarna av hur 

deras föreställningar influerar på det dagliga arbetet och i så fall på vilket sätt kan detta ha en 

inverkan på ungdomar med missbruksproblematik beroende på könstillhörighet och 

huvuddrog?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur Socialtjänsten i Kalmar arbetar 

med alkohol och drogproblematik bland ungdomar. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka socialarbetares föreställningar i det dagliga arbetet 

med ungdomar som missbrukar alkohol och droger, och däri studera och reflektera över 

möjliga förklaringar till huruvida huvuddrog och kön påverkar föreställningar och det dagliga 

arbetet.  

 

 Hur och på vilket sätt påverkar socialarbetarnas egna föreställningar det dagliga 

arbetet med ungdomar som missbrukar? 

 Hur och på vilket sätt påverkar ungdomens kön och huvuddrog socialarbetarnas 

dagliga arbete? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vår fokus är socialarbetares föreställningar i det dagliga arbetet med ungdomar mellan 15-18 

år som missbrukar alkohol och droger. Föreställningar menar vi i den bemärkelsen i 

allmänhet, det vill säga varken positiva eller negativa. I vår studie syftar insatser på olika 

hjälpverktyg som används i arbetet med ungdomarna. Exempel på dessa insatser kan vara 

behandlingshem, öppenvård och motiverande samtal. Vi riktar oss till socialarbetare inom 
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olika verksamhetsområden som arbetar eller har tidigare erfarenhet med denna målgrupp, 

detta innebär att socialarbetarna har olika yrkesdefinitioner och utbildning, dock fortfarande 

socialarbetare. Dessa verksamhetsområden är exempelvis Socialtjänsten och 

behandlingsverksamheter som kommer i kontakt med ungdomar som missbrukar.  

 Vi har valt att inrikta oss på substanserna alkohol och droger för vår avgränsning av den 

anledningen att dessa är vanligt förekommande i vardagsuttryck.  

 

1.4 Disposition 

Första kapitlet introducerar läsaren i studiens innehåll, problemformulering, syfte, 

frågeställningar samt ett avsnitt med begreppsdefinitioner för att tydliggöra för läsaren vilken 

definition och innebörd dess benämningar har i vår uppsats.  

Andra kapitlet innehåller de metoder, urvalsprocesser och etiska överväganden som vi 

har använt vid tillvägagångssättet av uppsatsen. Vi diskuterar även intervju som metod av 

insamlande av empiri.  

I det tredje kapitlet beskriver vi den tidigare forskning som har bedrivits på området.  

Det fjärde kapitlet redogör för de teorier och teoretiska begrepp som vi kommer återknyta 

vår empiri till. Teorierna och de teoretiska begreppen kommer vi att diskutera och 

problematisera i förhållande till den empiri som vi fått genom de enskilda intervjuerna med 

socialarbetarna. 

 I det femte kapitlet presenteras det empiriska materialet i teman dels utifrån 

intervjuguiden
1
 och dels relevanta teman utifrån empirin. Kapitlet behandlar även den 

teoretiska analysen med utgångspunkt att förstå och förklara genom att teoretisera empirin 

och tydliggöra föreställningarnas påverkan i arbetet med ungdomar som missbrukar, samt hur 

kön och huvuddrog påverkar det dagliga arbetet. Analyseringen av empirin sker parallellt med 

de valda teorierna och teoretiska begrepp efter varje tema. 

Kapitel sex innehåller en slutdiskussion där vi sammanfattningsvis besvarar vårt syfte och 

frågeställningar och resonerar om tankar som väckts under studiens gång. Vi kommer även 

diskutera hur studien påverkats av metodologiska överväganden.   

 

                                                
1 Se bilaga 3 
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1.5 Kalmar kommuns definition av missbruk och beroende 

Under denna rubrik kommer vi att definiera två begrepp som är aktuella samt som läsaren 

behöver kunskap om vid läsning av uppsatsen.  

 

Missbruk 

I denna studie kännetecknas missbruk av när någon vid upprepade tillfällen genom att utsätta 

sig själv eller skapar en situation via sitt beteende på grund av alkohol eller droger. 

Missbruket påverkar i synnerhet livssituationen, bland annat socialt, hälsomässigt, i trafiken 

eller i kontakten med polis och andra myndigheter (Vårdguiden 2009, Kalmar kommun 

2012). 

 

Beroende 

Beroende kännetecknas av att hjärnan påverkas i så stor utsträckning av alkoholen eller 

drogen att den på ett definitivt sätt blir annorlunda. Intaget av alkohol eller droger har ökat 

toleransnivån vilket medför abstinensbesvär då detta inte intas. Personen i fråga kan inte 

längre med egen vilja sätta stopp för intaget då en berusningseffekt vill uppnås. (Vårdguiden 

2009, Kalmar kommun 2012).  

 

1.6 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen oss emellan har varit på så sätt att vi har haft huvudansvaret för vissa 

avsnitt och kapitel. Caroline har haft huvudansvaret för den tidigare forskningen där Louise 

har skrivit stycket från Lalander och Johansson. Louise har haft huvudansvaret för 

metodavsnittet. Trots huvudansvaret på respektive område har båda läst igenom alla områden 

och bearbetat dem tillsammans för att få en heltäckande bild. Inledningen, resultat, teoretiska 

referensramen, analys och slutdiskussion har vi gemensamt skrivit. Transkriberingen av de 

genomförda intervjuerna delade vi upp där Caroline transkriberade intervjuerna med två 

respondenter och Louise med en respondent.  
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2 Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel presenterar vi de metoder, urval, tillvägagångssätt och dess genomförande som 

används under arbetsprocessen för denna studie.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den kritiska realismens syn på hur man kan erhålla kunskap om den sociala verkligheten 

(epistemologi) ligger i nära relation till hur denna verklighet är konstruerad (ontologi). Dess 

ontologiska utgångspunkt skiljer på faktiska och transfaktiska objekt. Faktiska objekt är 

fenomen och händelser som går att observera. Transfaktiska objekt är de mekanismer som 

med en kausal effekt genererar händelserna och eller fenomenen, men som inte är direkt 

observerbara. Det är förflyttningen mellan empiriska observerbara händelser och icke 

observerbara kausala effekter, som vi analytiskt kan dra slutsatser om på basis i de empiriskt 

observerbara händelserna, som kallas generativa mekanismer (Blom & Morén 2007: 45-50).   

 Den kritiska realismen är för oss ett redskap att pendla mellan att förstå och förklara vårt 

empiriska material. Vår tolkning av den kritiska realismen innebär att i studien göra intervjuer 

som ligger till grund för våra empiriska beskrivningar av socialarbetares föreställningar i det 

dagliga arbetet om ungdomar som missbrukar alkohol och droger. Utifrån detta ska vi 

reflektera och analysera om och hur kön och huvuddrog påverkar socialarbetarnas arbete. Här 

finns möjligheten för oss att hitta olika mekanismer som kan påverka det observerbara 

fenomenet, vilket kan generera en potentiell förklaring till föreställningars påverkan i det 

dagliga arbetet. De underliggande mekanismerna kan vi analysera utifrån det empiriska 

material som samlas in vid intervjuerna. Detta förutsätter ett pendlande mellan den empiriska 

domänen och verklighetens domän, och därmed ett pendlande mellan att förstå och förklara 

(Blom & Morén 2007: 61).  

 

2.2 Val av forskningsmetod 

Detta är en kvalitativ studie. Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ metod då studiens mål är att 

få en så sannolik bild av verkligheten som möjligt av socialarbetares föreställningar i det 

dagliga arbetet med ungdomar som missbrukar, samt hur kön och huvuddrog inverkar i 

arbete. Utifrån den kvalitativa metoden studerades fenomenet inifrån och nya perspektiv på 
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forskningsobjektet erhållits. Vi har på så sätt fått en djupare insikt och förståelse i det 

studerade fenomenet, då vår huvudsakliga uppgift som forskare har varit att växla mellan att 

förstå forskningsfenomenet och att förklara det (Holme & Solvang 2008: 92–93). Detta ligger 

även i relation till den kritiska realismens utgångspunkt att förstå och förklara ett fenomen 

genom att växla mellan den empiriska domänen och verklighetens domän (Blom & Morén 

2007: 61).  

 Ur en kritisk realistisk synpunkt kan en djupare förståelse utvinnas från de olika faktorer 

och strukturer som kan komma att identifieras från intervjumaterialet, samt de underliggande 

mekanismerna (Blom & Morén 2007: 63).  

 Efter att empirin var insamlad sökte vi svar i befintliga teorier som vi kunde applicera vårt 

material på. Eftersom vi inte utgick från en redan formulerad teori, arbetade vi dock inte helt 

förutsättningslöst då olika föreställningar och egna idéer kunde komma att prägla de teorier 

som formuleras (Robson 2010: 61-63). Det var ytterst viktigt att vi var medvetna om våra 

egna idéer och föreställningar om olika fenomen, då dessa kunde komma att påverka vilka 

slutsatser och reflektioner vi gjorde om vårt empiriska material.  

  

2.2.1 Ostrukturerade intervjuer 

Vi har genomfört tre kvalitativa enskilda intervjuer, dessa spelades in. Intervjuerna 

genomfördes utifrån den färdigställda intervjuguiden, där olika teman presenterades för 

respondenten. Dessa genomfördes med respondenter från olika verksamheter med anknytning 

till ungdomar som missbrukar, för att på så sätt få fler varierande perspektiv. 

Intervjuerna hade i vårt fall en ostrukturerad karaktär där en intervjuguide låg till grund 

för intervjun, där möjligheten för följdfrågor fanns. Intervjuguiden var för oss ett hjälpmedel 

där teman och samtalsämnen presenteras för respondenten som öppet fick berätta och 

beskriva sina resonemang. På detta sätt fick vi breda och djupgående svar, som var knutna till 

vårt syfte och frågeställningar. Dock kunde vi inte på förhand veta vilken information som 

uppgavs, då respondenten öppet fick skildra arbetet med ungdomar. Intervjuguiden och dess 

olika teman var i denna situation ett bollplank för att kunna återkoppla till frågeställningarna. 

Intervju som metod gav möjligheten för oss att kunna ta kontakt med respondenterna efter att 

intervjuerna var gjorda för komplettering av information och revidering (Robson 2002: 269–

272, Denscombe 2010: 235).  
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2.3 Urvalsprocess  

Vi valde verksamhetsområden som har koppling till ungdomar som missbrukar alkohol och 

droger genom subjektiva urval då vi redan på förhand hade en tanke om vilka verksamheter 

vars socialarbetare kunde ge relevant information. Vi valde att etablera kontakt på två olika 

orter, dock i ett begränsat område. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval (Denscombe 

2010: 37, 39) då vi sedan tidigare kände till de olika verksamheterna. Följden av dessa urval 

skulle kunna vara att andra socialarbetare som har kunskap om ungdomars missbruk inte 

inkluderades i studien. Dock för att få svar på våra frågeställningar gjorde vi dessa urval med 

anledning av att öka informationsinnehållet då respondenterna hade kunskap som vi ämnade 

ta reda på (Holme & Solvang 2008: 104).  

 Innan vi tog upp en kontakt med tänkta respondenter ville vi säkerställa att vi var väl 

förberedda genom efterforskningar på området, samt formulerat informationsbrev, utformat 

intervjuguide och samtyckesavtal. Dessa föreberedelser gjorde att vi kände oss mer säkra på 

forskningsområdet och vår roll som forskare. Vad gäller respondenter har det subjektiva 

urvalet gått till på så sätt att de respondenter som varit intresserade av att medverka i studien 

anmälde sitt intresse. För att nå de tänkta respondenterna etablerade vi kontakt med chefer 

inom de olika verksamhetsområdena som förde vår förfrågan vidare, samt gav oss 

kontaktuppgifter till socialarbetare som möjligtvis kunde tänka sig att delta i studien. De 

socialarbetare som sedan hade intresse av att medverka tog kontakt med oss, antingen själva 

eller via deras chef för mer information samt planering för intervju. Därefter blev 

respondenterna tilldelade informationsbrev om undersökningens syfte samt genomförande. 

Detta ställde krav på att vårt informationsbrev var tillräckligt innehållsrikt och väckte ett 

intresse hos socialarbetarna och att studien upplevdes relevant och nyanserande. Därefter 

handplockade vi de respondenterna som kunde ge oss den informationen vi behövde för 

studien (Denscombe 2010: 37).     

 

2.4 Val av analysmetod 

Den kvalitativa empirin har vi på ett systematiskt sätt analyserat. Det insamlade materialet 

från intervjuerna organiserades innan analyseringen, där teman och aspekter identifierades. 

Denna organisering gick till på så sätt att vi kodat vårt material utifrån dess ändamål, det vill 

säga vart och när materialet kom till. Vi har utifrån intervjuernas turordning kodat 
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socialarbetarna som respondent 1, 2 och 3 för att bibehålla respondenternas och materialets 

konfidentialitet (Denscombe 2010: 369-37). Denna kodning gjorde att det var enklare för oss 

att genomföra en systematisk analys och identifiera relevant material i förhållande till syfte 

och frågeställningarna.  

 Efter intervjuerna lyssnade vi igenom varje inspelning och därefter transkriberade vi dem. 

Det material som vi fick fram sammanställde vi i en resultatdel där vi tematiserade och 

kategoriserade empirin. De citat som vi har använt i resultatet har vi modifierat genom att ta 

bort slanguttryck och överflödiga utfyllningsord.  

 De generella och allmänna resonemangen har i vårt material tematiseras. Den 

intervjuguide vi har använt oss utav har till viss del legat till grund för tematiseringen. 

Fördjupningen av materialets omfattning i kombination med fältanteckningar, gjorde det 

möjligt för oss att växla mellan att förstå och förklara fenomenet (Backman 1994:57, 

Denscombe 2010: 368-369, 371-372).  

 I vår tolkningsprocess prioriterade vi viss empiri som vi ansåg relevant för att sedan i de 

presenterade temana förstå och förklara dessa generaliserande resultat med parallella teorier. 

Följden kan dock bli att viss information inte tas med i analysen, men vi valde sådan 

information som vi kunde förknippa med vårt syfte och frågeställningar (Denscombe 2010: 

373-375). Analysen krävde en tolkningsprocess mellan vårt empiriska material och den 

tidigare forskningen genom en granskning i analysen.  Denna granskning grundade sig på att 

höja empirins genuinitet, där vi med teoretiska begrepp från den tidigare forskningen för en 

diskussion över möjliga förklaringar mellan socialarbetares föreställningar och det dagliga 

arbetet med ungdomarna.  

 

2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten i studien grundar sig på att den har genomförts på ett sådant sätt som gör den 

trovärdig, att det som förväntas undersökas verkligen undersöks och inte någonting annat 

(Denscombe 2010: 378, 380). För att höja validiteten i denna studie har vi i urvalsprocessen 

valt socialarbetare som direkt eller har tidigare erfarenheter av arbete med ungdomar som 

missbrukar för att ta reda på deras föreställningar om det dagliga arbetet med målgruppen. 

Rent hypotetiskt hade detta inte varit möjligt om urvalspersonerna inte arbetat eller haft 

tidigare erfarenheter med denna målgrupp, då hade studien visat på andra resultat.  
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 För att vidare höja validiteten i studien har vi genomfört respondentvalidering med 

samtliga respondenter där vi återkopplat till dem för kontrollering av materialet från 

intervjuerna. Detta för att ta hänsyn till att vi enbart kunde anta att informationen från 

respondenterna var sanningsenlig. För att ytterligare höja validiteten har vi använt oss av 

grundade data, vilket kännetecknas av empiriska data som är insamlat från fältet. Det 

empiriska materialet som vi samlat in gav en solid grund för de slutsatser som vi senare gör i 

analysen (Denscombe 2010: 380).  

 Validiteten har en stark koppling till reliabilitet på så sätt att de ömsesidigt påverkar 

varandra. Reliabilitet handlar om upprepningsmöjligheten att få samma resultat i studien om 

studien skulle genomföras på nytt med samma förutsättningar. Vi är medvetna om att 

reliabiliteten i denna studie aldrig går att säkerställa till fullo då respondenternas attityder och 

föreställningar ständigt är förändliga. Studiens reliabilitet har också påverkats av oss, då vi 

måste beakta att vi är föränderliga i hur vi tolkar och analyserar den insamlade empirin 

(Merriam 2008: 180-181). Reliabiliteten har i vårt fall syftat till att ta reda på om samma 

resultat skulle kunna uppnås om en annan forskare genomförde studien. För att detta i så fall 

ska kunna uppnås handlar reliabilitetens reella syfte i att tydligt beskriva hur studien ska 

genomföras med metodologiska redskap samt hur analys och avgörande beslut har gjorts 

(Denscombe 2010: 381).  

 I en kvalitativ studie kan generaliserbarheten diskuteras på så sätt att i vilken utsträckning 

de empiriska fynden kan överföras till andra fall. Detta har i vår studie inneburit att vi har 

gjort en granskning mellan det empiriska materialet och den tidigare forskningen för att på så 

sätt pröva materialets generaliserbarhet. Följden av detta blev att vi har identifierat teoretiska 

fynd som vi har kunnat applicera på vår empiri och i samband med detta har studiens 

överförbarhet stärkts (Denscombe 2010: 382). 

 

2.5.1 Intervjuareffekt 

Vid intervjuerna som gjorts har vi varit medvetna om att vår roll som intervjuare och närvaro 

påverkat respondenten då detta är oundvikligt. Detta kan ha medfört att respondenten har 

svarat så som den tror att vi velat ha svaren. För att minimera detta har vi varit 

uppmärksammade på hur vi ställer frågorna och hur dess framställning har påverkat 

respondentens sätt att svara. Faktorer som har varit oundvikliga att förändra i en situation som 
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denna, det vill säga en intervju ansikte mot ansikte, är vilket kön, ålder, etniska ursprung och 

yrkesstatus vi har. Vi har varit artiga och punktliga, lyssnat på informationen som getts och 

inte ställt oss på någon sida, det vill säga att vi har varit neutrala i vårt förhållningssätt 

(Denscombe 2010: 244, 269).  

  Det vi har varit huvudsakligen uppmärksammade på under intervjuerna är att vi har 

påverkat respondenten, men även att respondenten har påverkat oss. Det har skett ett utbyte 

vad gäller påverkan på respektive individ. För att minimera effekten har det varit viktigt att 

medvetandegöra dessa faktorers påverkan i intervjuns genomförande. Vi har exempelvis vid 

intervjuns början talat om för respondenterna att det inte finns några fel svar utan att det är 

deras tankar och tycken som är intressanta, vi har varit neutrala.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien har vi gjort etiska överväganden, detta för att säkerställa våra respondenters 

deltagande i undersökningen (Denscombe 2010:193). Vi viste inte på förhand hur studien 

kunde komma att påverka våra respondenter. Säkerställningen präglades av att känsliga 

ämnen och frågor övervägdes vid utformningen av intervjuguiden, detta för att 

respondenterna inte skulle uppleva något kränkande. Vi har genom ett brev upprätthållit 

informationskravet där vi informerat respondenterna om studiens syfte, att undersökningen är 

på frivillig basis och att deltagandet kunde avbrytas (Vetenskapsrådet 2002: 5, 7). Då 

respondenterna hade rätten att avgöra sin medverkan i studien fick vi därför samtyckesavtal 

påskrivna från samtliga för att vi skulle få tillgodoräkna den givna informationen, samt att de 

själva bestämde över sitt deltagande i undersökningen. Detta i likhet med samtyckeskravet i 

en undersökning (Denscombe 2010: 197, Vetenskapsrådet 2002: 9-11). Vi har av etiska skäl 

och i likhet med konfidentialitetskravet kodat namn för att säkerställa respondenternas 

konfidentialitet i studien i största möjliga mån. Detta för att informationen inte ska kunna 

härledas till någon specifik individ då respondenterna har delgivit sina personliga åsikter. Vi 

vill här poängtera att samtyckesavtalet inte kan utgöra någon garanti för respondenternas 

konfidentialitet men att vi har gjort vad vi har kunnat för att upprätthålla den. Vi har uppfyllt 

nyttjandekravet då vi enbart använt den insamlade informationen till forskningsändamålet och 

inte till något annat (Denscombe 2010: 204, Vetenskapsrådet 2002: 14). Vi har också sett till 

att ingen obehörig kommer att ta del av materialet, förutom vi, vår handledare och 
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examinatorn. Vi avser innan publicering återkoppla till respondenterna så att de kan revidera 

och kontrollera materialet. Detta har vi delgivit och informerat respondenterna om i 

samtyckesavtalet.  

 I vår studie har vi även gjort etiska metodologiska överväganden. Vi har därför 

uppmärksammat att våra egna idéer och föreställningar kan komma att påverka vilka 

slutsatser och reflektioner vi har gjort om det insamlande materialet. Med en medvetenhet och 

kontinuerlig påminnelse om våra egna idéers och föreställningars påverkan har vi avsett att 

förutsättningslöst möta respondenterna och det insamlade materialet med ”klara ögon” dvs. att 

materialet får tala för sig själv, och att vi därmed har varit neutrala.  

 

2.7 Litteraturinsamling och urval 

I sökandet på tidigare forskning har vi hittat forskning som rör kunskap om 

missbruksproblematik hos ungdomar samt vuxna, och hur arbetet med grupperna bedrivs 

inom socialt arbete för att öka vår förståelse och kunskap.  

 Vi har sökt efter tidigare forskning i form av artiklar, avhandlingar, uppsatser och böcker 

inom forskningsområdet i universitetsbibliotekets databaser
2
 samt universitetsbibliotekets 

katalog. Sökord som vi använt är substance abuse, adolescense, intervensions, och social 

work. Dessa sökord gav oss artiklar som behandlade annat än det vi var ute efter. Vi ändrade 

våra sökord till attitudes, substance abuse, drug abuse, alcohol abuse, teenagers och social 

workers där vi fick andra resultat. Vi hittade en internationell artikel som behandlade blivande 

socialarbetares attityder och föreställningar om att arbeta med missbrukare. Den 

internationella artikeln inkluderades då denna kunde bidra med andra perspektiv på området. 

På detta sätt kunde vi få information om vilka kunskaper som efterfrågas. Vi har också tagit 

del av en magisteruppsats vars fokus är socialsekreterares föreställningar om unga 

narkotikamissbrukare. Denna var relevant för oss av den anledningen att det innefattade 

socialarbetares föreställningar och ungdomar som missbrukar.  

 I universitetsbibliotekets katalog sökte vi efter relevanta böcker. Sökord vi använde var 

missbruk, alkohol, droger, ungdomar, socialarbetare, attityd och föreställningar. Genom 

dessa sökningar fick vi flera resultat om böcker och forskning i ämnet. Den litteratur som vi 

                                                
2 Social Services Abstracts, Sociological Abstracts 
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har inräknat har bidragit till nyansering av den generella kunskapsproduktionen på området 

men främst om ungdomar som missbrukar alkohol och droger, ungdomsgrupper, 

ungdomskultur och ungdomskriminalitet.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi och redogör för den tidigare forskningen för denna studie. Den 

tidigare forskningen vi har valt har olika fokus för att vi ska få en bred och heltäckande bild 

av forskningsområdet. Vi blev medvetna vid sökandet om att forskning på området inte i hög 

utsträckning är efterforskat, då vi fann svårigheter i att hitta forskning som var nischad.  

 

3.1 Kunskap och förståelse i behandlingsarbetet  

Mats Hilte fil.dr och docent i socialt arbete, lektor och forskare vid Lunds universitet för en 

diskussion i sitt kapitel ur antologin ”Kön, behandling och kunskap – om olika vägar ut ur 

missbruk och social marginalisering” om det goda behandlingsarbetet med kopplingar till etik 

och föreställningar inom det sociala arbetet. Hilte (2005) belyser två perspektiv på socialt 

arbete både som ämne samt profession för att sedan diskutera dessa utifrån socialt arbete med 

drogmissbrukare (s. 45).  

 Hilte (2005) diskuterar det rationalistiska perspektivet som beskriver ett klassiskt synsätt 

över vad som utmärker en profession utifrån Bergmark & Oscarsson (2000) att 

missbruksvården inom Socialtjänsten utövas utan professionella på fältet. Det råder 

kunskapsbrist där en avsaknad av legitimitet bland professioner på fältet inom 

missbrukarvården råder, men det förekommer en institutionalisering. Den rådande bristen på 

kunskap hindrar utvecklingen av den moderna professionen i det sociala arbetet. De ohållbara 

behandlingsmetoderna samt teorier om missbrukets orsaker leder fortsättningsvis till att den 

personal som arbetar inom området blir exkluderade i ett trevande kunskapsmörker. Vidare 

diskuterar Hilte utifrån det rationalistiska perspektivet att kunskap i praktiken inte handlar om 

att bedriva tekniska lösningar, problemen i sig är sociala konstruktioner som inte 

nödvändigtvis behöver uppfattas som självklara. Den professionella kunskapen bör styras mot 

den praktiska utvecklingen som formar problemsituationer till praktisk problematik. Hilte 

förklarar problematiken med perspektivet utifrån Bengtsson (1998) där han menar att 

professionell kunskap är fördelad i teori och praktik där människans lärande inte förstås 

utifrån deltagandet. Det handlar inte om hur teori och praktik sammanförs utan hur och när 

det äger rum (s. 48-50).  

 Hilte (2005) diskuterar också det pragmatiska perspektivet och resonerar utifrån en artikel 

från Nygren (2000) som bedriver det sociala arbetets utveckling av teorier på olika standarder 
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inom typiska områden i relation till praktiker samt klienter. Teoriutveckling och bildning är 

inte lika viktigt som att kontrollera och lösa samhällsproblem. Det viktiga är att betona 

professionens roll i vårt samhälle, dock är teorier viktiga för att ge verktyg samt legitimitet till 

professionen för att vidare kunna lösa problem. (s. 50-51).  

 Hilte (2005) diskuterar fortsättningsvis perspektivet utifrån sekundära och primära värden 

genom ett exempel om missbruksvården. De sekundära värdena är att vårdens mål är att få 

klienter drogfria, få en bostad och börja studera eller arbeta. Det är viktigt att både de 

sekundära värdena och de primära har ett stabilt förhållande till varandra då de primära 

värdena för klienten exempelvis kan vara att det känns meningsfullt att börja studera eller att 

ha ett arbete att gå till. Hilte menar att det är lättare att utgå ifrån sekundära värden då 

relevansen av sociala insatser är enklare att mäta. En problematik med detta menar Hilte om 

allt för stor vikt läggs vid hjälpinsatser kan normaliseringen av klienten glömmas bort. Detta 

utgör en viss makt som helt avgör förståelsen av socialt arbete i allmänhet och det sociala 

arbetet med missbruk (s. 53-54). 

3.2 Forskning i vård och behandling  

Leili Laanemets socionom, fil dr i socialt arbete och lektor vid Malmö högskola redovisar en 

studie i antologin ”Kön, behandling och kunskap – om olika vägar ut ur missbruk och social 

marginalisering”. Studien syftar till att beskriva, diskutera och problematisera 

kunskapsbildning och forskningsprocessen för att utöva en förståelse över forskningsproblem 

som kan uppstå både för forskaren men också deltagarna i forskningen. Laanemets (2005) har 

genomfört studien tillsammans med socialarbetare samt kvinnor med missbruksproblematik 

på en sysselsättningsenhet som till en början startades upp som ett projekt, men som sedan 

blev en öppenvårdsanstalt med daglig verksamhet för kvinnor med missbruksproblem. 

Undersökningen gjordes med hjälp av intervjuer i två fokusgrupper, socialarbetare samt 

klienter (s. 102, 108).  

 Laanemets (2005) för en diskussion i sin undersökning kring kunskap och 

kunskapsbildning och menar att kunskap inte alltid kan förstås som ett opartiskt fenomen, det 

likställs istället som ett resultat av sociala samt kontextuella element. Synen på kunskap har 

idag förändrats och kunskapen uppstår och skapas i samverkan mellan individer och 

omgivningen. Laanemets menar vidare att kunskapen kan vara tyst, men även bedrivas i tal 
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och skrift men syftar ändå på att utmynna i ett handlande. Kunskapens mål är att frambringa 

något som ska gör det till det bättre (s. 104-105).  

 Studien gjordes på grund av att socialarbetarna själva upplevde att de var i behov av 

påfyllnad av kunskap då de kände sig avstängda då de alla hade arbetat inom 

missbruksområdet en längre tid. Syftet var att skapa förståelse för arbetet med missbrukande 

kvinnor. Socialarbetarna upplevde att arbetet med kvinnorna var väldigt direkt och konkret, 

man ville veta vad det var i arbetet som de utförde som påverkade dessa kvinnor och vad de 

utifrån det kunde förbättra sin verksamhet. Klienterna själva upplevde en stark vilja att 

påverka missbruksvården, få fram en tydlig bild av hur det är att vara missbrukare och kvinna 

(Laanemets 2005: 111-112). 

 Laanemets (2005) menar att för att skapa kunskap är språket av stor vikt. Socialarbetarna 

i undersökningen gav uttryck för tankar kring arbetet med kvinnorna medan klienterna utgick 

ifrån sina liv och erfarenheter. Socialarbetarna var dock en sammansvetsad grupp där det 

fanns uttryck för stor gemenskap, å andra sidan var klienterna mer benägna att försöka få 

bekräftelse. I slutändan innebar studien ingen större förändring för verksamheten och 

socialarbetarna upplevde sig inte ha lärt sig något nytt, men förståelsen för klienterna hade 

dock ökat. För klienterna däremot, kunde de sinsemellan dela med sig av erfarenheter till 

varandra utifrån sina liv och hur de upplevt och klarat av den stora förändringen av att sluta 

missbruka. Framförallt hade deras kunskap ökat över hur man hanterar 

myndighetssituationen, som uppstod genom att man var just klient (s.116, 118, 120). 

 

3.3 Ungdomsgrupper och kultur  

Philip Lalander, fil.dr i sociologi och Thomas Johansson, professor i socialpsykologi och 

lektor i socialt arbete diskuterar i sin bok Ungdomsgruppen i teori och praktik (2002) om 

ungdomsgrupper baserat på kön samt ungdomsgrupper i förhållande till droger.  

Lalander och Johansson (2002) menar att ungdomsforskare har bidragit till den polariserande 

bilden av ungdomar och könsroller. Tjejer umgås i par och killar umgås i gäng och detta 

beskrivs som två olika kulturer, tjejkulturen och killkulturen. De menar vidare att dessa två 

motsatser bör ifrågasättas och kritiskt granskas samt att ungdomsforskare idag måste förhålla 

sig kritiskt till könsdefinitioner. De polariserande könspositioner karaktäriseras ofta som att 

unga män har en uttalad tendens till sexism, homofobi, traditionella könsidentiteter och som 
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väldigt aktiva varelser. Unga kvinnor karaktäriseras som mer passiva varelser som 

underordnar sig och är beredda att ge avkall på sin sexualitet. (s. 128, 139, 146).   

 Tjejer och killar tilldelas även vissa egenskaper beroende av kön utifrån olika perspektiv. 

Utifrån det radikala konstruktivistiska perspektivet är kön något som är socialt konstruerat 

utifrån kulturella aspekter och normer som berättar vad kvinnligt och manligt är och att 

individer sedan rättar sig efter dessa för att inte betraktas som annorlunda eller utstötta. Kön 

är alltså i detta perspektiv kulturellt betingat (Lalander & Johansson 2002: 130-131).   

 Lalander och Johansson (2002) diskuterar även ungdomsgrupper och deras förhållande 

till droger och droganvändning samt hur dessa grupper med ungdomar skapar sig en värld i 

motsats till det normgivande samhället. Lalander och Johansson menar att ungdomar under 

2000-talet exponeras till en större del än tidigare för droger och alkohol. Droger (narkotika) 

ses som något tabubelagt och ungdomar varnas för dessa substanser. Alkohol får en annan 

betydelse då detta idag är legalt från en viss ålder och under vissa omständigheter. Alkoholen 

har en annan historia att falla tillbaka på och i Sverige ses den som en källa till gemenskap, 

tradition och svensk natur. Om alkoholen hade uppfunnits idag hade den troligtvis förbjudits 

för dess effekter som personlighetsförändringar med mera. Under 60- och 70-talet började en 

process där narkotikan sågs som det onda i samhället, ”knarkaren” stigmatiserades och 

straffen på narkotikabrott höjdes. Detta visar på skillnaderna mellan alkohol och narkotika, 

alkoholen är socialt accepterad och legitim vid en viss ålder, medan narkotikan inte är tillåten 

överhuvudtaget oavsett ålder (s. 159-161,169). 

 En anledning till droganvändning bland ungdomar är bland annat att döva känslan av 

ensamhet samt skapa en stark känsla av gemenskap. Det är det förbjudna och hemliga som 

sammansvetsar gruppen. Lalander och Johansson (2002) beskriver detta som en 

revolutionistisk handling för att visa att de besitter rätten att bestämma över sin egen kropp. 

Att börja med droger handlar om sökandet efter äventyr och att lösgöra sig från de kulturella 

band som ungdomarna exponeras av i samhället. I dessa ungdomsgrupper ses användandet av 

droger som identitetsskapande, man visar vem man vill och inte vill vara (s. 161-162, 167, 

177).   
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3.4 ”Dom ser sig inte som personer som har problem” – 

magisteruppsats om socialarbetares föreställningar om 

narkotikamissbrukare 

Julia Ekman har gjort en magisteruppsats ”Dom ser sig inte som personer som har problem” 

under hösten 2009, en studie av socialarbetares uppfattningar av unga narkotikamissbrukare. 

Syftet med Ekmans (2009) studie är att undersöka hur socialarbetare beskriver ungdomar som 

aktualiseras till Socialtjänsten i samband med narkotikaproblem. Ekman bedriver kvalitativa 

intervjuer med socialarbetare för att försöka förstå deras föreställningar samt grupperingar 

som de framkallar av ungdomar som missbrukar narkotika. Genom att tolka och skapa 

förståelse utgår Ekman utifrån en hermeneutisk ansats. Då studien är av kvalitativ karaktär 

menar Ekman att målet är att ha en god förankring i verkligheten för att undersöka 

socialarbetarnas föreställningar kring ungdomar som använder narkotika (s. 6, 9). 

 För att förklara socialarbetarnas beskrivning av ungdomars narkotikamissbruk och hur 

dessa formas belyser Ekman (2009) detta utifrån den socialkonstruktivistiska teorin, detta för 

att för att få en bild av hur vi som människor skapar sociala processer som bildar de vi är som 

människor och vilken relation vi har till varandra (s. 14).  

 Ekman (2009) gör sedan en analys av socialarbetarnas svar på intervjufrågorna. I 

analysen kan det utläsas att unga missbrukares konsekvenser av sin problematik inte är så 

tydliga, det blir oftast mer påfallande när den unga blivit äldre. Ungdomarna blir 

kategoriserade som ”missbrukande ungdomar”, detta för att det anses vara lämpligast just för 

den gruppen. Socialarbetarna påpekar dock att detta inte innebär att ungdomarnas 

förutsättningar är detsamma. Bland ungdomarna finns två typer, den drivande och den 

passiva. En socialarbetare beskriver den drivande typen som någon som ofta har en kriminell 

bakgrund, medan den passiva typen inte utmärker sig utan är mer tillbakadragen. 

Socialarbetarna menar att ungdomar som använder narkotika inte nödvändigtvis behöver 

fastna i ett beroende eller långvarigt missbruk, de som gör det mår oftast psykiskt dåligt. De 

menar vidare att ungdomars mognad har en stor betydelse och oftast orsaken till att 

narkotikaanvändningen tar slut (s. 23, 25, 27). 

 Socialarbetarna diskuterar också kring ungdomars status som narkotikaanvändningen kan 

medföra, det vill säga att ungdomar medvetet utsätter sig för ett riskfyllt beteende för att hålla 

en specifik status bland sina vänner. De menar att ungdomarna utvecklar sin identitet utifrån 
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den umgängeskrets de tillhör och att det är viktigt för ungdomarna att ha en tillhörighet till en 

specifik grupp. Ungdomar som tillhör ett umgänge med kriminell karaktär löper också en 

ökad risk för att börja med droger (Ekman 2009: 27).  

 Socialarbetarna menar att alla ungdomar de möter är olika till sina karaktärer, man menar 

att det är oftast nyfikenheten som driver ungdomar till att från första början testa droger. 

Drogerna blir ofta för ungdomarna ett hjälpmedel att döva ångest och depressioner, den 

psykiska hälsan har en betydande roll om ungdomen börjar använda droger eller inte. Det 

viktigaste arbetet som socialarbetarna kan utöva i slutändan är motivation till ungdomarna 

som hamnat snett, att få dem att inse de konsekvenser som medför av beteendet har en 

avgörande roll (Ekman 2009: 30-31, 34).  

 

3.5 Brittiska socionomstudenters kunskaper och attityder om 

individer med missbruksproblem  

Sarah Galvani & Nathan Hughes (2008) undersöker i sin studie brittiska socionomstudenter 

kunskap och attityder till att arbeta med människor som har en utvecklad 

missbruksproblematik. Via frågeformulär fick de fram en kartläggning över studenternas 

attityder. Syftet med studien är att uppmärksamma kvalificerande missbruksutbildningar inom 

socialt arbete för att framtidens socialarbetare ska uppleva sin kunskapsbas som legitim i det 

professionella arbetet med missbrukare (s. 946). 

 Studiens grundar sig på bristen på kunskap och frånvaro av kvalificerad utbildning för 

området. Den begränsade forskningen som finns över området visar att socialarbetare 

upplever sig som okunniga och osäkra i arbete med individer med alkohol- och drogproblem, 

då det rör sig om interventioner som innefattar intimt ingripande. Forskarna menar att det 

finns en tydlig lucka på området över socialarbetare som har svårt att bemöta denna 

problematik (Galvani & Hughes 2008: 947-948). 

 I studien medverkade 156 studenter på två olika socionomprogram som läste första 

läsåret. Fullständiga uppgifter var i slutändan från 121 studenter där 69 procent av dessa inte 

hade genomgått någon utbildning om alkohol och droger. 96 procent av studenterna uppgav 

att en utbildning om alkohol och droger är mycket relevant inför det sociala arbetets praxis, 

vidare tyckte 87 procent att det skulle finnas flera dagars utbildning på området under 

utbildningen (Galvani & Hughes 2008: 950).   
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 Resultatet i enkätundersökningen visade att 61 procent av studenterna var osäkra på sin 

kunskap om alkohol och droger, 26 procent hade en relativt positiv uppfattning kring deras 

kunskap, dock var 13 procent mer negativa vilket enligt studien tyder på att det var osäkra på 

hur man som socialarbetare ska arbeta med individer med missbruksproblematik (Galvani & 

Hughes 2008: 953). 

 Undersökningen visar också att 56,1 procent av studenterna var osäkra, varken överens 

eller oense om huruvida studenterna skulle ha stöd från blivande kollegor, 39 procent 

upplevde att det skulle ha stöd varav 4,9 procent upplevde att det inte skulle ha stöd från 

blivande kollegor. (Galvani & Hughes 2008: 954). 

 Slutsatsen av artikeln visade partiella resultat från en studie som angavs för att bedöma 

studenters kunskaper på två socionomutbildningar i Storbritannien om attityder om att arbeta 

med människor med missbruksproblematik. Resultaten visade att det fanns en tydlig 

förståelse bland studenterna om vikten av utbildning inom området samt relevans till deras 

framtida praktik (Galvani & Huges 2008: 960).  

 

3.6 Sammanfattande reflektion 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi generellt se att forskningen behandlar bristen på 

kunskap bland socialarbetare vad gäller missbruksproblematik. Denna kunskapsbrist hindrar 

professionens utveckling och roll såväl i det sociala arbetet som i samhället. Teorier blir reella 

verktyg som bidrag till kunskapsutveckling och professionens legitimitet, detta ger 

förutsättningar att behandla missbruksproblem. Forskningen visar också att kunskap skapas 

mellan individer och omgivningen.  

 Vidare kan vi se i forskningen att kön är socialt och kulturellt betingat där normer 

specificerar könets egenskaper och om vad som är kvinnligt och manligt. Dessa kulturella 

band från samhällets normer kan påbörja sökandet efter en alternativ värld och identitet där 

droganvändning blir den revolutionistiska handling som visar att ungdomar bestämmer över 

sin egen kropp. Detta ger en känsla av gemenskap och en förbjuden och hemlig normbrytande 

värld.  

 Slutreflektionen av den tidigare forskningen är att vi kan återknyta till vårt syfte och 

frågeställningar. Utifrån den första frågeställningen kan vi å ena sidan urskilja kunskap om 

missbruk och dess påverkan på socialarbetarnas föreställningar, och å andra sidan hur detta 
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influerar på socialarbetarnas profession och roll i det dagliga arbetet med ungdomar som 

missbrukar. Utifrån den andra frågeställningen kan vi å ena sedan se den sociala 

konstruktionen av kön och droganvändningens identitetsskapande och å andra sidan hur 

normbrytande beteende påverkar socialarbetarnas dagliga arbete.  
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier samt teoretiska begrepp från tidigare 

forskning som vi använder oss av i analysen av empirin. För att rama in vår fokus i analysen 

valde vi att utgå från två teorier, där vi har berört specifika delar för att lyfta fram centrala 

aspekter från resultatet.  

 Den första teorin vi kommer att redogöra för är Judith Butlers (2007) feministiska 

postmodernistiska teori om kön och genus, samt beröra identitetsbegrepp. Vi kommer 

använda oss av Butlers tankar och tolkning av Monique Wittigs (1981) teori om kroppslig 

desintegration och fiktivt kön för att teoretisera resultatet.  

 Den andra teorin är Goffmans dramaturgiska rollteori med influenser från social 

konstruktionism.  

 

4.1 Butlers feministiska postmodernism och identitet  

Butlers (2007) definition av begreppet identitet syftar på att individens identitet skapas i de 

sociala sammanhang och strukturella omständigheter som individen befinner sig i. Identiteten 

är på detta sätt föränderlig då olika identiteter kommer upprättas och överges beroende på 

vilket syfte som ska uppnås. I och med detta menar Butler att en slutgiltig definition av en 

identitet inte går att uppnå (s. 67).  

 Butler (2007) menar att genus beskrivs genom en ”produktionsapparat”, där det 

biologiska könet skapas. Denna produktionsapparat är konsekvensen av samhällets 

konstruktion av genus, i och med detta är kön liksom genus socialt konstruerat (s. 56-57). 

 Butler (2007) diskuterar kön och genus utifrån Wittigs (1981) teori, dock med sin egen 

prägel. Genus görs genom diskursiva handlingar, så kallade performativa upprepningar. Detta 

syftar på att genus är en konstruerad effekt av samhällsdiskurserna och inte en effekt av 

interaktionssituationer. Det interagerande subjektet gör inte genus, utan subjektets genus 

skapas genom samhällets institutionella talhandlingar som benämner subjektets genus och 

dess karaktärsdrag. Detta innebär att det subjektet säger och gör kopplas till ett symbolsystem 

med på förhand sammankopplade betydelser för genusets benämning (s. 188-189).  
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4.2 Goffmans dramaturgiska rollteori  

Goffman (2009) beskriver den dramaturgiska rollteorin utifrån termen framträdande som 

syftar på en individs påverkan genom social interaktion på andra individer. Detta 

framträdande är en central del i det sociala samspelet då framträdandet ger information till 

observatören. Informationen som ges beror på vad individen tror att observatören vill se, det 

vill säga sociala förväntningar. Framträdandet upprätthåller på så sätt en fasad vars funktion 

är ett uttrycksredskap som används omedvetet eller medvetet av individen under 

framträdandet (s. 28, 35).  

 Goffman (2009) menar vidare att fasaden och dess framträdanden förändras beroende på 

samhällets normer och att dessa ska integreras i framträdandet. Detta menar Goffman leder till 

idealisering, då det syftar på en strävan att nå högre i samhällsordningen. När individen har 

lärt sig att bemästra fasaden och framträdanden är detta uppnåeligt. Rollen kan på så sätt 

framhävas eller undanhållas (s. 39-40, 57). Motiven bakom varje framträdande kommer att 

försöka kontrollera observatörens uppfattningar som uppstår från situationen. När individen i 

olika situationer spelar samma roll inför samma observatörer skapas ett socialt samband 

mellan den spelande individen och observatörerna. I och med det sociala sambandet skapas en 

social roll som i sin tur innebär att fler roller innefattas och framhävs i olika framträdanden 

(Goffman 2009: 22-23). 

 

4.3 Teoretiska begrepp i tidigare forskning 

De teoretiska begrepp vi har identifierat i den tidigare forskningen är kunskap, 

kunskapsproduktion, social konstruktion och identitetsskapande.   

 Kunskap är ett resultat av sociala konstruktioner mellan individer och omgivningen där 

kunskapen bildas i samverkan för att uppnå en förbättring av något. Kunskapen påverkas av i 

vilket sammanhang det skapas exempelvis socialt eller kontextuellt. Den blir dock inte 

verksam förrän i ett handlande (Laanemets 2005:104-105). Professionell kunskap är uppdelad 

i teori och praktik där individens kunskapsproduktion inte förstås utifrån handlandet, utan det 

förstås först när det sammanförs (Hilte 2005:48-50).  

 Social konstruktion av kön visas i tidigare forskning att det speglas av kulturella och 

normativa aspekter för vad som är manligt och kvinnligt. Individen rättar sig efter detta för att 

inte verka avvikande eller annorlunda (Lalander & Johansson 2002:130-131).  
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 Identitetsskapande bland ungdomar kan präglas av känslan av att tillhöra en specifik 

grupp som har en stark gemenskap, där droganvändning, det hemliga och förbjudna, skapar 

sammanhållning. Identitetsskapandet blir ett sökande efter vem man vill och inte vill vara 

(Lalander & Johansson 2002: 161-162, 167, 177, Ekman 2009:27).   

 

4.4 Sammanfattande reflektion 

Vi har valt att utgå från två teorier samt teoretiska begrepp från tidigare forskning. Detta med 

anledningen att vi ansåg att enbart en teori inte omfattade hela vårt empiriska material. Vi 

avser i analysen att använda oss av den kritiska realismen som ett hjälpmedel för att förklara 

och förstå olika resonemang och aspekter vars funktion i analysen är att förstå empirin och 

förklara den med hjälp av valda teorier och begrepp.   

 Goffmans dramaturgiska rollteori grundar sig på huruvida vi kan spegla socialarbetarnas 

profession och roll utifrån deras föreställningar i arbetet med missbrukande ungdomar. 

Butlers feministisk postmodernistiska teori och dess identitetsbegrepp valdes av den 

anledningen att det kan förklara hur ungdomars kön och huvuddrog kan påverka 

socialarbetarnas dagliga arbete.  

 Teorierna kompletterar varandra på så sätt att vi dels kan identifiera hur socialarbetarnas 

föreställningar påverkar det dagliga arbetet samt deras roll och identitet i det sociala arbetet. 

Vi kan även teoretisera ungdomars kön och drogers inverkan i socialarbetarnas dagliga arbete.   

 Dessa teorier och begrepp analyserar vi med hjälp av vår vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt i en diskussion där möjliga förklaringar mellan socialarbetarnas föreställningar 

och dagliga arbete med missbrukande ungdomar kan kopplas samman. Detta genom att 

pendla mellan att förstå och förklara. Diskussionen förs i analysen.  
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5 Empirisk redovisning och analys  

I detta kapitel presenterar vi en komprimerad sammanfattning av de tre kvalitativa enskilda 

intervjuerna som vi har genomfört indelat i teman specificerade med citat som förstärker 

dessa. De valda temana har vi dels hämtat från vår intervjuguide, dels nya har även tillkommit 

utifrån empirin. Temana representerar syfte samt frågeställningarna i studien. Vi analyserar 

varje tema med hjälp av de valda teorierna samt de identifierade teoretiska begreppen från den 

tidigare forskningen för att föra en diskussion kring olika resonemang och perspektiv för att 

lyfta empirin. Vi använder oss här av vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, kritisk realism, 

vid analyseringen för att på så sätt kunna identifiera mekanismer. Detta för att pendla mellan 

att förstå och förklara vårt empiriska resultat i förhållande till våra teorier och teoretiska 

begrepp som vävs in parallellt så långt det är möjligt vid analyseringen.  

 

5.1 Förhållningssätt i arbetet med ungdomar som missbrukar 

Gemensamt för de respondenter som vi intervjuade är att de har stor erfarenhet av att jobba 

med ungdomar. Respondenterna upplever att förhållningssättet, så som bemötande, lyhördhet, 

tillgänglighet och visa intresse för ungdomarna var bland det viktigaste i arbetet. Den största 

erfarenheten fick de från ungdomarna själva genom deras berättelse om sin problemsituation. 

 

Det viktigaste är ju ändå förhållningssättet gentemot ungdomarna, vad man har för syn 

och hur man lyssnar och hur mycket man bryr sig, det är grundstenarna tycker jag. //…// 

Dom man lär sig mest av det är ju ungdomarna själva när dem berättar och 

så.(Respondent 1) 

 

Respondenterna var tydliga med att det är viktigt att se till ungdomarnas egna önskemål, 

förutsatt att det är för ungdomens bästa. Respondenterna uppger att man har ett ansvar i sin 

roll, men att det är viktigt att vara ödmjuk och ärlig och att det i slutändan är avgörande att 

ungdomarna känner trygghet och har tillit gentemot dig som myndighetsperson. 

 

De smiter ganska fort om man tar fram pekpinnen. (Respondent 1) 
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Man ska vara ärlig mot ungdomarna annars går det inte, det är lönlöst direkt. 

(Respondent 2)  

 

Trots att de har ett ansvar för ungdomarnas bästa menar en respondent att även 

ungdomen har ett ansvar, specifikt för sig själv och att detta ansvar präglas av val och 

ungdomens val att förändra sin situation. Respondenten menar vidare att ungdomen ska 

göra det största arbetet i förändringsarbetet.  

 

Jag gör en liten del, jag finns en liten stund i deras liv. De finns själva, de har själva 

ansvaret över sitt eget liv, jag kanske kan ge dem en liten push i rätt riktigt.//…// Varje 

människa har alltid ett eget val. Låter lite elakt om folk som har det jättejobbigt, men man 

har ändå alltid ett eget val, hur man vill handskas med den jobbiga situationen man är i 

//…// när jag träffar ungdomarna utgår jag alltid från att det har egna val. //…// Jag åker 

inte ens med tåget, jag sätter mig bara på nått ställe. Så Kalle (fiktiv) ska uppleva att det 

är hans om jobbar. (Respondent 2)  

 

Det är svårt med rutiner för hur arbetet med ungdomar som missbrukar ska utformas då 

problemen och insatserna är individuella. En respondent påpekar att missbruket inte enbart är 

det som är problemet utan det finns ofta andra bekymmer runtom kring ungdomens liv. 

Respondenten anser vidare att det är viktigt att involvera ungdomen och dess önskemål, men 

att det ska vara rimligt för ungdomens bästa. 

 

Utifrån att alla individer är så himla olika skapar man ju någon slags handlingsprocess 

för varje individ. //…// Jag tycker ju att det är jätteviktigt att lyssna på den enskilde 

människan och vad de har för önskemål //…// sen så har man ju också ett ansvar och 

komma med förslag, och föreslå det man tror skulle vara bäst för ungdomen. (Respondent 

3) 

   

Två av respondenterna upplever att det är viktigt att lyfta fram ungdomens egna resurser det 

vill säga vad de själva är bra på, istället för att lägga fokuset på enbart 

missbruksproblematiken. Respondenterna uppfattar att ungdomarna inte är vana vid det. De 

anser också att det har stor betydelse att se på faktorer som hur det ser ut för ungdomen när 

den inte dricker alkohol eller använder droger.  



  

26 

 

 

Jag tycker att man ska titta mera på det positiva, alltså mer på detta med resurser och 

bygga på dem. (Respondent 2) 

 

En av respondenterna menar att erfarenhet kommer med tiden och man lär sig nya saker 

utifrån de ungdomar man möter i det dagliga arbetet. 

 

I det sociala arbetet använder du dig som ett redskap, varje dag //… // det är ingenting du 

kan läsa dig till utan det kommer med erfarenhet, desto längre du har jobbat ju större 

lyhördhet och känslighet får du för arbetet. (Respondent 3) 

 

5.1.1 Analys 

Som ovan nämnt uppgav respondenterna att förhållningssättet genom att vara lyhörd, visa 

förståelse, intresse och ett bra bemötande gentemot ungdomar som missbrukar är centralt i 

arbetet. Socialarbetarna menade att man måste vara tillgänglig för att skapa en bra relation 

och bra samarbete med ungdomen. I förhållande till Goffmans (2009)
3
 begrepp framträdande 

kan socialarbetarnas strävan av att vara tillgängliga förstås, då detta skapar en tillit mellan 

socialarbetaren och ungdomen i mötet. Framträdandet som innefattar dessa centrala delar kan 

vi se som socialarbetarnas idealisering
4
 av det sociala arbetet, att det är på detta sätt som det 

ska utövas. Denna idealisering av arbetet kan vi tolka som att socialarbetarna skapar vad 

Goffman kallar fasad. Denna fasad framhävs eller dämpas beroende på vad socialarbetaren 

vill framföra. Detta bildar den roll som socialarbetaren intar i det sociala samspelet.  

 Aspekter i socialarbetarnas roll
5
 som medvetet eller omedvetet framhävs eller dämpas 

kan exempelvis vara maktrelationen mellan socialarbetaren och ungdomen. En respondent tog 

exempelvis upp att beakta ungdomars önskemål förutsatt att det är för ungdomens bästa, detta 

kan ses som en maktrelation där socialarbetaren har auktoriteten att avgöra till förmån för 

ungdomens bästa. Det kan vidare ur ett kritiskt realistiskt tänkande förklaras och förstås 

genom Butlers (2007) resonemang om identitetens föränderlighet samt Goffmans (2009) 

förklaring på bemästring av rollen. Beroende på hur mycket makt socialarbetaren medvetet 

                                                
3 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” i Teoretisk referensram 
4 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” I Teoretisk referensram 
5 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” i Teoretisk referensram 
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framhäver i sin roll
6
 förändras socialarbetarnas yrkesprofessionella identitet. Identiteten 

förändras i enighet med vilket syfte som ska uppnås och följden kan förstås som att 

maktrelationen mellan socialarbetaren och ungdomen regleras av dessa omständigheter. Det 

påverkar också i sin tur vilken identitet och roll som ungdomen intar i mötet.  

  Socialarbetarnas förhållningssätt gentemot ungdomarna kan präglas av den kunskap
7
 

som de får i mötet med ungdomen. Förhållningssättet påverkas dels av denna kunskap och 

dels av vilken roll ungdomen går in i. I likhet med Goffmans (2009) och Butlers (2007)  

resonemang om den sociala konstruktionen av roller, samt även Laanemets (2005) 

tankegångar om hur kunskap bildas
8
 styrks tankegången om att kunskap är socialt konstruerat. 

Utifrån arbetet med ungdomarna i yrkesprofessionen kan vi utifrån Butler och Goffman 

förklara denna kunskap som bidrag till den identitet som socialarbetaren får i den roll där 

kunskapen lyfts fram eller döljs i mötet med ungdomen (framträdandet) för att på så sätt 

genom förståelse erbjuda insatser. Genom kunskap kan en större förståelse för ungdomar som 

missbrukar uppnås. I förhållande till socialarbetarnas förhållningssätt och det dagliga arbetet 

kan vi dra den slutsatsen att kunskap är socialt konstruerad i sig.  

 

5.2 Reflektion & motivation 

Respondenterna anser att reflektion har en stor betydelse för arbetet som görs, att titta tillbaka 

på vad man gör bra och mindre bra, samt vad som kan förändras och utvecklas. Det är av 

betydelse att dela med sig av tankar och idéer till sina kollegor, samt att ta lärdom av sina 

misstag och tvärtom, att ge sig själv beröm när man gör något som är bra.  

 En av respondenterna tycker att det är A och O att reflektera, dock är det viktigt att inte 

överanalysera saker och ting. Respondenten anser att det är bra att reflektera mellan samtalen 

med klienter samt att skriva stödord för att kunna ta med sig till nästa samtal med klienten. 

 

//…// så reflektion annars händer det ingenting, då hamnar man i samma spår hela tiden, 

då vet man inte om man är på rätt väg. (Respondent 2) 

 

                                                
6 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” i Teoretisk referensram 
7 Se ”Forskning i vård och behandling” i Tidigare forskning 
8 Se ”Forskning i vård och behandling” i Tidigare forskning 
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Det är jätteviktigt, det viktigaste är att man är medveten om det man själv gör för fel och 

så det gör man ju hela tiden, man är ingen expert på andra människor. (Respondent 3) 

 

Samtliga respondenter lyfter fram att ungdomars motivation till förändring är en central del i 

behandlingsarbetet. Två av respondenterna lyfter även fram att ungdomar i stor utsträckning 

är vana vid att prata kring sitt problem och inte de positiva egenskaperna hos dem själva. I 

motivationsarbetet är det därför viktigt att identifiera styrkor hos ungdomen för att på så sätt 

hitta resurser samt redskap för att guida ungdomen ut ur missbruket. 

 Det är dock individuellt hur motiverad ungdomen är att komma ur sitt missbruk. 

 

Det finns ingen människa som är dålig på allt, det finns alltid resurser… (Respondent 2)  

 

Oftast är det ju så att en ungdom som är inne i ett tungt missbruk är ju inte 

jättemotiverad att sluta, för man har ändå inte liksom stött på så tunga konsekvenser så 

man tycker att man vill sluta. (Respondent 3) 

 

5.2.1 Analys 

För att lyfta respondenternas beskrivningar av reflektionens betydelse i arbetet kan vi tolka 

reflektion som en medveten strategi i socialarbetarnas fasad
9
. Reflektion, dels för egen del 

och mellan kollegor, lyftes fram som en utvecklingsmöjlighet då det kan ge nya infallsvinklar 

och perspektiv och därmed utveckling på ett professionellt plan. Detta kan kopplas till 

framträdandet
10

 då vi ser det som ett socialt samspel mellan kollegor där det sker en 

påverkansprocess på respektive individ genom social interaktion. Vidare kan det förklaras 

som att socialarbetarna strävar efter att klättra i samhällsordningen, vilket kan ses som att 

socialarbetarna försöker att idealisera
11

 professionen då utvecklingsmöjligheterna kan bidra 

till klättringen i samhällsordningen. 

 Som ovan nämnt i empirin har våra respondenter beskrivit betydelsen av 

utvecklingsmöjligheter i form av reflektion för att på så sätt utvecklas i sin yrkesprofession. 

Det kan tolkas som att reflektion är en form av kunskapsproduktion
12

 och mekanism
13

 på så 

                                                
9 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” i Teoretisk referensram 
10 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” i Teoretisk referensram 
11 Se ”Goffmans dramaturgiska rollteori” i Teoretisk referensram 
12 Se ”Kunskap och förståelse i behandlingsarbete” i Tidigare forskning 
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sätt att reflektion kan förklaras som en metod för kunskapsdelning mellan socialarbetarna som 

bidrar till den praktiska utvecklingen. Utvecklingsmöjligheterna sker framförallt i mötet med 

ungdomarna där den teoretiska kunskapen
14

 används praktiskt i form av exempelvis 

samtalsmetoder. Det handlar inte om hur teori och praktik kombineras utan hur och när det 

äger rum (Hilte 2005: 48-50). I likhet med vad respondent 3 ansåg om mötet med ungdomar 

kan utvecklingsmöjligheter ges i form av kunskap om missbruk genom ungdomars egna 

berättelser som inte går att läsa sig till.  

 I likhet med Ekmans
15

 (2009) resultat beskrev våra respondenter ungdomarnas 

motivation som en central del i förändringsarbetet. Utifrån Goffmans (2009) dramaturgiska 

rollteori kan ungdomarnas grad av motivation ses som en generativ mekanism
16

 och tolkas 

som en del av fasaden vilket framhävs i framträdandet med socialarbetaren. Detta i sin tur 

påverka vilken roll ungdomen intar i mötet. En ungdom som inte är motiverad till att förändra 

sin situation kan göra att socialarbetaren intar en mer maktinnehavande roll. I annat fall kan 

socialarbetarens förhållningssätt vara att vilja få en reaktion från ungdomen och att denne ska 

engagera sig i förändringsarbetet. Ungdomens förhållningssätt påverkas av det sociala 

samspelet med socialarbetaren vilket får följden att ungdomen intar en mer eller mindre aktiv 

eller passiv roll. Detta kan vi även göra kopplingar till Ekmans
17

 (2009) forskningsresultat där 

två typer av ungdomskaraktärer beskrevs som drivande eller passiv. 

   

5.3 Kön & huvuddrog 

Våra respondenter upplever sig inte se någon större skillnad beroende på kön i det dagliga 

arbetet.  

 

Jag hoppas inte att jag gör någon skillnad //…// men där pågår en ständig diskussion om 

detta där man försöker poängtera att det inte är någon skillnad mellan tjejer och killar. 

                                                                                                                                                   
13 Se ”Vetenskapsteoretiska utgångspunkt” 
14 Se ”Kunskap och förståelse i behandlingsarbete” i Tidigare forskning 
15 Se ””Dom ser sig inte som personer som har problem” – magisteruppsats om socialarbetares föreställningar 

om narkotikamissbrukare” i Tidigare forskning 
16 Se “Vetenskapsteoretisk utgångspunkt” 
17 Se ””Dom ser sig inte som personer som har problem” – magisteruppsats om socialarbetares föreställningar 

om narkotikamissbrukare” i Tidigare forskning 
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(Respondent 1) 

 

Jag ser dem ju mera som individer, att de är unika istället för skillnader på kön. 

(Respondent 2) 

 

Ju mer man jobbar ju mer tror jag man blir bättre på att se själva bekymret oavsett om 

man är tjej eller kille, då spelar det inte så himla stor roll. (Respondent 3) 

 

Gemensamt för respondenterna är att de upplever att hasch, cannabis och tablettmissbruk som 

de vanligaste drogerna. Respondenterna tycker att det var vanligare att killar missbrukar 

cannabis och hasch och att tjejer oftare missbrukar tabletter. De anser dock att alkohol är 

vanligast både hos tjejer respektive killar. 

 

Det är lite kultur också, det är erkänt att folk dricker. Det är ju jättehöga siffror på 

ungdomar som dricker alkohol.  (Respondent 1) 

 

En respondent tror att tjejer som missbrukar ofta har ett destruktivt beteende för att få 

tag på droger, genom att exempelvis utnyttja sin kropp som ett slags redskap bland äldre 

som missbrukar. Vidare säger respondenten att grunden till att man fastnar i missbruk 

kan vara att ungdomen har föräldrar som missbrukar, är psykiskt sjuka, problematik i 

skolan eller att ungdomen har någon form av diagnos som man självmedicinerar. Detta 

menar respondenten kan göra att de hamnar utanför och söker sig exempelvis till 

missbruksvärlden. 

 

5.3.1 Analys 

Enligt socialarbetarnas uppfattningar fanns det ingen större skillnad i det dagliga arbetet 

mellan tjejer och killar, utan att problematiken var i fokus. Kön spelar i detta fall ingen roll 

utan insatserna i arbetet utformas i varje enskilt fall. I förhållande till Butlers (2007) tankar 

om att människan speglar sig själv i de personliga, sociala och institutionella talhandlingar 

som påverkar individen samt kön och identitet, kan det tolkas som att socialarbetarnas 

uppfattningar om könen grundar sig mer på omständigheter runt omkring än individen i sig. 

Dessa omständigheter skulle exempelvis kunna vara vilken slags problematik, problem 
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hemma och socialt nätverk med mera. Förutsatt att kön i dessa bemärkelser inte har betydelse 

i det dagliga arbetet kan vi tolka det som att socialarbetarnas identitetsskapande
18

 av 

ungdomen i detta fall inte nödvändigtvis beaktar kön som en del av identiteten hos varje 

enskild individ. Följden av detta blir att enbart problematiken avgör insatserna i det dagliga 

arbetet och att faktorer som rör kön inte beaktas. 

 Socialarbetarna upplevde dock en skillnad mellan könens huvuddroger. Förutom alkohol, 

som är den generella substansen oavsett kön, röker killar hasch och cannabis oftare och tjejer 

har vanligare en form av tablettmissbruk. En av socialarbetarna tog exempelvis upp att tjejer 

oftare drabbas av ångest och utsätter sig själva för destruktivt beteende, vilket kan tolkas som 

att de samhälleliga kraven blir för stora. Det är möjligt att de i detta scenario lättare får 

tillgång till olika sorters tabletter, där följden kan bli självmedicinering för sin ångest. 

Killarnas användning av hasch och cannabis kan ses som en social form av missbruk, då en 

socialarbetare skildrade introduktionen av cannabis via olika grupperingar vilket vi kan 

koppla samman med de sociala talhandlingar
19

 som påverkar individen. Ur ett annat 

perspektiv skulle ungdomars droganvändning kunna vara en följd av grupptryck, då 

påtryckningar att enbart testa och prova kan leda till droganvändning i större omfattning. 

Ytterligare ett perspektiv om ungdomars droganvändning är att alkohol och droger är något 

som ungdomen är uppväxt med i sin hemmiljö. Föräldrarna kanske dricker alkohol varje dag 

vilket blir något normalt i ungdomens vardag. Vi kan tänka oss att beroende på föräldrarnas 

kön påverkas ungdomen. Exempel på detta är om mamma dricker vin varenda dag så finns det 

risk att dottern ser detta som ”normalt”, detta kan förklaras genom att dottern identifierar
20

 sig 

med mamman. Utifrån våra tankar om ungdomarnas sociala nätverk och miljö samt 

samhällets påverkan på hur ungdomars identitet och kön, kan vi i likhet med Butlers (2007) 

teori förstå hur kön och identitet är socialt konstruerade. Denna konstruktion kan vi utifrån ett 

kritiskt realistiskt perspektiv förklara genom att samhällets normer och värderingar är de 

generativa mekanismer som influerar hur en normativ ungdomskaraktär ska se ut och vara. I 

ett bredare perspektiv utifrån det sociala arbetet, kan socialarbetarnas arbete förklaras och 

förstås som en del av uppbyggnaden av denna konstruktion då de arbetar för att ungdomen 

och dess beteende ska förändras till att passa in i en normativ ungdomskaraktär.  

 

                                                
18 Se ”Ungdomsgrupper och kultur” i Tidigare forskning 
19 Se ”Butlers feministiska postmodernism och identitet” i Teoretisk referensram 
20 Se ”Ungdomsgrupper och kultur” i Tidigare forskning 
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5.4 Alkohol, droger och kriminalitet 

Två av våra respondenter menar att ungdomarna är duktiga på att dölja sitt missbruk för 

skolan och sina föräldrar. Vissa ungdomar kan röka cannabis i flera år utan att det märks. 

Dock är alkoholen svårare att dölja eftersom att det luktar och det uppmärksammas om 

ungdomar går omkring berusade i skolan. Att ungdomarna röker cannabis och dricker alkohol 

är inte någonting som de säger till sina föräldrar men viljan att berätta finns ändå där.  

 

Jag upplever att de har ett sanslöst stort behov av att berätta för oss.  (Respondent 2) 

 

Respondenterna betonar att det är vanligt att de ungdomar som missbrukar har en kriminell 

bakgrund, detta gäller både tjejer och killar. Flera av respondenterna upplever att killar slåss 

och bråkar mera medan tjejers kriminella handlingar oftare innefattar snatteri. En respondent 

påpekar dock vikten av att inte generalisera då det finns olika sorters individer med 

missbruksproblem.  

 

Det är väldigt olika vad du är för individ, du kan träffa värsta haschmissbrukaren som  

bara sitter hemma i sin stuga och röker hasch och inte gör en fluga förnär, sen kan det 

vara den mer utåtagerande missbrukaren som är mer kriminell och slåss. (Respondent 3) 

 

En av respondenterna anser att dagens ideal påverkar ungdomarna. Respondenten uppger 

vidare att dessa ideal påverkar ungdomarna till den grad att de inte klarar av att gå i skolan. 

För att kunna sponsra sitt missbruk gör de val som involverar kriminella handlingar.  

 

Sen alla ideal man ska leva upp till och sådana där grejer, det låter som klyschor men 

många ungar mår dåligt av det.//…// Inom den kriminella världen behöver du ingen 

utbildning, det enda du behöver är att du talar om att du behöver jobba. (Respondent 2)  

 

5.4.1 Analys 

I Butlers (2007) beskrivning av kön och identitetsbegreppet, kan det tänkas att ungdomens 

kön och identitet skapas i samband med något ungdomen utför i handling i en egen skapad 

värld, till exempel att individen missbrukar någon form av substans eller som en respondent 

beskrev om respektive köns kriminella handlingar. Killar bråkar och slåss och tjejer snattar.  I 
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förändringsarbetet att komma ifrån sitt missbruk kan identiteten innebära att ungdomen inte 

enbart strävar efter förändring utan en ny identitet kopplat till kön, en ungdom med andra 

egenskaper som inte missbrukar. Vidare utifrån Goffman (2009) kan sägas att identiteten 

ändras under framträdandet beroende på vad som omedvetet eller medvetet lyfts fram då 

identiteten är socialt konstruerad, vilket i sin tur påverkar ungdomarnas roll i det sociala 

samspelet med socialarbetarna. 

 Socialarbetarna i likhet med Ekmans
21

 (2009) informanter i sin studie upplevde att 

konsekvenserna av ett missbruk är svåra att uppfatta för ungdomarna, då de inte alltid ser 

följderna av deras handlingar. En möjlig följd är enligt oss att dessa konsekvenser exempelvis 

kan utmynna i kriminalitet oavsett kön och därmed ge svårigheter att exempelvis slutföra 

skolan, få arbete i framtiden och så vidare. I likhet med Butlers (2007) resonemang om hur 

genus konstrueras, kan vi utifrån ett kritiskt realistiskt perspektiv förklara att normativa 

uppväxtförhållanden i samhället och dess ideal påverkar ungdomars möjlighet att få arbeten 

senare i livet, där ungdomens kön och kriminella bakgrund kan inverka på 

arbetsmöjligheterna. Detta kan ses som att samhället socialt konstruerar
22

 den före detta 

kriminella ungdomen. Genom att samhället enligt Lalander och Johansson (2002) socialt 

konstruerar roller och identiteter genom att tala om hur och på vilket sätt en individ ska vara 

kan man på detta sätt förstå och förklara hur den kriminella ungdomen samhällsmässigt 

konstrueras.  

 

5.5 Ungdomskultur och gemenskap 

Respondenterna lyfter fram hur ungdomarna idag skapar sin egen kultur vad gäller alkohol 

och droger. En av respondenterna menar att det skiljer sig mellan alkohol och droger och att 

detta påverkar intaget, då respondenten upplever att alkohol är den substans som är vanligast 

bland ungdomar. 

 

Det är inte lika mycket tabu att dricka alkohol som att röka cannabis. (Respondent 1)  

 

                                                
21 Se ””Dom ser sig inte som personer som har problem” – magisteruppsats om socialarbetares föreställningar 

om narkotikamissbrukare” i Tidigare forskning 
22 Kan ses utifrån både Butler (2007) och det teoretiska begreppet 
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En av respondenterna skildrar hur ungdomskulturen tar sig i uttryck specifikt hur det kan gå 

till vid första tillfället vid intag av droger. Respondenten uppger att ungdomar brukar berätta 

att introduktionen av exempel cannabis går till på sådant sätt att gäng träffas och att oftast 

introducerar äldre medlemmar de yngre med att bjuda på en rök.  

 Flera av respondenterna beskriver det som ett normbrytande beteende att använda droger 

och att dricka alkohol. Detta genererar ett utanförskap vilket resulterar i att ungdomen söker 

efter andra individer som söker samma sak. Denna gemenskap kan dock grunda sig på 

droganvändning.  

 En av respondenterna uppfattar att ungdomar som medverkar i olika ungdomsgäng där 

mycket alkohol och droger förekommer, lever i en och samma verklighet med samma 

människor runtomkring dem. Dessa ungdomar har en förmåga att hitta varandra då det har 

samma intresse och att de missbrukar.  

 Två av respondenterna menar att gemenskapen hos ett ungdomsgäng som missbrukar 

olika droger skapar en tillhörighet som präglas av något hemligt och spännande.  

 

Det blir lite häftigt, man får en tillhörighet //...// häftigt, och det är jättehemligt, och det 

är just att det är hemligt som gör det så spännande. (Respondent 2) 

 

5.5.1 Analys 

Att dessa ungdomar söker efter en gemenskap i kombination med droganvändning och 

kriminalitet kan ses som en ungdomskultur. Utifrån Butlers (2007) genusteori och begreppet 

identitet kan detta tolkas som killars och tjejers identitetssökande i en alternativ normbrytande 

gemenskap. Detta kan utifrån en kritiskt realistiskt grund förklaras genom att ungdomstiden 

ofta präglas av identitetskriser där ungdomen kan känna sig utanför. Detta utanförskap kan 

leda till att killar och tjejer söker efter ungdomar som söker samma sak, en tillhörighet. Att 

killar och tjejer söker sig till olika grupper, är enligt oss inte konstigt då i likhet med Butlers 

(2007) förklaring av identitetens förändring för att uppnå ett visst syfte. Att komma ifrån 

utanförskapet kan göra att ungdomar kopplar samman vissa handlingar med en viss identitet 

som de söker efter. Handlingarna kan involvera kriminalitet och droganvändning då de finner 

att dessa identiteter kopplas samman med gemenskap (Jfr Ekman 2009:27). Detta kan vidare 

förklaras utifrån Goffmans (2009) begrepp roll i det sociala samspelet, då handlingar i form 
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av kriminalitet och droganvändning medverkar till att forma ungdomarnas olika roller i 

grupperna. För att inte bryta de gruppnormer som finns blir följden att ungdomar genomför 

vad samhällets normer säger är avvikande beteende, vilket vidare kan tolkas som att 

samhällets sociala konstruktion av den kriminella missbrukande ungdomen upprätthålls. 

Gemenskapen skapar i sin tur en tillhörighet och därmed en identitet. I likhet med Lalander 

och Johansson (2002)  skapar droganvändning något hemligt och förbjudet som ger den starka 

känslan av gemenskap och tillhörighet. På detta sätt kan vi förstå och förklara att 

droganvändning blir identitetsskapande för killar och tjejer i en stark gemenskap (s.161-162).  

 

5.6 Föreställningar 

När respondenterna diskuterar och reflekterar över föreställningar angående ungdomars 

missbruk samt arbetet med ungdomar, återkopplade de till flertalet centrala aspekter som 

tidigare kommit fram under intervjuerna.  

 Respondenterna är tydliga med att flexibilitet, lyhördhet och reflektion över arbetet som 

utförs är centralt. Respondenterna anser också att de utvecklas mest i sin professionella 

yrkesroll i mötet med ungdomarna.  

Respondent 1 lyfter återigen hur viktigt det är med förhållningssättet samt bemötandet 

gentemot ungdomarna. En bra relation med ungdomarna bygger på förståelse, tillit och ett bra 

samarbete. 

 

Jag känner också att jag gör ett jäkligt bra jobb, att jag är duktig på att bemöta 

ungdomar och att jag får mycket beröm av ungdomarna. De öppnar sig och berättar hur 

de har det och att man också kan göra något konkret åt deras situation.  (Respondent 1) 

 

Samtidigt upplever respondenten att ungdomarna inte alltid förstår konsekvenserna av att 

missbruka alkohol och droger. Det är därför viktigt att se andra aspekter som inte 

nödvändigtvis har med missbruksproblematiken att göra, som exempelvis intressen och 

egenskaper. 

 

Dom som missbrukar är ju oftast inne i den fasen att de tycker att det är kul och roligt 

och de har inte sett så mycket negativa sidor av det. //...// titta mer på det som är positivt, 
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jag upplever att de inte är så vana vid det, att man tittar på det som ungdomarna faktiskt 

har lyckats med, som de faktiskt är bra på. (Respondent 1) 

  

Respondenterna diskuterar reflektionens betydande roll i arbetet, att ta lärdom av det man gör 

mindre bra men att det också är okej att göra fel ibland. Det får inte glömmas bort när ett bra 

arbete görs och att övertyga sig själv om att det utförda arbetet är till för att hjälpa och få 

ungdomarna att må bättre. Vidare anser de att reflektion för egen del är en förutsättning för 

utveckling. De lyfter fram vikten av att utbyta idéer och tankar med kollegor dock 

uppmärksammas även ungdomens egna önskemål. 

 Respondent 2 tar återigen upp att ungdomarna har ett eget val och att det är ungdomen 

själv som måste bidra till att göra sitt eget förändringsarbete. Respondenten berättar om sina 

tidigare föreställningar om ungdomar, respondenten var skeptisk till att börja arbeta med 

målgruppen. 

 

Dom tror att de vet allting bäst och gapar och skriker och sånt där. (Respondent 2) 

 

Idag efter många års erfarenhet ångrar inte respondenten yrkesvalet. 

 

Det är något speciellt med dem. Det är deras uppgift att göra revolt mot oss vuxna. 

Många gånger har de rätt och det tycker jag är fascinerande, det tror jag aldrig jag 

tröttnar på egentligen och de protesterar ju på ett sätt och det blir ju ofta tyvärr negativt 

för deras del då, konsekvenserna blir inte så gynnsamma alla gånger. (Respondent 2) 

 

Respondent 3 problematiserar och reflekterar över föreställningar utifrån en samhällskontext 

där aspekter som kultur och normer kan ha effekt på föreställningar om missbruk.  

 

Man påverkas ju av allt som händer i samhället //…// I Sverige har man ju en viss kultur 

hur man ser på missbruk, åker man till ett annat land så är det som vi kallar missbruk 

här är inte missbruk i ett annat land. Man påverkas ju jättemycket av de 

föreställningarna som finns i samhället och de normerna i den kulturen som finns i 

Sverige. (Respondent 3) 
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5.6.1 Analys 

Respondent 1 beskrev följden av vad ett bra förhållningssätt gentemot ungdomar kan generera 

i. Detta kan utifrån ett kritiskt realistisk perspektiv förstås och förklaras utifrån Goffmans 

(2009) dramaturgiska rollteori där socialarbetarens framträdande och fasad gentemot 

ungdomarna speglar det som ungdomarna vill att socialarbetarens roll ska innehålla. Detta kan 

vidare tolkas som att socialarbetaren kan bemästra sin roll till förmån för ungdomarna samt att 

socialarbetarens egen yrkesroll stärks.  

 Respondent 2 beskrev ovan sina tidigare föreställningar om att arbeta med ungdomar. 

Denna föreställning kan tolkas som en effekt av samhällets sociala konstruktion av en 

påfrestande ungdom som gapar och skriker. Under årens gång har denna föreställning 

förändrats vilket kan förstås och förklaras utifrån en kritisk realistisk tanke om kunskapens 

och kunskapsproduktionens påverkan på föreställningar. Kunskap
23

 och kunskapsproduktion
24

 

kan ses som bron mellan socialarbetarnas föreställningar och deras arbete med ungdomar som 

missbrukar, på så sätt att kunskapen som socialarbetarna generellt har om ungdomar och 

missbruk påverkar deras föreställningar. Vidare påverkas insatserna i det dagliga arbetet och 

de övervägs gentemot omständigheter runtomkring ungdomen som exempelvis skolgång, 

familjeförhållande och umgängeskrets. Vi kan utifrån detta förstå och förklara hur kunskap, 

kunskapsproduktion och förståelse inverkar på socialarbetarnas föreställningar i det dagliga 

arbetet då kunskapsproduktionen kan generera ny kunskap som bidra till ökad förståelse.  

 Socialarbetarens roll utifrån Goffman (2009) kan i detta fall kompletteras som ett 

ytterligare perspektiv då vi kan se att genom förändrade föreställningar har även 

socialarbetarens roll förändrats genom kunskap och förståelse. Arbetet med ungdomar har gett 

nya insikter, där ungdomarna är socialarbetarens primära kunskapskälla för utvecklandet i sin 

professionella roll.  

 Respondent 3 beskriver föreställningar utifrån en samhällskontext där normer och kultur 

påverkar hur samhället ser på missbruk. Detta kan sägas vara en social konstruktion
25

 av 

missbruk i sig och som påverkas av kulturella influenser. Respondenten menar vidare att 

synen på missbruk ser olika ut från kultur till kultur och att socialarbetaren påverkas av detta i 

föreställningar och förhållningssätt. Förutsatt att samhällskontexter som kulturella och 

                                                
23 Se ”Kunskap och förståelse i behandlingsarbete” och ”Forskning i vård och behandling” i Tidigare forskning 
24 Se ”Kunskap och förståelse i behandlingsarbete” i Tidigare forskning 
25 Se ”Ungdomsgrupper och kultur” i Tidigare forskning 
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normativa faktorer påverkar socialarbetarens föreställningar, kan detta i sin tur ha inverkan på 

mötet med ungdomar från andra kulturer. Följden av detta blir att arbetet kan försvåras då 

socialarbetaren på förhand har föreställningar om olika kulturella attityder kring missbruk 

som möjligtvis inte beaktas. 
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6 Slutdiskussion 

I detta kapitel ger vi sammanfattningsvis svar på våra frågeställningar. Utifrån detta lyfter vi 

fram reflektioner och tankar som väckts under studiens gång. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring metodologiska tillvägagångssätt samt förslag på fortsatt forskning och 

studiens bidrag till forskningsfältet.   

 

6.1 Hur och på vilket sätt påverkar socialarbetarnas egna 

föreställningar det dagliga arbetet med ungdomar som missbrukar? 

När socialarbetarna reflekterade över sina föreställningar om arbetet med ungdomarna sades 

det att reflektion i arbetet har en betydande funktion. Detta för att utvecklas i sin 

professionella roll, både i reflektion med kollegor samt för egen del. Socialarbetarna menade 

att utan reflektion är det lätt att fastna i samma spår och det kan bli svårt att uppfatta vad som 

görs bra och mindre bra. Något som var centralt för socialarbetarna i arbetet var betydelsen av 

förhållningssättet gentemot ungdomarna, de lade stor vikt vid att vara lyhörda och visa 

intresse. Det var trots allt från ungdomarnas erfarenheter socialarbetarna upplevde lära sig 

mest av. Vidare ansåg socialarbetarna att motivationen har en avgörande funktion i arbetet 

med ungdomarna. Det var av betydelse i vilken utsträckning ungdomen själv var villig att 

förändra sin situation och det var en förutsättning att det också fanns ett engagemang från 

ungdomens sociala nätverk. Det poängterades likaså från flertalet av socialarbetarna att 

ungdomarna själva måste styra riktningen för sitt nya liv.  

 Dessa föreställningar om arbetet med ungdomar som missbrukar har fått oss att reflektera 

över våra egna föreställningar om arbetet med ungdomarna, men även om ungdomarna i sig. 

Socialarbetarna tog upp omständigheter som enligt oss kan påverka synen på ungdomar som 

missbrukar. En sådan omständighet var bland annat förhållningssättet i mötet med ungdomen. 

Enligt oss är detta avgörande då förhållningssättet påverkar individen i så stor utsträckning att 

det kan bli avgörande för ungdomens tillfrisknande från missbruket. Beroende på vilket 

förhållningssätt som socialarbetaren använder sig av, påverkar det ungdomens förhållningssätt 

tillbaka genom att exempelvis agera passivt eller aktivt. Detta kan i sin tur påverka 

ungdomens motivation till att förändra sin situation, utifrån om ungdomen är aktiv eller passiv 

kan det tänkas att detta präglas av samhällets krav på individens individuella ansvar. En tanke 

som väckts är om det faktiskt är ungdomens egna val eller ”misslyckande” när de inte upplevs 
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motiverade?  Vi anser att i denna situation har socialarbetarna ändå det yttersta ansvaret för att 

motivera ungdomen trots dess passivitet. Dessa föreställningar är något som har förstärkt våra 

egna föreställningar om hur vi vill att arbetet ska genomföras i vår yrkesprofessionella roll, 

individen ska alltid vara i centrum.  

 I den tidigare forskningen har vi identifierat begrepp som kunskap och 

kunskapsproduktion, dessa begrepp utgör kopplingen mellan socialarbetarnas föreställningar 

och det dagliga arbetet på så sätt att kunskap och kunskapsproduktionen skapar förståelse för 

ungdomars missbruksproblematik. Detta i sin tur avgör vilken insats socialarbetarna erbjuder 

beroende på hur kunskapen och förståelsen påverkar föreställningarna. 

 Socialarbetarnas kunskap och kunskapsproduktion genereras genom reflektion och i 

mötet med ungdomen där den teoretiska kunskapen omsätts i praktik. Detta ger på så sätt 

utvecklingsmöjligheter i yrkesprofessionen som vidare påverkar socialarbetarnas 

föreställningar och det dagliga arbetet.  

 Vår reflektion utifrån detta är att i mötet med ungdomar som missbrukar är det enligt oss 

bra att ha en förståelse för problematiken. Vi kan dock se ett dilemma uppstå när denna 

(för)förståelse istället blir ett hinder i det praktiska arbetet, då den kan gå till överdrift på så 

sätt att generaliserade slutsatser dras. Tankar som väckts är hur mycket (för)förståelsen ska få 

utrymme i det praktiska arbetet med individer, då dessa enligt oss är unika och ingen är den 

andra lik. Kan man få för mycket (för)förståelse och hur ska man i så fall förvalta den? En 

slutsats vi kan göra av detta är att beroende på hur man använder sin kunskap och förståelse 

skapar detta utrymme att göra ett bra praktiskt arbete. 

 

6.2 Hur och på vilket sätt påverkar ungdomens kön och huvuddrog 

socialarbetarnas dagliga arbete? 

Socialarbetarna upplevde att de inte gjorde skillnad på ungdomarnas kön. De utgår från 

individen och problemet, beroende på vilket problem ungdomen har, det vill säga vilken 

substans som ungdomen brukar avgör vilka insatser i arbetet som socialarbetarna erbjuder. 

Socialarbetarna såg problemet i ett större perspektiv där kriminalitet oavsett kön, är en del av 

ungdomarnas problemsituation. I och med detta resonerade socialarbetarna om en 

ungdomskultur där kriminalitet, alkohol och droger var vanligt förekommande. 

Socialarbetarnas upplevelser av denna ungdomskultur var att den hörde samman med 
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ungdomarnas sökande efter gemenskap och en tillhörighet. Faktorer som påverkade risken att 

påbörja ett missbruk var enligt socialarbetarna samhälleliga krav, normer och ideal i 

kombination med bristande skolgång och sämre psykisk hälsa.  

 Vårt empiriska material, som tidigare nämnts visade att det inte fanns några påtagliga 

skillnader mellan könen var det gäller insatser i arbetet. Detta för oss till tankar om huruvida 

kön spelar roll överhuvudtaget. Handlar det enbart om ”könsblindhet” eller erbjuds 

ungdomarna helt enkelt insatser formade efter problematiken och inte efter omständigheterna, 

exempelvis kön? Enligt oss blir helheten en central utgångspunkt, då olika faktorer är de som 

formar helheten. Vi anser att kön under vissa omständigheter kan vara en av dessa faktorer 

som påverkar helheten, utan att socialarbetaren lägger något större fokus på detta.  

 Vi kan dock se en skillnad gällande huvuddrog. Den skillnad som var mest uppenbar var 

att tjejer oftare har ett tablettmissbruk och det var vanligare att killar hade hasch eller 

cannabisproblematik. Vi ska inte glömma bort att alkohol fortfarande var den vanligaste 

förekommande drogen. En reflektion vi har om detta är att möjliga förklaringar kan vara att 

tjejer idag upplever samhällskraven på ett sätt som gör att de behöver dämpa exempelvis 

ångest och depressioner och så vidare, detta med hjälp av tabletter i olika former. Att killar 

brukar mer hasch och cannabis kan ha sina förklaringar att killar har ett krav att ”hänga” i en 

specifik krets, umgänge eller gäng för att få en viss status där denna problematik vanligen kan 

förekomma. Vår reflektion utifrån detta är att samhällets krav och ideal är en central faktor i 

hur ungdomar försöker skapa sig en identitet och i samband med droganvändning bryta de 

normgivande omständigheter som präglar samhället.  

 I den tidigare forskningen har vi även identifierat begreppen social konstruktion och 

identitetsskapande. Dessa begrepp beskriver hur ungdomskaraktären socialt konstrueras 

utifrån samhällsnormer samt hur droganvändning och kön medverkar till ungdomarnas 

identitetsskapande. Ungdomskaraktären konstrueras socialt på så sätt att samhällets normer, 

attityder och värderingar sätter riktlinjer för hur en ungdom ska vara och inte vara där 

droganvändning ses som en normbrytande beteende. Detta beteende skapar en identitet hos 

ungdomarna men att ungdomarnas kön inte påverkar det dagliga arbetet. 

  Detta för oss till tankar om hur dessa begrepp inverkar på ungdomarnas könstillhörighet 

och drogproblematik. Socialarbetarnas sa sig inte göra skillnad på könen i det dagliga arbetet 

men i kombination med drogproblematik kunde vi ändå se skillnader mellan könen. Om 

exempelvis hasch var vanligare bland killar och tablettmissbruk hos tjejer hur kommer det sig 
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då att kön inte spelar någon större roll när socialarbetarna faktiskt beskriver att det finns 

skillnader? Kan detta i så fall ha någon omedveten påverkan hos socialarbetarna i sitt 

utförande i arbetet med ungdomarna? Slutsatsen vi kan dra utav detta är att oavsett hur 

mycket man reflekterar över sina föreställningar så kan omedvetna tankar ändå speglas i 

utförandet av arbetet.
 

 

6.3 Kritik till vår studie 

Det är möjligt att vårt empiriska material hade blivit mer komplext och representativt om vi 

hade intervjuat fler respondenter. Uppsatsens möjligheter kan tänkas ha ökat om vi hade valt 

fler yrkesprofessioner eller nischat oss ännu snävare än vad vi för denna uppsats har gjort. Vi 

är medvetna om att de respondenter som vi har rekryterat inte utgör en representativ grupp, 

men kan vara en riktlinje i kombination med tidigare forskning om ny kunskap på 

forskningsområdet i denna begränsade studie. Det är även tänkbart att vi hade kunnat göra 

intervjuer och/eller fokusgrupper, dels för att öka både representativiteten och trovärdigheten 

för uppsatsen. 

 För att studien skulle få ett lyft är det en potentiell brist att vi inte gjort någon 

jämförelsestudie på olika orter eller kommuner. Självklart har vi också haft i åtanke att göra 

en studie med brukarperspektiv, till och med gjort en jämförelse hur ungdomar ser på 

missbruk och ur socialarbetarnas synvinkel. En annan aspekt är att vi nödvändigtvis inte hade 

behövt göra en studie om enbart ungdomars missbruk, utan vi hade kunnat ta andra aspekter i 

beaktning.  

 Något som kan ha haft en inverkan i uppsatsen är våra egna åsikter och föreställningar, 

utifrån vår egen blivande yrkesroll som socialarbetare. Detta har vi varit medvetna om under 

studiens gång och resulterat i att vi har strävat efter att vara så neutrala i vår framställning som 

möjligt.  

 I studien har en granskning gjorts mellan vårt empiriska material och den tidigare 

forskningen. Detta har stärkt vårt material då vi granskat tidigare forskning i relation till 

materialet och då vi försökt hitta potentiella förklaringar till kopplingar mellan 

socialarbetarnas föreställningar och det dagliga arbetet samt hur kön och huvuddrog har haft 

inverkan i arbetet.  
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6.4 Blick framåt 

Vi har en förhoppning om att vår studie kan bidra till att uppmärksamma och medvetandegöra 

socialarbetares föreställningar och dess påverkan i det sociala arbetet.  Framförallt är det 

viktigt enligt oss att lyfta fram och diskutera föreställningar om arbetet med ungdomar, då vi 

upplever att detta inte är något som man tänker på i det praktiska arbetet. Vår studie kan ses 

som ett komplement till tidigare forskning inom området, då vi anser att det behövs mer 

forskning av denna karaktär. En faktor är att det inte finns något större utbud av denna slags 

forskning, då vi upplevde svårighet att hitta forskning relaterat till vår fokus för uppsatsen. Vi 

har försökt vara flexibla i valet av tidigare forskning genom att inte vara för enspåriga, detta 

för att kunna redovisa kopplingar till det empiriska materialet och fler perspektiv. I slutändan 

är det viktigast för oss att vi lyckats belysa socialarbetares föreställningar i det sociala arbetet 

med ungdomar som missbrukar, att vi utifrån de respondenter vi har intervjuat har fått fram 

hur viktigt det är att reflektera över arbetet som utförs. 

 Vår förhoppning är att denna studie kan ge möjlighet att genomföra fortsatta studier på 

detta område. En liknande studie med fler respondenter i ett större område och fler 

professioner skulle ytterligare kunna bidra till forskningsfältet. Vi hoppas att studier med 

denna fokus kan göras med ett brukarperspektiv för att få ytterligare information och kunskap 

om föreställningars påverkan på det sociala arbetet.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej, 

Vi heter Louise Karlsson och Caroline Lönnquist och är två socionomstudenter från 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska skriva en C-uppsats nu under våren 2012. Som blivande 

socionomer vill vi medvetandegöra våra föreställningar om ungdomar (15-25 år) som 

missbrukar alkohol och droger. Med detta som grund avser vi att undersöka socialsekreterares 

allmänna föreställningar om denna målgrupp, för att på så sätt reflektera och förstå hur och på 

vilket sätt olika föreställningar kan påverka det dagliga arbetet.  

 Vi vill genom enskilda intervjuer med frivilliga socialsekreterare som arbetar inom 

området, ställa frågor angående organiseringen av arbetet med ungdomar som missbrukar och 

hur olika föreställningar möjligtvis kan påverka arbetet.  

 De enskilda intervjuerna är självklart frivilliga och du kommer att vara anonym. Du kan 

när som helst före, under eller efter intervjun välja att avbryta din medverkan. Resultaten av 

intervjuerna kommer enbart att användas för denna uppsats och ingen obehörig kommer att ta 

del av materialet. De som kommer att ta del av det är vi, vår handledare samt examinatorn.  

 Innan uppsatsen publiceras kommer vi ta kontakt för att säkerställa att den information vi 

har fått är sanningsenligt enligt dig. Det finns även möjlighet att kunna revidera det sagda 

men även lägga till information som du tycker ska vara med. Under intervjun kommer vi att 

spela in för att på så sätt få med allting som sägs, vilket minimerar risken för missförstånd.  

 

Har du frågor, ta en kontakt med någon av oss för ytterligare information.  

 

Louise Karlsson, socionomstudent 

Mail: (borttaget) 

Caroline Lönnquist, socionomstudent 

Mail: (borttaget) 

Vill du ta en kontakt med vår handledare går det också bra 

Anna Rubio Lind 

Mail: (borttaget) 
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Bilaga 2 - Samtyckesavtal 

 

Jag vill medverka i studien! 

 

Jag har fått information om att 

 Medverkan i studien sker frivilligt 

 Jag är anonym i denna studie 

 Min medverkan kan avbrytas när som helst under studien 

 Ingen obehörig kommer att få ta del av materialet 

 Återkoppling kommer att ske innan publicering av studien för att säkerställa 

informationen 

 Intervjuerna spelas in 

 

Jag godkänner dessa villkor, och vill därmed medverka: 

 

Datum:____________ 

 

 

________________________  ______________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

- Vad har du för utbildning? 

- Har du tidigare erfarenheter av att jobba med ungdomar? Om ja, vilka? 

- Hur länge har du jobbat med ungdomars alkohol- och drogproblematik? 

- Har du genomgått internutbildningar? Om ja, på vilket sett har dessa haft en betydande 

roll för dig i arbetet? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- I vilket skeende får du kontakt med ungdomarna?  

- Hur/på vilket sätt hanterar du kontakten med ungdomarna? 

 

Tema: Organisering av arbetet med ungdomar som missbrukar 

 

- Hur är det förebyggande arbetet med ungdomarna organiserat? 

- Hur är arbetet med ungdomar som missbrukar organiserat? 

- Vilka hjälpinsatser finns tillgängliga att erbjuda dessa ungdomar? 

- Finns det ungdomar som ”hamnar mellan stolarna”? Om ja, vad görs för att minimera 

den risken? 

- Vilka fördelar samt nackdelar finns med organisationens uppbyggnad? 

- Varför är organisationen uppbyggd på det sätt som den är? 

 

Tema: ”Huvuddrog” 

 

- Vilka droger är det som vanligtvis förekommer bland ungdomar? Vilka droger arbetar 

du med? 

- Finns det skillnader mellan killar och tjejer? Använder de samma droger? 

- Har du som socialarbetare möjlighet att påverka valet vad gäller 

insatser/interventioner? (handlingsutrymme) Om ja, på vilket sätt? 

- Hur motiverar du dina beslut av insatser? 

- Hur upplever du att motiveringen till val av insats påverkas av vilken drog (alkohol 

eller narkotikapreparat) ungdomen brukar? Upplever du att det finns skillnader och på 

vilket sätt?  

 

 

Tema: Kön 

 

- Hur skulle du beskriva missbruket hos killar samt tjejer?  

- Vad finns det för utmaningar för er som socialarbetare att arbeta med respektive kön?  

- Hur tänker du kring kön i förhållande till organisatoriska faktorer?  

- Hur upplever du skillnader mellan könen? Upplever du att det finns skillnader och på 

vilket sätt? 
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Tema: Föreställningar 

 

- Hur upplever du att dina egna föreställningar påverkar olika beslut som tas i ditt 

arbete?  

- Hur/på vilket upplever du att motiveringen till valda insatser påverkas av dina 

föreställningar? 

- På vilket/vilka sätt reflekterar du över dina egna föreställningar om målgruppen? 

- Hur/på vilket sätt upplever du att egna föreställningar kan påverka dina 

utvecklingsmöjligheter i arbetet ungdomar? 

 

Tema: Forskning 

 

- Hur och på vilket sätt tar du del av tidigare samt aktuell forskning om ungdomar med 

missbruksproblematik? 

- Upplever du att detta är viktigt i utvecklingssammanhang, om ja eller nej varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


