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ABSTRACT 
Cárdenas, K. (2006). “ Jag visste bara att man gick dit och pissade…” En studie av fyra 
ungdomars upplevelse av att ha varit föremål för socialtjänstens drogförebyggande insats vid 
ett Ungdomsteam. 
 
 
 
 

Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt ungdomar upplever att 
deras känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
påverkats av den drogförebyggande insats de varit föremål för. De 
frågeställningar som undersökningen tog avstamp i var följande: Hur 
ser ungdomarna på insatsen, är den något de kan begripa syftet med? I 
vilken bemärkelse kan ungdomarnas förmåga att hantera droger anses 
ha förändrats sedan de påbörjade kontakten med Ungdomsteamet? På 
vilket sätt har ungdomarnas känsla av meningsfullhet förändrats sedan 
tiden för insatsen? Detta undersöktes genom en kvalitativ 
samtalsintervjuundersökning med fyra respondenter, två kvinnor och 
två män. Studiens teoretiska utgångspunkt var Aaron Antonovskys 
teori om känsla av sammanhang (KASAM), med dess begrepp 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Materialet 
analyserades med hjälp av hermeneutisk tolkningsstrategi, för att finna 
vad dessa begrepp består, och påverkas av, i detta sammanhang.  
Resultatet i undersökningen visade att insatsen hade påverkat känslan 
av begriplighet då syftet med denna framstått som klart. Ungdomarnas 
förmåga att hantera droger kan också anses ha förändrats i de fall 
relationerna till personer i ungdomens närhet förstärkts. I ett par av 
fallen har även känslan av meningsfullhet förändrats till följd av en ny 
syn på vad som är viktigt i livet. 
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1 Inledning 
Narkotikaanvändningen hos ungdomar har ökat de senaste femton åren. Enligt 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har missbruket bland 
ungdomar ökat igen efter att ha minskat sedan 70-talet. Resultaten av deras senaste 
undersökning visar att andelen elever i åk 9 som någon gång använt narkotika minskade under 
1970 och -80 talet, som lägst var det 3 %, denna siffra uppmättes 1989. År 2005 hade den 
siffran ökat till 7 % (CAN, 2005).  

Ungdomar som missbrukar alkohol och andra droger löper risk för både akuta 
och långvariga effekter. De kan åsamka sig kroppsliga skador och dessutom påverkas deras 
psykiska hälsotillstånd och förmåga att fungera socialt, liksom skolgång och arbetsförmåga 
(Andersson, 1995, s.17). Narkotikamissbruk leder på detta sätt ofta till stort lidande för både 
missbrukaren och dess omgivning. Man får heller inte bortse från det lidande både 
missbrukaren och dess omgivning kan utsättas för som är relaterat till stölder, rån, 
misshandlar och mord. Även samhällets kostnader blir till följd av detta väldigt stora 
(Daleflod, 1996, s.399).  

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453), kap.5 1 §, skall socialnämnden aktivt arbeta 
för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, 
andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel. Till 
förebyggande arbete räknas bland annat insatser som sätts in i ett tidigt stadium. Ett sätt för 
kommunerna att efterleva ovanstående paragraf i socialtjänstlagen är öppenvårdsinsatser i 
tidigt stadium.  

Ett sätt att förebygga en utveckling av missbruk bland ungdomar som har, eller 
misstänks ha, prövat narkotika är att låta dem lämna urinprover i öppenvård samtidigt som de 
får genomgå en samtalsserie kring narkotika med en socionom. Detta är något som man har 
prövat i en mellanstor kommun i Sverige sedan 1996. 

Någon forskning kring urinprovstagning som tidig insats har inte påträffats. För 
att kunna utvärdera resultaten av denna typ av insatser behövs det forskning på området. Ett 
första steg till att ta reda på vad denna metod har för innebörd, för ungdomars fortsatta 
droganvändning, är att undersöka ungdomars egna erfarenheter av att vara föremål för 
urinprovsinlämning som insats inom öppenvården. En underliggande fråga i detta 
sammanhang är hur förebyggande insatser skulle kunna utvecklas på bästa sätt. I denna 
uppsats kommer fokus dock att ligga på ungdomens upplevelse av insatsen. Upplever 
ungdomar som är föremål för drogförebyggande/- motverkande arbete inom socialtjänsten att 
det är en begriplig insats? Tycker de att insatsen har påverkat deras upplevelse av att kunna 
hantera droger på något sätt? Har insatsen bidragit till att ungdomens känsla av 
meningsfullhet ökat? 
 
1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra ungdomars upplevelse av begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet i samband med en drogförebyggande insats på ett 
Ungdomsteam. 
 
1.1 Frågeställningar 
 

• Hur ser ungdomarna på insatsen, är den något som de kan begripa syftet med?  
 

• I vilken bemärkelse kan ungdomarnas förmåga att hantera droger anses ha förändrats 
sedan de påbörjade kontakten med Ungdomsteamet? 
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• På vilket sätt har ungdomarnas känsla av meningsfullhet påverkats sedan tiden för 
insatsen? 

. 
1.2 Begreppsförklaringar 
 
1.2.1 Narkotika/Droger  
Enligt Nationalencyklopedins definition så innefattas inte de beroendeframkallande 
substanserna alkohol, nikotin, koffein och organiska lösningsmedel till narkotika. ”Till 
narkotika hör dels ett stort antal godkända läkemedel, dels substanser som används endast av 
missbrukare. I missbrukssammanhang benämns narkotika ofta droger” 
(Nationalencyklopedin, 2006). I uppsatsen används begreppen narkotika och droger 
omvartannat och syftar här på de substanser som innefattas av ovanstående definition.  
 
1.2.2 Missbruk  
Enligt Riitta Eriksson är begreppet missbruk under utveckling. Ett av de internationella 
diagnoskriterier som används för substansmissbruk är DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) (Eriksson, 2006, s.27). Enligt denna föreligger 
substansmissbruk om det leder till funktionsnedsättning eller lidande, vilket tar sig uttryck i 
något av följande kriterier under ett år: 

1. Upprepat substansbruk som leder till oförmåga att fullgöra sina skyldigheter på 
arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepat substansbruk i situationer som är fysiskt riskabla. 
3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan. 
4. Fortsatta substansbruk trots upprepade problem av social eller mellanmänsklig natur 

som orsakas eller förvärras av substanseffekterna (Mini- D IV, 1995, s.84).  
Denna definition ligger till grund för användning av begreppet i uppsatsen, för närmare 
information av hur begreppet definieras i respektive studie, under tidigare forsknings delen, 
hänvisas till källan. 
 
1.2.3 Ungdom  
Nationalencyklopedins definition av begreppet syftar på gruppen av unga personer i de övre 
tonåren eller tidig 20-års ålder (Nationalencyklopedin, 2006). Under tidigare forsknings 
avsnittet hänvisas till respektive källa för närmare information om vilken målgrupp respektive 
studie har haft. I uppsatsen i övrigt används begreppet ungdomarna om intervjupersonerna, 
vilket med andra ord syftar på personer i åldern 18-20 år. Ibland används även begreppet 
respondenterna om dessa ungdomar, detta för att få variation i språket. 
 
1.3 Studiens disposition 
Efter ovanstående inledning, genomgång av studiens syfte och frågeställningar samt 
begreppsförklaringar redovisas i följande kapitel tidigare forskning inom ämnet. I kapitel 3 
redogörs för de teoretiska begrepp som är underlag för analysen. Därefter redogörs för 
uppsatsens metod, kapitel 4. Resultaten redovisas och analyseras i kapitel 5. Kapitel 6 
innehåller en sammanfattande diskussion. 
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2 Tidigare forskning  
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av den tidigare forskning som finns i ämnet. För att få en 
bild av vilka kunskaper det finns på området söktes inledningsvis litteratur kring urinprover 
och ungdomar. Sökningar i Disa och Libris på urinprov gav ett par träffar om 
urinprovstagning på arbetsplatser. I denna litteratur fanns inget som jag uppfattade som 
relevant för mitt ämne. Vidare sökningar på urinprov och ungdomar gav inte några träffar alls. 
Sökningar genomförda i databaserna Libris,  PsycINFO och Social service abstracts: 
urinsample*- 0 träffar, drugsample*- 0 träffar, drugtest*- 1 träff som inte passade ämnet, 
urinprov* - 0 träffar, urintest* - 0 träffar.  

Efter detta söktes litteratur om förebyggande arbete med missbrukande 
ungdomar och vård av missbrukande ungdomar. Dessa sökningar gav ett par intressanta 
träffar men det visade sig finnas ganska begränsat med forskning och litteratur om dessa 
ämnen. Därav breddades ämnet ytterligare och söktes efter litteratur kring förebyggande 
arbete med ungdomar generellt och behandling/vård av ungdomar generellt, vilket gav ett lite 
större urval. Den litteratur jag hittat behandlar dels förebyggande arbete med barn och 
ungdomar som ligger i riskzonen för missbruk och sociala problem, dels brottsprevention. 
Dessutom behandlas vård av ungdomar med olika sociala problem, vilket kan innebära både 
missbruk, kriminalitet eller annat socialt avvikande beteende. Detta innebär att denna del 
kommer att behandla ett ganska brett spektrum av ämnen som ligger nära varandra.  

I litteraturen har återfunnits flera gemensamma nämnare vilka har relevans som 
bakgrundskunskap för ämnet. Jag tror och hoppas att dessa kommer att göra mina val av 
litteratur begripliga. Enligt Larsson & Lilja (2003, s.220) bör arbetet mot alkohol och droger 
inte ses som en avgränsad ”ungdomsfråga” eller ”missbruksfråga”. Detta underbygger 
ytterliggare den inställning jag fått under tiden jag studerat litteraturen, att forskare i många 
avseenden ser dessa problem som ett och samma problem, ett ungdomsproblem. Av samma 
anledning har jag valt att inte läsa utvärderingar av vård och behandling av vuxna 
missbrukare. 

Denna del kommer att presentera resultat från utvärderingar av olika program 
som genomförts i Sverige, övriga norden, Europa och i USA & Kanada. Dessutom kommer 
några återkommande begrepp ur de ovannämnda resultaten definieras och diskuteras med stöd 
av litteratur i ämnet. 
De begrepp som jag funnit centrala och vill lyfta fram är: 
 

• Risk- och skyddsfaktorer 
• Coping  
• Resilience 

 
2.1 Förebyggande arbete 
”Enkelt översatt betyder förebygga att förhindra uppkomsten av något icke önskvärt. (…) Det 
kan exempelvis definieras som tidiga insatser som sätts in för att avbryta en tänkbar, icke 
önskvärd utveckling” skriver Cilla Naumann vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
(Naumann,1997, s.17).  

Författaren till forskningsöversikten Framgångsrika preventionsprogram för 
barn och unga, Laura Ferrer- Wreder, skriver att ett mål för förebyggande arbete är att agera 
nu för att bygga upp en buffert mot oönskade framtida konsekvenser. Vidare skriver denna 
författare att prevention syftar till att minska risk- och öka skyddsfaktorer för att förebygga 
psykisk ohälsa (2005, s.19-21). 
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Ett vanligt förekommande sätt att dela in det förebyggande, eller preventiva, 
arbetet är i primär, sekundär och tertiär prevention. (Se exempelvis: Eriksson, 2006 s.29; 
Larsson & Lilja, 2003, s.218; Svensson, Svensson, Tops, 1998, s.77).  

Primär prevention – Är något som enligt den vanligaste definitionen syftar till 
att sättas in innan ungdomen är i ett riskfyllt tillstånd. Här menas ofta insatser inriktade mot 
hela befolkningen, såsom exempelvis inom missbruksområdet kan innebära alkoholskatt, 
åldersgräns på alkohol, skapa drogfria mötesplatser för ungdomar, begränsa tillgången av 
alkohol och narkotika genom tull och polis. Det kan också innebära alkohol- och 
droginformation i skolor eller anti- kampanjer.  

Sekundär prevention –Den vanligast förekommande definitionen är att minska 
risken hos ungdomar som befinner sig i riskzonen. När det gäller narkotika är syftet i 
allmänhet att få brukarna att avstå från det. Några forskare har valt att innefatta alla insatser 
som är riktade till riskgrupper för att förhindra att skador och beroende, till följd av 
exempelvis narkotikamissbruk, uppstår. I detta avses då allt från identifiering av ungdomar till 
insatser i gäng eller individuellt.    

Tertiär prevention – Syftar vanligen till att rehabilitera ungdomar som har 
hamnat i ex. missbruk. Insatserna riktar sig till enskilda barn eller familjer.  

Enligt dessa definitioner så passar den insats som jag ska undersöka in på 
sekundär eller tertiär prevention. I det följande avsnittet kommer jag dock att presentera det 
som jag funnit relevant kring forskning inom alla faserna då dessa tre gränsar till varandra 
och, beroende på definition, ibland går in i varandra.  
 
2.1.1 Bristande forskning inom förebyggande arbete  
Flera svenska forskare hävdar att det ofta uppstår metodproblem när man ska utvärdera 
förebyggande projekt. Enligt dessa så har många förebyggande insatser vagt formulerade mål 
med långa tidsperspektiv och pågår i öppna verksamheter vilket medför att det är svårt att 
avgränsa det enskilda projektets utfall. Detta då det kan vara många andra faktorer som 
förändras, såsom ekonomiska förhållanden, skolsituationen, och samhällsklimatet i övrigt. 
Dessutom kan ungdomarna vara mål för flera insatser samtidigt. Forskarnas slutsats är att det 
som är genomgående för drogpreventiva insatser hittills har varit bristfällig utvärdering. 
(Naumann 1997, s.40-41; Svensson, Svensson & Tops, 1998, s.102 - 122).  

I den internationella forskning som jag har tagit del av ligger tyngdpunkten i 
diskussionerna kring problemen med att utvärdera resultat snarare än på bristen av 
utvärderingar (se exempelvis Hawkins, Catalano & Miller, 1992, s.65, 92; Paglia& Room, 
1999, s.3-5; Rhule, 2005, s.618-625).  

Ferrer- Wreder (2005) ger däremot en lite annan syn på detta med forskning 
kring preventionsprogram. Om forskarna ovan mer pekat på vikten av att utvärdera de 
program som finns så lägger hon i stället fokus på att sammanföra den forskning som finns 
inom olika vetenskapliga discipliner för att sedan bilda ett ramverk för preventionsarbete. 
Exempel på dessa är antropologi, klinisk psykologi, socialpsykologi, rättsvetenskap, ekonomi 
och utvecklingspsykologi. På detta sätt hävdar författaren att preventionsvetenskapen är en 
bred tvärvetenskaplig disciplin (a.a. s.19).  

Problem med, och bristen av, utvärderingar av förebyggande insatser är således 
ett genomgående tema i litteraturen. Här nedan följer en kort genomgång av de 
forskningsresultat jag kunnat utläsa, och funnit relevanta för mitt ämne, om förebyggande 
arbete på primär och sekundär nivå. Resultaten presenteras under rubrikerna Skolbaserade- 
och Familjebaserade program. 
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2.1.2 Primär- och sekundärprevention 
Skolbaserade program 
Skolbaserade drogpreventiva utbildnings- och färdighetsprogram finns som både primär 
intervention, dvs. att det riktar sig till alla, och sekundär intervention där man har identifierat 
barn och ungdomar som har högre andel riskfaktorer. Enligt Ferrer-Wreder (2005) har 
skolbaserade utbildnings- och färdighetsprogram begränsad effektivitet. Drug Abuse 
Resistance Education (DARE) är ett exempel på ett primärpreventivt program som är 
nationellt erkänt i USA och varje år når ut till flera miljoner barn. Enligt författaren har en 
metaanalys av utvärderingar av DARE visat att programmet påverkat attityder till alkohol och 
droger snarare än faktisk förbrukning (a.a. s.131). Andra program som inriktar sig på tidiga 
skolåren har visat på liknande resultat. En del forskare hävdar att skräckpropaganda kan ha 
motsatt effekt hos de som är nyfikna och söker spänning. (Ferrer- Wreder, 2005, s.132; Rhule, 
2005, s.619-620; Paglia & Room, 1999, s.15-16).  

Vad som däremot har visat på bättre resultat enligt dessa forskare är program 
med psykosocial ansats. Grundantagandet här är att ungdomar använder droger pga. att de står 
under press från jämnåriga, familj, media och sig själva. Dessa program har som mål att 
motivera elever att stå emot denna press och lär dem metoder för det (Paglia & Room, 1999, 
s.16). I programmen ingår ofta rollspel, gruppdiskussioner och värderingsövningar. 
Ungdomen utbildas i personliga och sociala färdigheter såsom beslutsfattande och 
problemlösning för att lära sig stå emot sociala påtryckningar (a.a. s.17). 
 Ferrer-Wreder (2005) visar dock på en liten annan syn på dessa program med 
psykosocial ansats. En genomgång av översikten visar här att de flesta 
drogpreventionsprogram som utförs i skolan varken ger omedelbara eller långvariga 
förändringar i droganvändningen hos ungdomar (a.a. s.133-134).  
 
Familjebaserade program 
I litteraturen framhålls familjebaserade program som de som mest genomgående har gett 
positiva effekter. De finns både som primär- och sekundär preventiva insatser (Larsson & 
Lilja, 2003, s.243).  

Tidig familjeintervention innehåller ofta en kombination av hembesök, tillgång 
till hälso- och sjukvård, samt utbildning och stöd till föräldrar inom flera områden. Syftet med 
detta är förhindra att negativa cykler av tvingande interaktioner i familjen ska uppstå. På detta 
sätt anses de vara relaterade till förebyggande arbete inom områdena ungdomar – 
alkohol/droger/missbruk (Ferrer- Wreder, 2005, s.47-55; Larsson & Lilja, 2003, s.243).  

I litteraturen har ett antal familjeprogram med inriktning på små barn redovisats 
och vid en genomgång av dessa fann jag att de flesta program hade positiva effekter både på 
kort och lång sikt (Andréasson, 2002, s.120; Ferrer- Wreder, 2005, s.269-307). Paglia & 
Room (1999, s.23-25) däremot hävdar att det finns metodologiska problem med de studier 
som finns att tillgå även om många av dem har visat på positiva resultat.  

Sen familjeintervention innehåller, även den, vanligen en kombination av 
information och andra stödinsatser. Framgångsrika program innehåller ofta en kombination av 
utvecklingsorienterad utbildning till föräldrar och alkohol- och droginriktade 
interventionskomponenter mot ungdomen. Vilket exempelvis kan vara övningar i att motstå 
sociala påtryckningar, se exempelvis Preparing For Drugfree Years – Park et al, 2000; Child 
and Parent Relations Project – Loveland- Cherry, Thomson Ross & Kaufman 1999; 
Strengthening Families Program – Kumpfer, Molgaard & Spoth 1996 (Andréasson, 2002, s. 
121).  
 Sena familjeinterventioner finns inte så många av i Ferrer-Wreders 
forskningsöversikt men två som här nämns är Funktionell Familje Terapi (FFT) Och Multi 
Systemisk Terapi (MST) vilka båda visade på positiva resultat i ett antal olika utvärderingar. 
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De effekter som mättes var då bland annat alkohol- och droganvändning, känsla av 
sammanhang (KASAM) och positiva effekter vad gällde risk- och skyddsfaktorer etc. (Ferrer-
Wreder, 2005, s. 291-311). Senare har dock en metaanalys baserad på 266 studier om MST, 
utförd av Julia Lithell, Melania Popa och Burnee Forsythe vid Campbell Collaboration, visat 
att de tidigare positiva resultaten bygger på ett svagt metodunderlag och effektstudier av låg 
kvalitet. Detta kan betyda att MST inte har den positiva effekt som man tidigare trott (Littell, 
Popa, Forsythe, 2005).  

Som framgått under denna del finns en del av de insatser som nämnts här på 
flera olika nivåer. Vissa av dessa kan säkert klassas som tertiär prevention och kanske till och 
med behandling. I ett försök att strukturera upp materialet för läsaren har ändå en indelning 
gjorts. Här nedan följer således insatser med tertiär- eller behandlingskaraktär.  
 
2.1.3 Tertiärprevention & Vård/Behandling av ungdomar  
Vad som är tertiär prevention och vad som är vård och behandling kan vara svårt att urskilja 
då definitionerna går isär. Fenomenen verkar vara de liknande inom alla dessa områden och 
som sagt: de tenderar att blandas ihop. För att illustrerar detta kommer jag därför här även att 
redovisa en del av de resultat jag hittat i litteratur som behandlar vård och behandling av 
ungdomar.  
 Även inom vård och behandling av ungdomar lider vi i Sverige brist på kunskap 
om vad som fungerar enligt flera forskare (Daleflod, 1996, s.398; Stenström & Söderholm-
Carpelan, 1996, s.360). Att det finns metodproblem i studier av behandling av missbruk 
verkar uppenbart. Den största svårigheten verkar vara att det inte råder konsensus kring 
begreppen för bruk eller missbruk av alkohol och narkotika (Stenström & Söderholm-
Carpelan, 1996, s.360).  
 I den litteratur som tagits del av kring behandling av kriminella ungdomar 
sammanfattar Bengt Daleflod (1996) och Suzanne Mc Murphy (1996) resultaten av flera stora 
metaanalyser med experimentella undersökningar. Vad dessa visar är att många av de 
program som används som preventiva insatser även används vid behandling. Socialt/kognitiva 
metoder var de som uppvisade mest genomgående effekt på återfallsbenägenheten för 
kriminella ungdomar. Dessa program innehöll träning i sociala färdigheter eller social 
problemlösning liksom de skolbaserade preventiva program som uppvisade relativt god effekt 
i det förra avsnittet. Vad detta visar är att många av de program som används, och anses mest 
effektiva, vid preventionsarbete även används vid behandling. Vidare drar författarna 
slutsatsen att preventiva insatser och familjemedverkan bör fokuseras vid vård av ungdomar. 
(Daleflod, 1996, s.398-433; Mc Murphy, 1996, s.99-105). 

Nils Stenström och Kerstin Söderholm- Carpelan (1996) har sammanställt 
forskning om vård och behandling av unga alkohol- och narkotikamissbrukare. Resultaten 
som framkommer av de nordiska studier de har redovisat är att de flesta unga 
drogmissbrukare med ett avancerat missbruk har haft en uppväxt präglad av belastande och 
instabila familjerelationer. Behandlingsresultaten går dock isär. Även i de internationella 
studier som samma författare redovisat hävdar författarna att inga generella slutsatser går att 
dra utifrån dessa då det fanns stora metodologiska problem med studierna då de ofta jämfört 
olika metodansatser. Dessutom har de studier som jämfört två olika metoder med samma 
ansats inte visat på några eller mycket små skillnader i resultaten. (a.a. s.392).   

Vad som framkommit här är att forskningen på hela området är tunn och 
resultaten pekar i olika riktning. För att knyta samman det som behandlats ovan kommer här 
nedan en redogörelse för de begrepp som är återkommande.  
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2.2 Viktiga begrepp 
Trots att forskningen inom dessa områden är begränsad och bristfällig så kan man skönja 
vissa återkommande teman eller begrepp i litteraturen. Till viss del har dessa diskuterats i 
undersökningarna men framförallt har de återkommit i olika former, vilket gör att jag antar att 
de har en betydande roll i diskursen. Tre av dessa kommer jag här att fördjupa mig i.  
 
2.2.1 Risk och skyddsfaktorer  
Riskfaktorer är faktorer som genom forskning kunnat pekas ut som vanligt förekommande hos 
barn och ungdomar som senare utvecklar beteendeproblem (Hawkins et al., 1992; Svensson et 
al., 1998). Kunskapen om dessa bidrar till ett slags varningssystem som till viss del kan 
förutsäga när ungdomar kommer hamna i ex. drogmissbruk. Riskfaktorer kan grovt delas in i 
två kategorier, den första kategorin innehåller sociala och kulturella faktorer som bidrar till 
lagliga och normativa förväntningar på oss själva. Riskfaktorer, kopplade till denna kategori, 
som förutsäger att man löper högre risk att hamna i drogmissbruk är exempelvis hög tillgång 
till alkohol och droger, en tillåtande alkoholkultur och fattigdom. 
 Den andra kategorin är de faktorer som är individuella, det kan vara personlighet 
eller det personliga sammanhang som man ingår i. Riskfaktorer för kommande drogmissbruk 
är här exempelvis föräldrars missbruk, familjeproblem, socialgruppstillhörighet, låg närvaro i 
skolan och umgänge med jämnåriga som tar droger. Enligt författarna har mycket forskning 
visat på dessa samband vilket gör att man i förebyggande arbete borde ha fokus på dessa för 
att nå positiva effekter. (Hawkins et al., 1992, s.65- 80, 96; Svensson et al., 1998, s.47)   

Skyddsfaktorer kan enligt Ingrid Claezon delas in i tre konstellationer: 
1) Individuella förmågor som delvis har genetisk bakgrund såsom aktivitetsgrad och social 
förmåga.  
2) Goda känslomässiga band till familj och vänner.  
3) Externa stödsystem, t.ex. skola eller arbetsplats (Claezon, 1996, s.228). 
Riitta Eriksson beskriver skyddsfaktorer utifrån andra forskares definitioner som en 
kombination av skyddande, kompenserande faktorer som kan avgöra om barn mår bra trots 
sämre förutsättningar än andra (Eriksson, 2006, s.12).  

 
2.2.2 Coping  
Coping är ett begrepp som återfinns i litteraturen på ett par ställen. Copingstrategier är ett 
samlingsbegrepp för problemhantering eller anpassningsstrategier. Problemfokuserad coping 
handlar om att påverka omgivningen på ett sätt som kan förändra eller minska ett problem. 
Känslofokuserad coping är en förmåga som minskar känslomässig stress (Eriksson, 2006, 
s.12). Claezon beskriver coping som avhängig känslan av sammanhang (KASAM) utifrån 
Antonovskys salutogena modell (1991). Ju högre känsla av sammanhang desto större chans 
att du behärskar och väljer rätt copingstrategi (Claezon,1996 , s.226-227).  
 
2.2.3 Resilience  
Resilience, eller motståndskraft, innebär förmågan att motstå negativa inflytanden från 
omgivningen. Barn och ungdomar med hög motståndskraft har kognitiv kompetens och goda 
erfarenheter av egen förmåga och självförtroende (Eriksson, 2006, s.13). Sommerschild har 
enligt Eriksson (2006, s.13) vidareutvecklat begreppet, även här i kombination med de 
tankegångar som ligger till grund för Salutogen modell och kallar det för bemästrande. Hon 
menar att anledningen till att vi har olika motståndskraft beror på att vi har olika känsla av 
sammanhang (KASAM), dvs. upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
skriver Eriksson (2006, s.13).  
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Internationell forskning om motståndskraft bekräftar samstämmigt att barns 
kognitiva och sociala utveckling påverkar vad som upplevs som stressande och på vilket sätt 
klarar att handskas med påfrestande situationer senare i livet (Claezon, 1996, s.235).  
 
2.3 Sammanfattning av forskning 
I många av studierna har övningar som syftar till att stärka barnets eller ungdomens sociala 
färdigheter och problemlösningsförmåga pekats ut som viktiga även om resultaten av 
utvärderingar pekar i lite olika riktningar. Social inlärningsteori är en teori som är 
återkommande i flera av böckerna. Likaså nämns Kognitiv Beteende Teori (KBT) ofta som en 
vanligt förekommande metod.  

Av detta drar jag slutsatsen att det dels behövs mer utvärdering av vad som 
fungerar, dels finns någon slags konsensus kring att det är viktigt att stärka ungdomens 
självtillit och social förmågor. Dessutom verkar det som att det finns en trend i att använda 
Social inlärningsteori och KBT. Om man utgår från vad som finns skrivet om coping och 
resilience i litteraturen så kan man tolka det som att copingförmågan, förmågan att minska 
effekten av ett problem och att handskas med känslomässig stress, är avhängig barnets eller 
ungdomens motståndskraft, resilience. Ett sätt att stärka motståndskraften är att stärka barns 
och ungdomars sociala förmågor, och öka deras självtillit, att stärka deras känsla av 
sammanhang (KASAM). 

Coping och resilience får inte så stort utrymme i litteraturen men det är som sagt 
förmågor som jag tycker att man i undersökningarna kan skönja behovet av hos de ungdomar 
som hamnar i missbruk. Därför borde interventioner ha som mål att stärka ungdomars 
KASAM. Detta blir en del av min motivering till varför jag kommer att välja att titta på 
insatsen vid Ungdomsteamet utifrån KASAM begreppen. 

Efter vad som framkommit här om risk- och skyddsfaktorer är det uppenbart för 
mig att preventionsprogram med inriktning på missbruksproblematik bland ungdomar måste 
innehålla moment som kan bidra till högre självförtroende och tydligare jagbilder för att 
programmen också ska kunna påverka inställning och normer gentemot alkohol och droger 
(Larsson & Lilja, 2003, s.213). Med detta menar jag att ett stärkande av KASAM också torde 
innebära en höjning av skyddsfaktorer vilket borde innebära att det är angeläget att, även i 
denna aspekt, undersöka en interventions bidrag till ungdomars känsla av sammanhang.  
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3 Teoretiska perspektiv 
Utifrån vad som framkommit under avsnittet om tidigare forskning så kan en människas 
motståndskraft (resilience), copingförmåga och skyddsfaktorer, vara nära sammanknutet med 
känslan av sammanhang (KASAM). Vidare kunde utläsas ur den tidigare forskningen att 
motståndskraft, copingförmågor och skyddsfaktorer är sådana förmågor som antas kunna 
minska risken för att man hamnar i riskzonen för kriminalitet och missbruk i ungdomen. 
Vidare antas de kunna vara de förmågor som är avgörande för hur ungdomens förmåga att 
tacka nej eller, vid en påbörjad droganvändning, välja en annan väg. Detta gör att jag ser det 
som högst relevant att undersöka hur ungdomars känsla av KASAM har påverkats av 
insatsen.  
 Detta teoriavsnitt bygger på Hälsans mysterium (1991) som är en svensk utgåva 
av den israeliske sociologen, Aaron Antonovskys, bok Unraveling the mystery of Health 
(1987). Nedan kommer en kort genomgång av det salutogena perspektivet ges, samt en 
genomgång av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 
tillsammans bildar känsla av sammanhang (KASAM). Vidare kommer KASAM begreppens 
behjälplighet inom behandling att diskuteras. 
 
3.1 Salutogent perspektiv 
Antonovsky (1991) är grundare till det salutogena perspektivet, som i korthet innebär att man 
vänder på frågan om vad som gör människor sjuka och i stället frågar sig vad det är som gör 
att vissa människor håller sig friska. Han bygger detta perspektiv på tanken om att alla 
individer befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Så länge det finns minsta liv i 
oss så är vi alla i någon bemärkelse friska (a.a. s.24). Känslan av sammanhang (KASAM) kan 
ses som Antonovskys svar på den salutogena frågan om varför en del människor bibehåller 
sin hälsa trots stora påfrestningar. Han menar att KASAM är en viktig faktor i 
upprätthållandet av ens position på kontinuet hälsa- ohälsa (a.a. s.37). 
 
3.2 KASAM - känsla av sammanhang 
Vad innebär då KASAM? Marianne Cederblad, som är en av översättarna till den svenska 
versionen av Antonovskys bok, Hälsans mysterium, har gjort en kommenterad 
sammanfattning som lyder:  
 
Med begreppet ”känsla av sammanhang” försöker Antonovsky formulera hur olika strukturella faktorer av 
sociologisk och socialpsykologisk natur skapar en inre upplevelse hos individen, en personlig världsbild, som 
styr dennes förhållningssätt till olika typer av påfrestningar, som man möter i livet. (Cederblad, 1998, s.46) 
 
Antonovsky genomförde en studie för att undersöka vad för faktorer som skulle kunna vara de 
avgörande utifrån ett salutogent perspektiv, dvs. vad det var som gjorde att en del klarade 
påfrestningar bättre än andra. Ostrukturerade djupintervjuer med 51 sinsemellan mycket olika 
individer låg till grund för undersökningen. Det enda gemensamma respondenterna hade var 
att de hade upplevt ett svårt trauma och ansågs ha klarat av det anmärkningsvärt bra. Utifrån 
detta kunde Antonovsky urskilja tre komponenter som verkade vara avgörande. Dessa tre 
benämnde han som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991, s.38).  
 
Begriplighet  
En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer möta i 
framtiden är förutsägbara eller, när de kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. 
(Antonovsky, 1991, s.39) 
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Begriplighet syftar till i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt begripliga. Med yttre stimuli menar Antonovsky här sådant som kan härledas 
till copingstrategier, vilket jag tolkar som huruvida man upplever sig ha förmågan att minska 
känslomässig stress eller påverka omgivningen på ett sätt som kan förändra eller minska ett 
problem (Eriksson, 2006, s.12). Med inre stimuli menar Antonovsky sådana inre konflikter 
och stimuli som kan vara svåra att hantera och hänvisar till Sigmund Freud. Kontrasten blir en 
människa som ser sig som en ”olycksfågel” eftersom man har råkat ut för olyckliga saker så 
förutsätter man att det är så det kommer fortsätta (Antonovsky, 1991, s.38-40). 
 
Hanterbarhet  
Den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de 
krav som ställs av de stimuli man bombarderas med. Om man har hög grad kommer man inte känna sig som 
offer för omständigheterna eller tycka livet behandlar en orättvist. (Antonovsky, 1991, s.40) 
 
Antonovsky understryker att ”står till ens förfogande” inte nödvändigtvis behöver syfta på 
resurser som kontrolleras av en själv. Det kan också syfta på resurser som kontrolleras av 
andra, såsom hustru, vänner, läkare, socialsekreterare, kollegor, Gud osv. Det som är 
avgörande, för känslan av hanterbarhet, är om man känner att man kan lita på och räkna med 
dessa personer som kontrollerar resurserna (a.a. s.40) .   
 
Meningsfullhet  
Formellt syftar KASAM-komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 
investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ”välkomna” snarare än bördor som 
man mycket hellre vore förutan. (Antonovsky, 1991, s.41) 
 
Meningsfullhet är, enligt Antonovsky, begreppets motivationskomponent. Den syftar till i 
vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd. En människa med hög 
grad av meningsfullhet ser, åtminstone till viss del, problem och krav som utmaningar. Detta 
betyder inte att den som har en hög grad av meningsfullhet blir glad om något obehagligt 
händer. Däremot drar han eller hon sig inte för att konfronteras med utmaningen utan gör sitt 
bästa för att ta sig igenom den och söker en mening med det. De som har väldigt lågt värde av 
meningsfullhet å andra sidan upplever, i extremfallet, att väldigt få saker i deras liv 
överhuvudtaget betyder något (a.a. s.41).  
 Meningsfullhet är kanske något som bör tolkas utifrån individens horisont. Till 
skillnad från Antonovsky så har Philip Lalander (2005) i sin rapport, kommit fram till 
slutsatsen att ungdomar skapar subkulturella grupper i ett försök att skapa mening. 
Meningsfullhet kan således, för ungdomar, återfinnas i tillsynes destruktiva sammanhang 
såsom i kriminella grupper eller missbrukskretsar (a.a. s.37). 
 
3.3 KASAM i ett behandlingsperspektiv 
Antonovsky (1991) skriver att det är en utopisk förväntning att ett eller en serie av möten 
mellan klient och behandlare ska kunna förändra en människas KASAM i någon nämnvärd 
omfattning. Ens hållning till världen, formad under årtionden, är för djupt rotad för att kunna 
förändras i sådana möten. Vidare skriver han dock att detta inte är hela sanningen, det finns 
sätt på vilken yrkesmänniskor kan påverka KASAM, dels kan de påverka KASAM i en 
mindre skala i både positiv och negativ riktning som inte är av bestående karaktär. Exempel 
på detta i negativ riktning är när socialsekreteraren ger sin klient ett nedslående besked. 
Denna kan då ha åsamkat sin klient en upplevelse som denne inte förmår reda ut under de 
närmaste dagarna eller veckorna, detta är dock övergående men inte desto mindre skadligt. En 
annan möjlighet, som enligt Antonovsky är mycket svårare att åstadkomma, är en planmässig 
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förändring av personers KASAM. Det ena sättet är då om man kan få människor att omtolka 
de livserfarenheter som format deras KASAM. Det andra, som enligt Antonovsky är betydligt 
svårare, är att förmå människor att göra mer än bara omtolka sina erfarenheter. Att göra det 
möjligt för dem att inom ramen för sina liv söka KASAM- förhöjande erfarenheter. (a.a. s. 
155-158).  
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4 Metod 
I detta kapitel avses dels att motivera valet av metod, dels att beskriva hur uppsatsen har 
genomförts. 
 
4.1 Val av undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden har varit kvalitativa respondentintervjuer med ungdomar, mellan 18 
och 20 år, som tidigare har lämnat urinprov och haft en samtalsserie kring droger på ett 
Ungdomsteam i en mellanstor kommun i Sverige. En kvalitativ forskningsintervju är enligt 
Steinar Kvale en bra metod när man vill förstå ämnen från den intervjuades livsvärld utifrån 
deras perspektiv (1997, s.32).  

De tidigare undersökningar jag funnit har näst intill uteslutande byggt på 
enkätundersökningar. I de fall man använt sig av intervjuer så har det varit personal, 
socialsekreterare eller föräldrar som intervjuats. Som tidigare redovisats har dessa inte gett 
någon vidare kunskap i ämnet varför det kan vara på plats att pröva en annan metod. Detta 
motiverar ytterligare mitt val att använda en kvalitativ forskningsintervju som metod. 
 
4.2 Val av uppsatsämne 
Uppsatsämnet var en förfrågan från X kommun som inkommit till Socialhögskolan under 
hösten. Vid kontakt med Ungdomsteamet i den aktuella kommunen framkom att det önskades 
någon slags uppföljning av den verksamhet som de har bedrivit sedan 1996.  
 
4.3 Förförståelse 
Eftersom kontakten med Ungdomsteamet var helt ny för mig hade jag ingen förförståelse i 
ämnet. Däremot har jag en förförståelse om ungdomar, missbruk och i viss mån även 
socialtjänstens insatser. Dessa anser jag dock vara irrelevanta för att en genomgång av dessa 
ska passa in här.  
 
4.4 Urval 
Ursprungstanken var ett strategiskt urval på fyra ungdomar som kommit till ungdomsteamet 
genom socialtjänsten, skolan, polisen eller annan instans där det är fråga om någon form av, 
eller hot om, tvång eller påtryckning. Detta dels för att det är det vanligaste sättet som 
ungdomarna kommer i kontakt med Ungdomsteamet, dels för att det är de ungdomar som har 
kommit dit under någon form av påtryckning som eventuellt har svårast att begripa syftet med 
insatsen, varför det då blir viktigt att ta reda på om och hur Ungdomsteamet har lyckats göra 
det begripligt, meningsfullt och hanterbart för dessa.  

En del av ungdomarna som lämnar urinprover på ungdomscentrum går dit för att 
bevisa att de inte tar droger, säger att de aldrig har gjort det och lämnar rena prover. De som 
var aktuella för denna undersökning var de som har varit i kontakt med droger och som inte 
förnekar detta då det skulle vara svårt att utifrån det första utgångsläget föra en diskussion 
kring hur insatsen påverkat deras relation till drogerna. De ungdomar som förnekar 
droganvändning skulle visserligen vara intressanta att ha med utifrån att man hos dessa 
ungdomar skulle kunna få andra infallsvinklar av hur meningsfullt och begripligt de upplever 
detta. I denna uppsats har dock urvalet begränsats på det sätt jag trodde kunde ge mest 
information till de frågeställningar som ämnades besvaras här.  

Tanken var att intervjua ungdomar som hade avslutat sin kontakt med 
Ungdomsteamet för minst ett år sedan, detta för att de då skulle kunna se med perspektiv på 
vad insatsen har inneburit. Detta var dock inte genomförbart då de ungdomar som 
Ungdomsteamet hade möjlighet att kontakta till viss del föll utanför denna avgränsning. Av 
de fyra intervjuade ungdomarna hade två stycken avslutat kontakten mer än ett år innan 
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intervjutillfället, de andra två för mindre än ett år sedan. Att ha ett retrospektivt perspektiv kan 
innebära vissa problem. Detta då respondenterna, sedan tiden för insatsen, kan ha gått igenom 
saker privat och träffat människor som har påverkat deras syn på droganvändning. Med andra 
ord kan man inte vara säker på att det de uttrycker som resultat av insatsen inte är påverkat av 
andra, senare inträffade, händelser eller personer. Eftersom syftet med denna uppsats var att 
undersöka deras upplevelse av insatsen i förlängningen så valdes ändå detta retrospektiva 
perspektiv. 

Urvalet har Ungdomsteamet gjort utifrån de uppgifter och den kunskap de har 
om ungdomarna sedan innan. En fara med detta kan vara att det blir lite godtyckligt. Det finns 
en risk att personalen på Ungdomsteamet omedvetet väljer ungdomar som de har haft bra 
relation till, vilka skulle kunna ha en positivare bild av Ungdomsteamet än andra. Det är också 
troligt att de som Ungdomsteamet fortfarande har kontakt med är de som inte har ett alltför 
avancerat missbruk idag. Detta är något som diskuterats och som de försökte ta hänsyn till vid 
urvalet. Trots dessa eventuella fallgropar valde jag att försöka göra ett strategiskt urval då jag 
trodde att det kunde skapa bättre förutsättningar för att frågeställningarna ska kunna bli 
besvarade.  

Ungdomsteamet kontaktade i ett första skede ungdomarna. Ett brev med 
information från mig, där jag hade beskrivit uppsatsens syfte och på vilket sätt intervjuerna 
skulle genomföras, bifogades i de fall det fanns adresser att tillgå. Efter ungdomarnas 
medgivande kontaktade jag dem per telefon för att komma överens om tid och plats för 
intervju. 
 
4.5 Intervjusituationerna 
Ungdomarna fick själva komma med önskemål om var de ville bli intervjuade. Tre stycken 
valde café och en ville bli intervjuad i Ungdomsteamets lokaler. Med båda dessa alternativ 
finns det reliabilitetsproblem. Att bli intervjuad på café kan innebära att respondenten blir 
orolig att personer runt om lyssnar, vilket skulle kunna påverka deras svar. Att genomföra 
intervjun på Ungdomsteamet innebär en risk att jag blir sedd som en representant därifrån. För 
att undvika detta var jag noga med att understryka att gjorde undersökningen som en uppsats i 
min utbildning och att jag inte kände till Ungdomsteamets verksamhet sedan tidigare. Det 
kvarstår ändå en risk att respondenten inte känner sig fri att svara precis vad de tycker i dessa 
lokaler.  
 I då fall det var möjligt valdes ett café med avgränsat rum vid en tid på dagen då 
det inte är så mycket folk där. Eftersom jag var ensam vid intervjuerna uppfattade jag det som 
att det blev ett avslappnat samtal. Bandspelaren var av litet format för att i minsta mån störa 
samtalet. Intervjuerna har varat mellan fyrtio och sextio minuter. 
 
4.6 Intervjuguiden 
Enligt Kvale bör en kvalitativ forskningsintervju genomföras med en halvstrukturerad 
intervjuguide som utgångspunkt. Detta för att kunna följa intervjupersonen i dess berättelse så 
att dynamiken i samtalet bevaras (1997, s.117). Vidare bör frågorna relateras både till ämnet 
för intervjun, de teoretiska föreställningar som ligger till grund för undersökningen och till 
den följande analysen (a.a. s.121). Vid utformningen av intervjuguiden har jag haft detta i 
åtanke vilket resulterade i en halvstrukturerad, tematiskt utformad intervjuguide (se bilaga). 
 
4.7 Etiska överväganden 
Det var ett etiskt övervägande att överhuvudtaget intervjua ungdomar om deras 
narkotikamissbruk då detta skulle kunna vara ett känsligt ämne. De frågeställningar som 
skulle besvaras krävde dessutom att jag ställde en del frågor om familj och relationer vilket 
jag inser skulle kunna uppfattas som ett privat område.  
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I undersökningen har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer för humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Vid introduktionen till samtliga 
intervjuer gjordes en grundlig genomgång av de forskningsetiska principerna och vad de i 
praktiken innebär för respondenten. Jag informerade om att det material som samlades in inte 
skulle komma att användas i något annat syfte än till forskning och att bandet med den 
inspelade intervjun kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Jag talade även 
om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill utan att det skulle medföra negativa 
konsekvenser. Vidare informerade jag dem om att de kommer att vara anonyma. Vad jag 
däremot upptäckt i efterhand är att det finns en risk att personalen på ungdomsteamet kommer 
att kunna identifiera vem som är vem utifrån det som framkommit under intervjuerna även om 
jag försökt eliminera så mycket personlig information som möjligt. Då ingen av dessa 
ungdomar är föremål för insats längre och de alla är över 18 år har jag ändå gjort 
bedömningen att de inte kommer ta skada av att eventuellt bli identifierade. Flera av 
respondenterna sa dessutom uttryckligen att deras namn gärna fick vara med. I ett av fallen 
kontaktade jag ungdomen för att få godkänt att använda ett citat även om det kunde innebära 
att han identifierades av Ungdomsteamet. 
 För att inte utsätta ungdomarna för den etiska aspekten av att tillfrågas för att 
sedan bli bortvald kontaktades i det första läget bara fyra ungdomar. Till min glädje tackade 
de första fyra som Ungdomsteamet fick kontakt med ja till medverkan.  
 
4.8 Transkribering och bearbetning av data 
Efter den första intervjun genomförts påbörjades genast transkriberingen av materialet. 
Därefter transkriberade jag materialet efterhand intervjuerna var genomförda. 
Transkriberingarna gjordes ordagrant, från början till slut, av mig själv. Ett 
reliabilitetsproblem kan vara att det var jag ensam som både genomförde intervjuerna och 
transkriberade dessa. En utskrift av en intervju är en subjektiv tolkning enligt Kvale (1997, s. 
150).  

Ur transkriberingarna försökte jag sedan finna teman som dels gick att koppla 
till Antonovskys beskrivning av vad de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet innefattar. Utifrån detta kategoriserade jag materialet under dessa, med hjälp 
av så kallad meningskoncentrering, med syfte att sammanfatta vad intervjupersonerna uttryckt 
i kortare formuleringar (Larsson 2003a, s.106). Efter detta frågade jag mig själv vad detta sa 
mig om mina undersökningsfrågor. Till hjälp använde jag ett frågeformulär som Antonovsky 
använt för att fastställa personers känsla av sammanhang (KASAM), som finns presenterat i 
Hälsans mysterium (1991).  

Enligt Kvale bör intervjucitat återges i skriftspråklig form (1997, s.241). I denna 
uppsats har talspråket till viss del redigerats för att kunna återges i en läsvänligare form, dock 
har talspråket bevarats i stor utsträckning. Detta i ett försök att bevara autenciteten i citaten. 
Pauser och andra ljud som inte kunnat tolkas som ord har tagits bort helt. Vid långa citat har 
ovidkommande delar raderats och ersatts med (…). 

Jag har valt att i resultat- och analysdelen presentera respondenterna och 
personalen på Ungdomsteamet med fingerade namn. Detta för att de enligt 
konfidentialitetskravet har rätt att förbli anonyma. Jag har även valt att inte ange vilken 
kommun undersökningarna genomförts i utifrån samma krav (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

Analysen är gjord enligt hermeneutisk strategi. Hermeneutisk tolkning har som 
syfte att vinna en gemensam och giltig förståelse av en texts mening. Vilket denna uppsats 
syftar till att göra genom Antonovskys teori. Vidare beskrivs den hermeneutiska tolkningen 
som en växling mellan delar och helhet. Denna växling beskrivs som en cirkel som anger 
möjligheten av en allt djupare förståelse av meningen med texten (Kvale, 1997, s.49). I 
uppsatsen har denna metod använts på så sätt att materialet först kategoriserats på ovan 
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beskrivna sätt, under de tre begreppen. Sedan studerades materialet återigen i sin helhet i 
respektive kategori för att finna teman i uttalandena som var gemensamma för ungdomarna 
och som kunde anses vara exempel på vad begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet kunde anses påverkas av, i positiv respektive negativ riktning, under 
Ungdomsteamets insats. Detta har gett mig ett antal teman under respektive begrepp. Vad som 
framkommit under dessa teman har sedan studerats som en helhet med mål att kunna se vad 
detta ger mig för svar på den aktuella frågeställningen. Därav har jag gjort en summerande 
analys för varje begrepp, dvs. en för begriplighet, en för hanterbarhet och en för 
meningsfullhet där även kopplingar till tidigare forskning gjorts. Dessa tre sammanfattande 
analyser har sedan studerats som en helhet, med avsikten att se vad jag kunde dra för 
slutsatser om Ungdomsteamets insats. 

 
4.9 Teorins användning 
De begrepp som använts är framförallt begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet men i 
viss mån även KASAM begreppet som helhet, dvs. känsla av sammanhang (Antonovsky, 
1991).   
 När undersökaren påtagligt låter sig styras av ett teoretiskt perspektiv under hela 
forskningsprocessen används en deduktiv ansats enligt Sam Larsson (2003b, s.23). Vid en 
induktiv ansats betonas i stället vikten av intervjupersonernas möjlighet att med egna ord och 
begrepp beskriva sin upplevelse (a.a. s.22). I denna uppsats har de teoretiska begreppen 
format frågeställningarna och till viss del legat till grund för intervjufrågorna vilket tyder på 
att jag har haft dessa analytiska glasögon på mig från början. Detta vittnar om en deduktiv 
strategi. Däremot har intervjuerna till största delen bestått av öppna frågor där tanken har varit 
att inte styra respondenterna i sina begreppsformuleringar. Målet har dock varit att svaren ska 
kunna kopplas till Antonovskys teori vilket gör att ansatsen kan anses vara deduktiv. 
    
4.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vad gäller validitet och reliabilitet diskuteras aspekter på detta under hela metoddelen då 
dessa berör flera stadier i processen. Nedan följer dock en mer explicit genomgång av 
begreppen.  
 Validitet avser i vilken mån jag har undersökt det jag avsett att undersöka enligt 
Kvale (1997, s.215). Vidare konstaterar jag att validiteten är något som verkar beröra alla 
stadier i forskningsprocessen. I denna uppsats kan ämnet i sig vara en validitetsfråga då 
frågorna skulle kunna uppfattas som känsliga och därmed inte ge helt ärliga svar. Hög 
validitet förutsätter vidare att den valda teorin på ett hållbart sätt kan hjälpa till att besvara 
forskningsfrågorna (a.a. s.214). Frågan är då vem som ska granska arbetets olika faser och 
teorins lämplighet för att avgöra dess validitet. I detta fall blir det upp till läsaren och 
examinatorn att avgöra validiteten i uppsatsen. För att göra detta möjligt har jag försökt att så 
noggrant som möjligt beskriva tillvägagångssättet i ett försök att göra materialet transparent. 
Vissa saker, som att jag ensam genomfört intervjuerna, gör naturligtvis insynen begränsad då 
kvaliteten på intervjun och de rapporter som lämnats kan vara en validitetsfråga (a.a. s.214). 
 Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Här avses till vilken grad validiteten är 
stabil och inte störs av variationer i tid, plats, intervjuare m.m. De faser som Kvale (1997) 
nämner som särskilt känsliga för detta är intervjun, utskriften och analysen (a.a. s.213). Att 
intervjuerna genomförts på olika platser kan vara ett reliabilitetsproblem men bedömningen 
gjordes att det faktum att respondenterna fick välja plats bidrog till att de kunde känna sig 
trygga. Däremot är det, i denna aspekt, en fördel att jag ensam har skrivit ut och analyserat 
intervjuerna då detta medför mindre variationer. Men återigen innebär det även en 
begränsning i insynen, vilket gör att det blir upp till läsaren att lita på materialet är 
tillförlitligt.  
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 Generaliserbarhet syftar till i vilken mån undersökningen kan antas ge liknande 
resultat vid en undersökning av en liknande målgrupp. Det finns olika sätt att generalisera. 
Analytisk generaliserbarhet innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 
resultaten kan ge vägledning för vad som kommer hända i en annan liknande situation. Detta 
görs med stöd av en påståendelogik som exempelvis bygger på en teori (Kvale, 1997, s.210-
211). Huruvida denna uppsats resultat är generaliserbara tycker jag är svårt att spekulera i. 
Dessa ungdomars berättelser är naturligtvis unika för dem, däremot har jag kunnat finna vissa 
gemensamma teman ur deras berättelser och använt mig av Antonovskys teori vid analysen av 
detta. Utifrån de tolkningar som gjorts har några begrepp dessutom utkristalliserats. 
Resultaten har även kunnat knytas till tidigare forskning vilket tyder på att det skulle kunna 
finnas ett visst mått av generaliserbarhet.  
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5 Resultat och analys  
Detta avsnitt inleds med en presentation av ungdomarna. Därefter avses att utröna vilka teman 
som verkar ligga till grund för en hög eller förhöjd, respektive låg eller sänkt upplevelse av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samband med insatsen på Ungdomsteamet. 
Resultaten av intervjuerna presenteras i underrubriker till begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Underrubrikerna är tematiseringar av det som kommit fram 
under intervjuerna och som kan anses härledas till respektive begrepp i detta sammanhang. I 
de fall någon/några av respondenternas upplevelse av det aktuella temat inte framkommit 
tydligt nämns dessa personer inte under den rubriken. Vidare analyseras i vilken utsträckning 
Ungdomsteamet kan sägas ha påverkat ungdomarnas känsla av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och därmed deras relation till droger.  
 
5.1 Presentation av ungdomarna 
Nedan följer en presentation av ungdomarna baserad på deras egna uppgifter lämnade under 
intervjun. Detta är ett försök att sätta in läsaren i ett sammanhang för att underlätta läsningen. 
En alltför detaljerad presentation av respondenterna skulle kunna möjliggöra ett röjande av 
deras identitet. För att undvika detta och bibehålla deras anonymitet kommer här endast den 
viktigaste informationen om respektive person presenteras. Dessutom beskrivs deras relation 
till droger och Ungdomsteamet.  

Namnen är fingerade och är inte könsrelaterade. Då en tydlig presentation av 
vilken person som är man respektive kvinna skulle innebära en större möjlighet att identitet 
avslöjas så skulle sådan information innebära att annan information fick stå tillbaka. Eftersom 
resultaten inte analyserats utifrån genusperspektiv i någon bemärkelse anser jag att denna 
information inte är av någon vikt för läsaren. Vad som kan sägas är däremot att av de fyra 
respondenterna är två kvinnor och två män. De var vid intervjun mellan 18 och 20 år. 

Tobias - Avslutade sin kontakt med Ungdomsteamet två till tre månader innan 
intervjun. Bor tillsammans med ett syskon. Går i gymnasiet. Rökte hasch och marijuana flera 
gånger i veckan i tre till fyra år och har inte tagit droger sedan kontakten med Ungdomsteamet 
avslutats.  

Karl - Avslutade sin kontakt med Ungdomsteamet ca fyra månader innan 
intervjun. Rökte hasch och marijuana i ett och ett halvt år dagligen. Tog ecstasy vid ett par 
tillfällen. Bor tillsammans med förälder. Går i gymnasiet. Har rökt hasch vid några tillfällen 
sedan kontakten med Ungdomsteamet avslutats.  

Anna- Avslutade sin kontakt med Ungdomsteamet ca ett år innan intervjun. 
Rökte hasch och marijuana så gott som dagligen under ca tre år. Bor med sina föräldrar och 
syskon. Går i gymnasiet. Har inte tagit droger sedan kontakten med Ungdomsteamet avslutats.  

Sofia – Avslutade sin kontakt med Ungdomsteamet för drygt ett år sedan. Rökte 
hasch och marijuana en gång i veckan i ca ett halvår. Är sambo. Går en alternativ 
gymnasieform. Har inte tagit droger sedan kontakten med Ungdomsteamet avslutades. 
 Vid citat används första bokstaven i respondenternas namn, dvs. T, K, A och S 
och I för intervjuare.  
 
5.2 Begriplighet 
Denna första del syftar till att presentera och analysera resultat som belyser ungdomens 
begriplighet av insatsen.  
 
5.2.1 Bilden av Ungdomsteamet  
Tobias och Karl berättar båda två att första gången de kom till Ungdomsteamet visste de inte 
så mycket om verksamheten förutom att man lämnar urinprov där. Tobias berättar så här: 
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     T- Jag visste bara att man gick dit och pissade, jag visste ju vad det var liksom för alla 
  mina kompisar hade ju åkt in dit nån gång. Men det enda jag visste var väl pissprov, det 
  var det som stod i huvudet på mig. 

Anna berättar att hon visste att man kunde få gå på Ungdomsteamet som straffpåföljd, men 
hon visste inte vad man gjorde där förutom att lämna urinprov. Karl uttryckte det så här när 
jag frågade vad han visste om Ungdomsteamet första gången han kom hit för att lämna urin:  
 
 K - Ja man går ju hit och lämnar urinprov och de tittar på en samtidigt.  
 I - Tittar på en? Var det den bilden du hade fått?  
 K - Ja. Pratar med en lite och säger att det här är dåligt, det här är inte alls bra och.. ja. 
 
Sofias skolkurator hade berättat för henne vad Ungdomsteamet stod för: 
 
 S - Ja, hon gick igenom liksom att hon hade ju skickat ungdomar dit förut så hon kunde 
  ju berätta väldigt mycket för mig om vad Ungdomsteamet gjorde och varför och sådär  
 och jag tyckte liksom att det lät ju vettigt så då kan jag ju lika gärna göra det. Om inte  
 annat för att förhindra att jag faktiskt blir beroende. 
 
Vad man kan se här är att tre första respondenterna hade en ganska vag bild av vad 
Ungdomsteamet stod för och vad som förväntades av den som går där. Gemensamt för dessa 
tre är också att de beskriver sig som mycket negativa till insatsen till en början. Karl berättade 
att han blev både arg och ledsen och skar sig på kroppen när han fick veta att han skulle dit. 
Sofia upplevde sig däremot ha fått en utförlig information om vad Ungdomsteamets 
verksamhet gick ut på. Hon förefaller också vara den som var mest positiv till insatsen i 
inledningsskedet.   

Det ovan redovisade resultatet kan, utifrån Antonovskys teori, tolkas som att 
Sofia har en högre känsla av begriplighet med sig i bagaget än de andra. Eventuellt till följd 
av att hon redan innan det första mötet fått information om insatsen. Därav kan hon också 
inordna de stimuli hon utsätts för, i det här fallet information om Ungdomsteamet, på ett sätt 
som gör dem begripliga för henne själv. En annan möjlig tolkning är att varken Tobias, Karl 
eller Anna har fått tillräckligt med information för att kunna förstå syftet med insatsen, vilket i 
sin tur leder till en stor osäkerhetskänsla.  
 
5.2.2 Bemötande  
Anna berättar att första gången hon träffade personalen från Ungdomsteamet var på 
socialtjänstens kontor. Hon beskriver då hur socialsekreteraren, Ungdomsteamet och hennes 
föräldrar talar om insatsen och att hon är dömd i domstol till den. Ingen berättar att det är för 
hennes egen skull och att målet är att hon ska bli drogfri, Anna säger att hon tolkade det som 
att detta var deras jobb och att de struntade i hur det gick för henne. På frågan om det finns 
något som hade kunnat påverka hennes inställning till Ungdomsteamet redan vid det första 
mötet svarar Anna så här: 
 
 A - Jag tycker de hade kunnat vara mer trevliga och prata mer personligt. De satt där  
 med sina papper och sina anmälningar och liksom, de pratade om mig och låtsades om  
 att jag inte var där. Satt och pratade mellan fyra ögon och jag satt där som en idiot och  
 bara lyssnade på och fick inte säga så mycket, man kände sig så utanför. De pratade  
 om mig men ändå så kunde de inte prata med mig. 
 
Sofia beskriver första mötet på Ungdomsteamet som en positiv upplevelse: 
 
 S – (…) Elin som öppnade dörren och hälsade på mig och var jätteglad att se mig  
 och jättetrevlig och jag blev lite ställd såhär.. jaha. Okej.. jag är ju van vid liksom,  
 att när man går till vårdcentralen så sitter det en femtioårig tant där som är jättegrinig  
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 för att jag tar upp hennes tid. Men det var det ju inte här utan här blev man välkomnad 
 och så satte vi oss i ett rum och pratade (…) 
 
Anna beskriver en situation där hon inte känner sig delaktig. Hon är också den som det, enligt 
egen utsago, tagit längst tid för att acceptera Ungdomsteamet. Den situation hon beskriver 
ovan tolkar jag inte ha bidragit till att hennes begriplighet ökat. Varken på ett ytligare plan, 
där hon kanske skulle ha behövt få en gripbar bild av vad som kommer förväntas av henne. 
Men inte heller på en känslomässigt plan där min tanke blir att det mer handlar om att hon 
inte kan ta till sig den informationen som ges till henne då hon känner utanför. Sofia däremot 
upplevde sig, till sin egen förvåning, bli mycket väl bemött. Hon skulle kunna antas ha en 
positivare inställning till följd av en högre begriplighet. Denna högre känsla av begriplighet 
kan antingen vara ett resultat av uppväxten eller ha blivit förhöjd av den information om 
Ungdomsteamet som hon redan hade presenterats för av sin skolkurator.  
 
5.2.3 Urinprovstagningen 
På frågan om hur han upplevde urinprovstagningen svarar Tobias så här: 
 
 T- (…) Jag vet inte, det är ju jobbigt att stå inne på toaletten och veta att någon står  
 bakom en när man ska, och så en massa speglar och så måste man pissa också. Det 
 var ju jobbigt, det vore ju bättre om man fick det hemskickat men man förstår ju varför  
 de inte gör det. 
 
Anna säger att hon tycker Ungdomsteamet har ett dåligt system för urinprovstagning, hon tror 
att det går att lösa på ett bättre sätt, med exempelvis kameraövervakning. Vidare säger hon så 
här: 
 

A- (…) Och de trodde ju inte på en heller, när man.. första fyra proverna, jag kunde  
inte, jag var jättekissnödig men jag kunde inte få ut någonting. Det gick verkligen inte.  
Och de vägrade tro på mig.. hon undviker det här för att hon vet att hon är positiv och  
de vägrade tro på mig så det, det lackade jag på. 

 
Sofia berättar att hon tyckte det var jobbigt i början men att det snart blev till en rutin och 
tillägger att detta till stor del berodde på att det var samma personer som var där varje gång:  
 
 S- (…)Däremot, skulle det ha varit någon annan än just de två, ta till exempel att Elin  
 skulle ha varit sjuk och någon måste hoppa in, det skulle ju ha varit katastrof, troligen  
 hade jag dött faktiskt. 
 
Tobias vittnar här om en hög begriplighet. Han tycker inte om att lämna urinprov men har 
inga problem att hantera situationen eftersom han ändå förstår syftet med det. Detta tolkar jag 
som att även om de stimuli han utsätts för kommer som överraskande så går de att förklara. 
Det skulle kunna tyda på att om syftet framstår som klart, och det som förväntas av Tobias 
blir begripligt, så kan han se bortom kränkningen. Anna uttrycker här en låg begriplighet då 
hon säger att det inte kan vara nödvändigt att genomföra urinprover på detta sätt. Hon 
uttrycker även en ilska över att personalen inte litar på att det hon säger är sant. Detta skulle 
kunna tolkas som att hon ser sig själv som en olycksfågel, någon som aldrig blir trodd på, 
vilket enligt Antonovsky är ett tecken på att en person har låg begriplighet. Sofia uttrycker 
själv vikten av förutsägbarhet, vilket är ett av de kriterier Antonovsky framhäver som viktiga 
för en hög begriplighet. Det skulle kunna tolkas som att Sofia har en hög känsla av 
begriplighet från början och vet vad hon behöver för att kunna inordna de stimuli hon möter. 
Även här kan man se att syftet med urinprovsinlämningen står klart och att detta bidrar till att 
Sofia då kan se bortom det obehagliga i det. 
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5.2.4 Droginformation  
Tobias och Karl tycker inte att den information om droger som de har fått av Ungdomsteamet 
har gett dem något. Tobias berättar att han vid ett tillfälle fick rätta personalen då de påstod 
oriktiga saker om vilka delar man röker på en haschplanta. Han uttryckte att detta bidrog till 
att det kändes meningslöst att lyssna på vad de sa: 
 
 T- Liksom vissa saker de sa var helt konstiga, de förstår inte själva vad de snackar om riktigt. 
 
Anna beskriver i likhet med Tobias att hon till en början hade svårt att ta till sig vad 
personalen sa eftersom de ”bara läste innantill”. Vidare beskriver hon dock att hon efter ett 
tag började ta till sig informationen eftersom hon kände igen sig i det de berättade. 
 

A - Alltså, det läskiga var ju det, att det de berättade, det de sa på mötena, stämde så  
jäkla bra överens med hur man var och hur man levde liksom, men man vägrade  
acceptera det och försöka förstå att de verkligen hade rätt.  

 
På frågan om vad det var hon lärt sig svarade hon så här: 
 
 A - Men det var just det, allt omkring själva drogen och att, mitt senare liv, hur det  
 skulle gå för mig om jag hade fortsatt i samma takt som jag höll på och sådär. Att allt  
 skulle gå åt helvete, det var det. 
 
Sofia säger att droginformationen var det som fick henne att förstå hur hennes liv skulle 
utvecklas om hon fortsatte. Till skillnad från droginformationen i skolan, som hon ansåg vara 
värdelös, fokuserade man här på effekterna i längden. 
 
 S- Så att man fick ju faktiskt lära sig vad drogerna gjorde och att det här kan inte bara 
  hända utan det kommer förr eller senare att hända.(…) De gav en information och ett val. 
 
För Tobias och Karl har droginformationen inte bidragit till en högre begriplighet. De tyckte 
att de redan kunde det som sades under dessa möten. Det kan tolkas som att de inte såg 
informationen som begriplig eftersom de inte kunde relatera till den. Å andra sidan kan detta 
vara ett resultat av att de har en låg känsla av begriplighet från början, de vet inte vad de ska 
göra med oväntade stimuli, här i form av information. För Sofia och Anna betydde 
droginformationen en del för deras begriplighet av insatsen, när de förstod konsekvenserna av 
drogmissbruket så beskrev de också en känsla av att personalen brydde sig om hur det gick 
för dem. De kunde också begripa varför insatsen och ett drogfritt liv skulle kunna vara att 
föredra.  

Av tidigare forskning framgår att droginformation har dålig effekt på både 
inställningen till, och användningen av, droger (Se exempelvis Ferrer- Wreder, 2005; Rhule, 
2005, s.619-620).  I dessa utvärderingar har information på skolor avsetts. Av vad som 
framkommit här kan droginformation tjäna sitt syfte om den ges i rätt sammanhang och av rätt 
person. Sofia beskrev exempelvis uttryckligen skillnaden mellan den informationen hon fått i 
skolan och den som hon fått på Ungdomsteamet.  
 
5.2.5 Egna upptäckter  
Karl tycker inte att hans syn på droger förändrats så mycket, däremot märkte han av att han 
blev piggare under den period som han var drogfri. Han uttrycker dock att han fortfarande inte 
känner någon riktig anledning att låta bli att ta droger. På frågan om vad som skulle behövas 
för att det inte skulle kännas värt att ta droger svarar han så här: 
 
 K - Mmm att det skulle hända någonting 
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 I - Hur menar du då? 
 K - Alltså nånting som är kopplat till hasch, som skulle skada någon väldigt mycket,  
 någon som jag känner. 
 I - Så att du blev lite avskräckt? 
 K - Mmm 
 
Anna berättar att det som gjorde att hon bestämde sig för att börja närvara på mötena på 
Ungdomsteamet var dels hotet om behandlingshem som hon hade över sig, dels insikten om 
hur det höll på att gå för hennes vänner. Det fick henne att börja tänka på konsekvenserna av 
sitt missbruk. 
 
 A- De började ju prata om att jag skulle åka på nåt sånt där behandlingshem, de  
 tyckte väl inte att jag skulle klara det själv, men det var då som jag, nej sa jag, det  
 vägrar jag, så tog jag initiativet och så slutade jag. Nej, jag pallade inte, alla som jag  
 umgicks med, hur många kan det ha varit.. tio elva tolv stycken som var med varandra  
 varje dag, jag vet en, han bor i Spanien, han kommer därifrån, alla andra sitter i fängelse 
 eller på behandlingshem. (…) Det hade varit samma sak för mig antar jag. 
 I - Så det var avskräckningen som ändå fick dig att välja.. 
 A - Ja. Främst 
 
Sofia svarar så här på frågan om vad Ungdomsteamet inneburit för henne: 
 
 S - Ja det har ju liksom inneburit att mitt liv inte gick åt helvete, jag ser ju på många  
 av de som jag umgicks med förut vart deras liv har tagit vägen och det är ju inga roliga  
 tankar att den här killen, han har en skuld på femtio tusen och den här killen, han sitter  
 i fängelse. Och den här tjejen hon är inlagd på rehab för fjärde gången. Men att jag då 
 liksom kan åka hem och träffa min sambo och veta att jag klarar mig, för att jag hade 
 folk som ställde upp, det är.. det är helt otroligt, jättevärdefullt. 
 
Karls begriplighet av insatsen skulle kunna sägas ha påverkats något i positiv riktning av att 
han själv upptäckte att han mådde bättre. Karls uttalande tyder på att hans framtid 
(konsekvenser) skulle behöva bli mer förutsägbar för att begripligheten av syftet med insatsen 
skulle stå klart. Annas berättelse vittnar om att insikten om hur det gått för andra bidrog till en 
slags vändpunkt. Även Sofia vittnar om att insikten om vad som kunde ha hänt, när den 
kommer som egen erfarenhet, har haft stark effekt och påverkat hennes syn på insatsen. Efter 
vad som framkommit i resultaten är avskräckningen, och insikten om vad Ungdomsteamet 
kan erbjuda, något som upplevts om viktigt. Detta kan anses vara nära sammanknutet med 
känslan av begriplighet då det verkar ha framstått som begripligt vad ett liv med droger kan 
komma att innebära och vad Ungdomsteamet har att erbjuda som alternativ. Avskräckning är 
kanske inget som Ungdomsteamet kanske kan eller bör arbeta direkt med. Däremot har 
avskräckningen en stark effekt då den kommer som en följd av egen upptäckt. Detta kan vara 
i form av exempelvis en insikt av hur det har gått för andra som ingått i samma 
umgängeskrets. 

 Av vad som framkommit i tidigare forskning har inte avskräckning någon, eller 
ibland till och med motsatt, effekt (Paglia & Room,1999, s.15-16). Något förvånande har 
samtliga respondenter vid något tillfälle nämnt avskräckning i positiva ordalag. Antingen som 
en bidragande orsak till att de slutat eller som det enda som skulle kunna ändra deras 
inställning till droger. Av detta drar jag slutsatsen att den avskräckning som ger effekt, och 
här efterfrågas, bör ha någon personlig koppling. Det som här har visat sig ge effekt på 
ungdomarnas inställning är när en person de har en personlig relation till fått märkbara 
negativa konsekvenser på grund av droganvändning. 
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5.2.6 Föräldrar  
Både Sofia och Anna beskriver relationen till sina föräldrar som god. Sofia, som vid tiden för 
insatsen var över 18 år, valde att inte informera sina föräldrar om att hon tog droger eller om 
Ungdomsteamet.  
 
 S- Mamma och pappa är båda två väldigt bra på att oroa sig över väldigt lite och de då  
 kändes det meningslöst att dra in dem i något som jag visste att de skulle bli ledsna för.  
 (…) Så de finns ju alltid där och jag kan alltid prata med dem, det var bara det… att jag  
 ville inte. 
 
Anna var inte 18 år när kontakten med Ungdomsteamet inleddes varpå hennes föräldrar 
kontaktades automatiskt. Hon beskriver relationen till sin familj och stödet av föräldrarna 
under insatsen som några av de mest avgörande faktorerna till att hon valde att sluta med 
droger.  
 
 A - Mycket var det p.g.a. mina föräldrar att jag tog initiativet att sluta då. De mådde  
 ju dåligt, jag märkte det, det var bråk hemma, tjafs hela tiden och sådär, ja det var 
 mycket p.g.a. de som jag slutade, det var inte… jag ska säga så här, socialen och  
 ungdomsteamet, de tog bara prover, de tycker jag inte hade så stort inflytande på  
 att jag slutade liksom, det var mest mina föräldrar och jag själv å att den där domen, 
 att jag var dömd till att gå där. 
 
Karls och Tobias föräldrar blev också kontaktade eftersom de var under 18 år. Karl säger att 
han och hans pappa, som han bodde med, ”inte pratade så mycket om det”. Tobias säger så 
här när jag frågar vad för del hans föräldrar har haft i att stötta honom under insatsen: 
 
 T - Jaa du det var en bra fråga. De skjutsade mig dit, det var väl typ det enda. Inte så  
 mycket mer. Skrikit lite kanske, inte så mycket mer.  
 
Sofias och Annas känsla av begriplighet kan här anses vara hög då båda två verkar ha en 
tydlig bild av vad de kan förvänta sig av sina föräldrar. Att framtiden och ens omgivnings 
beteende framstår som förutsägbara är enligt Antonovsky ett tecken på en hög begriplighet. 
Även om Sofias föräldrar inte var involverade i insatsen så uttryckte hon en hög tillit till att de 
fanns där om hon så behövde. Begripligheten bidrar här till en ökad hanterbarhet då hon inser 
att om hon själv inte förfogar över de resurser hon kan behöva för att hantera motgångar så 
har hon tillit till att andra, här hennes föräldrar, kan bistå henne med dessa. Anna säger att en 
stor anledning till att hon slutade med droger var att det gick upp för henne att hennes 
föräldrar mådde dåligt av det. På detta sätt kan insatsen anses ha blivit begriplig för Anna 
genom hennes föräldrar. Att de kontaktades och involverades i insatsen bidrog alltså till ökad 
begriplighet. Denna ökade begriplighet av insatsens syfte leder till att Anna får en ökad 
förmåga att hantera droger då hon ser konsekvenserna av droganvändningen. 

Varken Karl eller Tobias uttryckte tydligt vad deras föräldrar hade för roll i 
deras liv. Detta skulle kunna betyda att de är i en ålder där det känns viktigt att stå på egna 
ben, varpå föräldrarna inte ges en speciellt betydande plats. En annan möjligt tolkning, som 
jag här väljer, är att de inte vet riktigt vad de kan förvänta sig av dem och därmed har en lägre 
begriplighet. Ingen av dessa två beskrev heller sina föräldrar som speciellt stöttande under 
insatsen. Vilket ändå pekar på att föräldrarnas otydliga roll i dessa ungdomars liv inte bara är 
ett självvalt avståndstagande från ungdomarnas sida.  
 Vikten av föräldrars medverkan vid insatser är ju något som framhållits även i 
tidigare forskning (Se exempelvis Mc Murphy, 1996, s.99-105; Daleflod, 1996, s.398-433). 
Av vad som framkommit här, har Annas föräldrars medverkan haft en avgörande betydelse. 
Sofia underströk flera gånger under intervjun att hon vet att hennes föräldrar ställer upp för 
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henne om hon så behöver. Kanske kan det vara lika värdefullt som att de faktiskt är 
involverade.  
 
5.2.7 Syftet med insatsen  
Tobias svarar så här när jag frågar vad syftet med insatsen var: 
 
 T - Ja de sa väl att de skulle få bort mig från narkotika. Det är inget de kan göra, det  
 sitter ju i psyket det där. Jag tycker att det är onödigt, det borde finnas ett ställe dit  
 man bara går och pissar. 
 
När ämnet kommer på tal i intervjun med Karl säger han så här: 
 
 I - Kan du förstå, är det begripligt, så här i efterhand varför du gick här nu när du har  
 lite distans till det? 
 K - Ja vet ju att det är olagligt och då ska man ju hjälpa de här människorna som har  
 ramlat ner i knarkträsket. Så att ja, jag förstår ju att de tog in mig här. 
 I - Förutom den biten, den lagliga, ser du något annat syfte med det? 
 K - Ja det är ju olagligt för att det förstör, men samtidigt så gör ju alkohol också det. 
  I och för sig så tar de väl in alkoholmissbrukare här också. 
 
Av båda dessa ungdomar beskrivs insatsen fortfarande som obegriplig på ett personligt plan 
så här i efterhand. Tobias uttalande skulle kunna tolkas som att den strategi Ungdomsteamet 
har inte ger någon egentlig effekt eftersom de inte förstår sig på hur det fungerar med droger. 
Karl hänvisar till lagen men pratar inte någon gång om på vilket sätt det blivit begripligt för 
honom själv. Båda dessa uttalanden tyder på att de har förstått insatsens syfte på en 
intellektuell nivå men att effekten av den ännu inte bidragit till att den ännu framstått som 
riktigt meningsfull för dem. I Annas och Sofias intervjuer kom denna fråga aldrig ens upp då 
det genomsyrade hela intervjuerna att de förstått syftet med insatsen så här i efterhand.  
 
5.2.8 Sammanfattning: Hur ser då ungdomarna på insatsen, är den något som de kan 
begripa syftet med?  
Karl och Tobias uttalanden tyder på att insatsen ännu inte framstår som riktigt begriplig för 
dem. Detta kan bero på att de inte har en så lång tid som drogfria bakom sig. En annan möjlig 
tolkning är att anledningen till att de inte varit drogfria någon längre tid är att de inte uppfattat 
insatsen som begriplig. Karl verkade ha en ganska otydlig bild av Ungdomsteamet från början 
och den verkar vid tidpunkten för intervjun inte ha blivit tydligare och inte heller förmågan att 
stå emot droger. På detta sätt skulle begripligheten även kunna anses ha en koppling till 
förmågan att hantera droger.  

Av Annas och Sofias intervjuer framkom att syftet med insatsen var väldigt klar 
så här i efterhand. Det skulle kunna vara så att Annas och Sofias starkare övertygelse om att 
de inte vill, eller kommer, ta droger i framtiden är ett resultat av att innehållet insatsen 
framstått som begripligt för dem. Eller tvärtom, att drogfriheten har medfört en större förmåga 
att förstå syftet med insatsen. En annan möjlighet är att Anna och Sofia bär med sig en hög 
känsla av begriplighet från uppväxten, vilket man skulle kunna anta utifrån vad som 
framkommit ovan. Detta kan då ha bidragit till att de har kunnat ordna de oväntade stimuli de 
utsatts för, i form av olika delar av insatsen, och förklara syftet med dessa för sig själva. 
 
5.3 Hanterbarhet 
Denna del syftar till att presentera och analysera de resultat som handlar om ungdomarnas 
förmåga att hantera relationen till droger. 
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5.3.1 Gruppåverkan  
Första gången Tobias blev erbjuden droger tackade han nej för att för att visa att han inte 
faller för grupptryck. Andra gången han blev erbjuden provade han och säger så här om det: 
 
 I - Av vilken anledning provade du? 
 T - Jag var nyfiken faktiskt, det var inget grupptryck eller nåt, jag faller inte för  
 grupptryck. Jag ville bara testa för att alla andra hade gjort det typ och då tänkte  
 jag att fan man kanske borde testa själv. Då blev det så. 
 
Tobias berättar vidare att han under tiden på Ungdomsteamet har upptäckt att han inte längre 
kan umgås med de vänner som han tog droger tillsammans med eftersom det blir svårare att 
stå emot då.  
 
 T - Det är många personer som man bara har droger gemensamt med, jag visste att  
 liksom, det blir i längden.. om man umgås med sådana som man bara har det gemensamt 
 med, droger, det funkar inte liksom. 
 
Karl berättar så här om första gången han blev erbjuden. 
 
 I - Berätta om när du blev erbjuden första gången. 
 K - Första gången som jag provade någonting så var det ecstasy. Min flickvän,  
 det hade varit en massa, vi hade varit tillsammans en massa gånger fram och  
 tillbaka och jag mådde dåligt och hon gjorde slut en gång till och sen var jag 
 hemma hos två kompisar och så kom det en kille hem till dem och sa så här:  
 Vill ni ta e? Och jag tänkte ja, jag provar väl. Men det var aldrig någon som sa:  
 ta det här! Kom igen nu, liksom.  
 I - Om du inte hade velat pröva den där gången, på vilket sätt hade du kunnat  
 tacka nej? 
 K - Då hade jag bara sagt, jag vill inte. 
 I - Så det känns inte som att det hade varit något svårt att säga nej. 
 K - Nej, det hade det inte. 
 
När jag frågar Anna om anledningen till att hon provade hasch första gången så säger hon att 
hon var nyfiken, hennes kompisar gjorde det och eftersom hon hade druckit lite alkohol var 
det lätt att följa med strömmen. Men samtidigt förtydligar hon att hon inte är en sådan som 
faller för grupptryck. 
 
 I - Om du inte hade velat prova första gången på vilket sätt hade du kunnat dra dig ur då? 
 A - Bara sagt ifrån (…) 
 
Vidare berättar Anna att hon efter att hon slutat med droger valt att sluta umgås med sina 
gamla vänner.  
 
 I - Kändes det viktigt att ha ett nytt gäng och en skola, något att fortsätta med? 
 A - Ja. Verkligen, jag vet inte, om jag hade fortsatt umgås med mina gamla vänner 
 så hade jag säkert suttit på behandlingshem. (…)  
 
Sofia berättar så här om första gången hon kom i kontakt med droger: 
 
 I - Kan du berätta om första gången du blev erbjuden droger? 
 S - Ja, första gången jag någonsin var i närheten av droger utan att prova, det var  
 i tvåan, precis innan jul när jag var på en date med en kille som helt plötsligt började  
 röka en konstig cigarett (…) så jag slutade träffa honom ganska abrupt. 
 
Så här svarar hon på frågan om hur hon hade kunnat tacka nej första gången hon provade: 
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 S - Om inte jag hade velat så hade vi aldrig gjort det, utan det var ju p.g.a. mig.  
 I - Det var p.g.a. att du ville? 
 S - Mm, de människorna skulle aldrig be mig att ta droger eller säga åt mig att ta  
 droger, det.. vi är väl ett sällskap som är.. vill du inte så är det okej, du ska absolut  
 inte känna någon press. Och det är ganska skönt.  
 
Och så här berättar Sofia om hur hennes relationer till vänner förändrats efter insatsen: 
 
 S - De var de samma faktiskt, det var ju bara det att jag inte åkte ut och hälsade på  
 hos Henrik så ofta, jag åkte inte dit längre, för jag vågade inte, för i hans sällskap så litar 
 jag inte på mig själv för jag tycker om honom så otroligt mycket fortfarande faktiskt  
 så att jag skulle nog inte kunna säga nej om det faktiskt var han som frågade. 
 
Vad som är gemensamt för alla fyra är att de uttryckligen sagt att de inte faller för grupptryck. 
Vilket kan tolkas som att de har en hög tillit till att de har de resurser som krävs för att bemöta 
de krav som ställs av de yttre stimuli de bombarderas med. Resurserna i det här fallet skulle 
kunna vara förmågan att säga nej. Vilket tyder på att de har en stark känsla av hanterbarhet. 
Samtidigt så kan man ana att gruppåverkan kan försvaga denna förmåga.  

 I Tobias, Karls och Annas fall beskrevs första gången som en social händelse, 
där man tillsammans med vänner som tagit droger tidigare, provar. Det skulle kunna vittna 
om en viss motstridighet, å ena sidan är de övertygade om att de skulle tacka nej om de inte 
ville, å andra sidan tackar de ja när situationen och vännerna är de rätta. Motstridiga känslor 
och tankar är något som Antonovsky beskriver som faktorer som sänker känslan av 
hanterbarhet.  
 Både Tobias, Anna och Sofia beskriver även en insikt om denna gruppåverkan 
när de säger att de nuförtiden väljer bort delar av sitt umgänge för att undvika att hamna i 
situationer där de blir frestade att ta droger igen. Detta tolkar jag som att de själva inser att 
gruppåverkan kan sänka deras tillgång till sina egna resurser. Slutsatsen jag drar av det är dels 
att gruppåverkan kan sänka känslan av hanterbarhet men också att insikten om detta kan höja 
hanterbarheten då man vid en sådan kunskap om sig själv kan välja att inte försätta sig i 
riskfyllda situationer. Denna insikt skulle kunna kallas begriplighet. En hög begriplighet 
bidrar till att man kan inordna och förklara de stimuli man utsätts för. Det ovan beskrivna 
tyder på att det är precis vad som skett här. Tobias Karl och Anna har lärt sig hur de ska 
kunna förstå gruppåverkan och med det har deras begriplighet och även hanterbarhet ökat. 
Detta pekar också på att deras motståndskraft eller resilience har ökat till följd av insikten om 
gruppåverkan. 
 I den tidigare forskning som jag tagit del av har umgänge med jämnåriga som 
tar droger beskrivits som en riskfaktor för att hamna i drogmissbruk (Hawkins et al., 1992, 
s.65- 80, 96; Svensson et al., 1998, s.47). Kanske kan begripligheten och hanterbarhetens 
ökning ses som en ökning av personens KASAM, vilket har beskrivits som en kompenserande 
faktor, dvs. en skyddsfaktor. 
 
5.3.2 Tillit  
Både Tobias och Sofia berättar under intervjuerna att de, efter ett tag, kände att personalen på 
Ungdomsteamet brydde sig om hur det gick för dem. Tobias berättar vid ett tillfälle att 
droginformationen var värdelös men att sitta och prata med en av socionomerna, Elin, var kul: 
 
 I - Vad sa hon som var bra? 
 T - Nä jag vet inte, kommer inte ihåg nu, vi satt bara och pratade liksom, jag tycker hon  
 gav mig mer hjälp än vad någon av de andra gjorde även fast hon inte sa så mycket  
 smarta grejer kanske så hjälpte hon mest. 
 I - Vad var det hon gjorde som hjälpte? 
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 T - Hon var social med mig och frågade hur det var hemma och såna där grejer.  
 I - Så egentligen var det viktigare än själva informationen? 
 T - Ja det var det jag tyckte var roligt när jag kom dit, att man kunde sitta och 
 snacka skit med Elin. 
 
Vidare berättar Tobias att han direkt skulle ringa till Elin om han kände sug efter droger, så att 
hon kan skriva in honom igen.  
Sofia berättar att när hon hade gått och lämnat prover ett tag så började hon tycka att det var 
roligt att komma dit: 
 
 S - Så det var jätteroligt att de faktiskt intresserade sig för vad jag gjorde och inte  
 bara för testproverna. Och sen var de väldigt noga med att förklara för mig, jag menar 
 jag fick ju se liksom hur de lagrade proverna och skickade iväg dem och ställde jag en  
 fråga ja då fick jag ett svar, de behandlade en inte som att man var ointelligent (…).  
 De var väldigt personliga. Det var väl när man insåg att shit, de här människorna bryr  
 sig faktiskt, det var ju då det kändes bättre att gå dit just för att det spelade roll. (…)  
 Det är ju fortfarande så här att.. jag vet ju att de fortfarande bryr sig om mig.  
 I - Känns det som att du kan lita på att de finns kvar? 
 S - O ja. Skulle jag få samma problem igen så skulle de vara de första människorna  
 jag ringde till. 
 
Vidare säger Sofia att vetskapen om att andra människor har kämpat för hennes drogfrihet gör 
det lättare att hålla sig ifrån droger eftersom hon i annat fall skulle förstöra allt det som 
personalen jobbat hårt för. 
 
Anna berättar att det var hennes föräldrar som var den största anledningen till att hon slutade, 
personalen på Ungdomsteamet kände hon inte så mycket tillit till.  
 
 A - Jag ska säga så här, socialen och ungdomsteamet, de tog bara prover, de tycker 
  jag inte hade så stort inflytande på att jag slutade liksom, det var mest mina föräldrar  
 och jag själv och att den där domen, att jag var dömd till att gå där. Det var inte mycket  
 p.g.a. dem som jag slutade, det kan jag säga. Även fast de hade rätt på de där mötena,  
 jag gick ju på väldigt många möten och allt de sa visste jag innerst inne var rätt men  
 jag tog inte in det, sket i det. 
 (…)De hade bara pluggat på hur det är att vara i det där, att vara inne i den där världen,  
 de hade inte så mycket att säga till om tyckte jag först. 
 I - Var det svårt att ta till sig det menar du? 
 A - Ja. Jag tyckte fortfarande att det var bara deras jobb, de stod där och de sket  
 fullständigt i vad jag, om jag slutade eller inte och hur det gick för mig så att det var 
 bara deras jobb att stå där och informera mig liksom. Det var därför jag var så förbannad 
 på dem också för att det känns inge bra. Det skulle vara bättre om de hade någon annan  
 narkoman eller någon som hade varit med om samma sak som kunde informera,  
 det hade varit mycket bättre tycker jag. I stället för att det är två kärringar som,  
 som.. ja, som bara läser innantill och förklarar hur det är och så där. Det kändes inte bra. 
 
I slutet av intervjun säger Anna att Ungdomsteamet har en stor del i att hon är drogfri idag:  
 
 I-  Tre positiva saker som du har fått med dig från Ungdomsteamet? 
 A - Lärdom om konsekvenser och allt negativt runt omkring droger, det var dels de  
 som har fått mig att sluta, de har hjälpt till väldigt mycket, det har de, även fast de  
 inte gjorde allt varje dag. Om jag säger så här: utan att jag hade gått där så skulle jag  
 nog inte ha slutat. (…) 
 
Karl beskriver ingen närmar relation till någon på Ungdomsteamet, han säger så här när jag 
frågar hur han upplevde det att komma dit: 
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 K - Ja, det var helt okej för de var trevliga här och sådär. Men det är lite jobbigt tycker 
 jag att ha en tid att passa som man skulle gå hit. Jag är dålig på att planera och komma 
 i tid och sådär. 
 
Karl bor med sin pappa. Om hans delaktighet under insatsen säger han så här:  
 
 K - (…) Min pappa är lite sådär, ja, han har väl svårt att säga till om saker. 
 I - Kändes det som du fick stöd av honom att sluta när du gick här? 
 K – Jaa.. vi pratade inte så mycket om det  
 
Tobias uttryckte att kontakten med Elin hjälpte honom mycket och att hon skulle finnas kvar 
om han behövde stöd i sin drogfrihet. Detta kan tolkas som att hans hanterbarhet har ökat i 
och med att han har fått kontakt med en människa som han kan räkna med finns kvar för 
honom när ha behöver det. Sofia uttrycker på liknande sätt att den personliga kontakten med 
personalen blev väldigt betydelsefull. Även hennes uttalande tolkar jag som att hanterbarheten 
har ökat. Båda dessa två vittnar även om en ökad hanterbarhet då de genom den 
förutsägbarhet som Ungdomsteamet står för fått en känsla av att ha tillgång till de resurser 
som Ungdomsteamet har till förfogande.  
 Anna uttrycker att det är hennes föräldrar som är anledningen till att hon slutade, 
inte Ungdomsteamet. Samtidigt som hon säger att hon innerst inne vet att de hade rätt och att 
de har hjälpt henne till drogfrihet. Diskrepansen mellan dessa uttalanden kan framstå som 
iögonfallande men i dess sammanhang, under intervjun, framstod detta som klart. 
Uppfattningen jag fick var att det var Anna själv, med stöd av sina föräldrar, som gjorde 
jobbet. Men samtidigt har Anna, så här i efterhand insett att hon inte hade påbörjat det jobbet, 
med vägen mot drogfrihet, utan att hon hade hamnat på Ungdomsteamet. Vilket kan tolkas 
som att hon indirekt fick stöd av insatsen. Vidare tolkar jag dessa uttalanden som att hon inte 
upplevde att hon fick någon personlig relation till personalen. Däremot hade hon en nära 
relation till sina föräldrar som hon visste skulle finnas där för henne. Vilket kan vara 
anledningen till att hennes känsla av hanterbarhet ändå verkar vara stabil. Även om 
Ungdomsteamet här inte lyckades nå Anna på ett personligt plan och skapa tillit, så bidrog de 
troligen till den positiva relation som Anna utvecklade med sina föräldrar under insatsen, om 
inte annat genom att involvera dem i insatsen.   
 Karls uttalanden vittnar om att han inte fått någon närmare relation till 
personalen. Hans pappa verkar inte heller ha varit speciellt engagerad under insatsen. Dessa 
relationer har med andra ord inte bidragit till att Karl har fått en ökad känsla av hanterbarhet. 
Åtminstone inte i bemärkelsen av känslan av att andra människors resurser står till hans 
förfogande.  
 
5.3.3 Att avstå eller inte  
Tobias säger att han inte skulle tacka ja till droger idag, bortsett från om det skulle hända 
något allvarligt, med hans familj exempelvis. Han berättar att han har kontakt med 
Ungdomsteamet fortfarande och är beredd att skriva in sig där igen om han känner att det blir 
svårt att låta bli droger. Han säger att urinprovstagningen har effekt på hans förmåga att stå 
emot eftersom han då har kontroll på sig. 
 
 I - Menar du att det är själva urinprovstagningen, kontrollen, som har hjälpt dig? 
 T -  (…) Ja, stickprov, stickprov är bäst för på regelbundna kan du fuska. De tar det ju  
 med tre dagars mellanrum så det är svårt, men det går att fuska. Det är bättre med  
 stickprov för då vet man att man inte kan göra någonting för man kan ju få åka in  
 dagen efter. Det är bra. Det var väl det som hjälpte mig mest. 
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Karl är den enda som har tagit droger sedan kontakten med Ungdomsteamet avslutades och 
han svarar så här när jag frågar om han skulle ta droger idag om han blev erbjuden. 
 
 I - Skulle du tacka ja om du blev erbjuden hasch nu? 
 K - Kanske, om jag var sugen. 
 
Anna säger att hon aldrig skulle ta droger idag om det erbjöds: 
 
 I - Vad skulle behöva hända just nu i ditt liv för att du skulle röka på igen? 
 A - Jag skulle aldrig göra det. Aldrig av eget bevåg, alltså jag skulle aldrig göra det (…)  
 Jag skulle aldrig, aldrig av eget initiativ göra det, jag menar aldrig i hela mitt liv göra det.  
 (…) Men det är ändå det att, tanken på att det är smutsigt, skabbigt och jag tänker tillbaka  
 på hur jag levde då, det är det som avskräcker mig, inte själva att jag röker på, utan allt det andra. 
 
Sofia är också helt övertygad om att hon inte kommer ta droger igen. Enda anledningen hon 
kan se skulle kunna omvärdera detta beslut är om alla viktiga personer i hennes liv skulle 
försvinna: 
 
 I - Vad skulle behöva hända i ditt liv för att det skulle kännas värt att röka på igen,  
 eller ta någon annan drog? 
 S - Att allting kommer på en gång. Att all skit som kan hända verkligen händer. Att jag  
 kanske blir ovän med Björn och Kattis, att Peter gör slut, att jag måste flytta och sen då  
 kombinera det med att jag kanske träffar någon av mina gamla kompisar som tycker att  
 jamen du vet ju hur det är att röka på så här ta en joint liksom. Då skulle jag kanske  
 överväga att prova. (…) 
 
Vad man kan se här är att Tobias inte verkar ha full tillit till sig själv och sina egna resurser. 
Han vet däremot att de resurser han behöver finns hos Ungdomsteamet och han verkar ha fullt 
förtroende för att de finns där för honom om han behöver det. Resurser i det här fallet skulle 
kunna vara motståndskraft, resilience. Dessutom kan detta tolkas som att förutsägbarheten 
ökar när Tobias har kontrollen från Ungdomsteamet på sig. Förutsägbarhet är en av de 
faktorer som Antonovsky kopplar till begriplighet. Med andra ord kan man säga att 
hanterbarheten, och därmed motståndskraften, ökat med begripligheten, förutsägbarheten. 
 Både Anna och Sofia verkar ha full tillit till sig själva och sina resurser. Det 
dessa båda säger kan tolkas som att de har alldeles för mycket som är meningsfullt i deras liv 
för att vilja riskera det. Sofias uttalande tolkar jag som att hon skulle kunna tänka sig att röka 
hasch, dvs. hennes motståndskraft skulle sjunka, om allt det som hon upplever som 
meningsfullt skulle försvinna för henne. På detta sätt skulle även känslan av meningsfullhet 
vara nära relaterad till hanterbarheten.  
 Karls uttalande skulle kunna vittna om en låg hanterbarhet i den bemärkelsen att 
han inte har känslan av att ha de resurser, den motståndskraft, han behöver för att avstå. Det 
skulle också kunna vara så att de erfarenheter och den kunskap han har om droger inte ger 
honom någon vilja att avstå. I det senare fallet kan det tolkas som att det är begripligheten 
som är låg. 
 Även copingförmågan förefaller vara nära besläktad med känslan av 
hanterbarhet. De ungdomar som har funnit en anledning att avstå, oavsett om det är till följd 
av kontroll eller till följd av att inte vilja förlora det man har, verkar även ha fått tillgång till 
sina egna copingstrategier.  
 
5.3.4 Sammanfattning: I vilken bemärkelse kan då ungdomarnas förmåga att hantera 
droger anses ha förändrats sedan de påbörjade kontakten med Ungdomsteamet? 
Annas förmåga att hantera droger kan helt klart anses ha förändrats. Hon rökte tidigare hasch 
så gott som dagligen och kan idag inte, under några omständigheter tänkas sig att göra det. 
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Hennes ökade förmåga att möta de krav som kommer från oväntade stimuli, här i form av 
droger, kan dels ses som ett resultat av den ökade begriplighet hon fått av att inse vad 
gruppåverkan gör med henne. Dels verkar hon ha en hög tillit till sina föräldrar och en stark 
övertygelse om att de alltid finns där för henne, en hög känsla av hanterbarhet. Kanske är det 
så att hon alltid haft den känslan men att det har blivit något som blivit tydligt för henne själv 
i en situation som denna när livets utmaningar ställde denna tilltro på sin spets. Annas 
uttalanden vittnar också om att hon har en stark tro på sig själv. Detta skulle kunna vara ett 
resultat av uppväxten, en högre känsla av hanterbarhet från början som har hjälpt henne att 
möta och hantera de krav som ställts på henne. Det skulle också kunna vara så att denna 
ökade känsla av hanterbarhet är något hon fått som ett resultat av insatsen eller som ett 
resultat av att hon klarade att sluta med droger. 
 Tobias förmåga att hantera droger kan också anses ha förändrats. Han säger att 
han inte skulle tacka ja till droger idag, om det inte händer något allvarligt med hans familj. 
Detta kan tolkas som att han funnit ett sätt att hantera droger som till viss del är beroende av 
vad som händer i hans omgivning. Dels är han inte säker på att han skulle klara att hålla sig 
drogfri om det hände något oväntat. Dels är hans sätt att hantera droger beroende av att 
Ungdomsteamet finns kvar och tar emot honom eftersom hans lösning är att skriva in sig där 
igen om det börjar kännas ohanterligt. Med andra ord har förmågan att hantera droger ökat, 
frågan är bara hur stabil den är. 
 Karls förmåga att hantera droger verkar inte ha förändrats nämnvärt. Till 
skillnad från de andra har han inte bytt umgänge efter insatsen. Han uttryckte inte heller något 
som kunde tolkas som att han hade någon tilltro till att de resurser, i form av exempelvis 
motståndskraft, han kan komma att behöva för att stå emot droger finns tillgängliga för 
honom.  
 Sofias förmåga att hantera droger framstår som väldigt klar. Hon kan inte tänka 
sig att ta droger idag och är väldigt på det klara med vilka omständigheter som skulle kunna 
förändra hanterbarheten. Hon uttrycker att det skulle behöva väldigt extrema förhållande för 
att detta ska hända i kombination med att hon träffar personer i gamla umgänget. Detta tyder 
på att hennes begriplighet har ökat och därmed hennes förmåga att stå emot droger. Hon har 
även en stark tilltro till att de resurser hon kan komma att behöva finns tillgängliga för henne 
genom hennes föräldrar och genom ungdomsteamet. Med andra ord en hög känsla av 
hanterbarhet. 
 
5.4 Meningsfullhet 
Denna del syftar till att redovisa och analysera de resultat som rör ungdomarnas upplevelse av 
meningsfullhet. 
 
5.4.1 Känslan av meningsfullhet innan Ungdomsteamet  
Tobias svarar så här när jag frågar vad i hans vardag han upplevde som meningsfullt tiden 
innan Ungdomsteamet: 
 
 T - Jag vet inte, jag tror inte jag gjorde så mycket meningsfullt. Det var väl pengar som  
 var meningsfullt. 
 
Karl tyckte att träffa kompisarna, festa och shoppa var det som kändes meningsfullt innan han 
kom i kontakt med Ungdomsteamet. På frågan varför han provade ecstasy svarade han så här: 
 
 K – Mmm, jag sket väl rätt mycket i allt, jag tror jag tänkte det spelar ingen roll. Lite  
 så var det nog. För jag hade ju aldrig provat röka cigaretter så då ville jag inte röka  
 hasch heller. Sen provade jag ändå kanske två veckor efter jag tog ecstasy och sen  
 rökte jag ett och ett halvt år eller ett år varje dag. 
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Anna berättar att hennes vardag var väldigt inrutad och att det som hon upplevde som 
meningsfullt var bland annat att få tag på pengar till droger: 
 
 A - Det meningsfulla…jag vet faktiskt inte, det var, allt var så inrutat och jag hade vant 
 mig vid att vara, att leva på det där sättet så jag vet inte, jag tyckte det var kul att vara 
 med mina vänner och göra sånt som var förbjudet, jag trivdes ju med det då. (…)  
 Det meningsfulla… det var väl egentligen inte så meningsfullt!  
 
Sofia berättar att det enda som kändes meningsfullt var att träffa vänner. 
 
 S - Det enda som faktiskt kändes meningsfullt det var att träffa kompisar och åka  
 och hälsa på mitt ex till exempel. Vi skulle väl ha blivit tillsammans igen om det inte  
 vore för Ungdomsteamet. Så det var väl liksom, det var inte så mycket som var meningsfullt,  
 det vara bara liksom så här kompisarna som jag tyckte var roligt.  
 
Tobias och Anna beskriver här att det meningsfulla i deras liv till stor del handlar om pengar. 
Enligt Antonovsky behöver livet ha en känslomässig innebörd så att de problem och krav som 
livet ställer på en ska vara värda att investera energi i. Detta gör att jag gör tolkningen att 
varken pengar eller droger är en tillräckligt stark motivationskomponent för att livet ska 
kännas meningsfullt. Däremot kanske det är ett försök att skapa en meningsfull vardag i brist 
på känslomässig innebörd. Eller så har den känslomässiga innebörden kommit i skymundan 
vid drogernas inträde i livet (vilket verkar kunna vara Annas fall). 
 Karl beskriver relationen till sina vänner som meningsfull, vilket skulle kunna 
innehålla en känslomässig innebörd i hans liv. Vidare beskriver han festande och shoppande 
som meningsfulla aktiviteter. Frågan är här om vännerna är ett medel eller ett mål. Om 
vännerna är medel för att ha någon att shoppa eller resa med kanske de ger föga känslomässig 
innebörd åt Karls liv. Om det däremot är tvärtom, att aktiviteterna är medlet för att umgås 
med vänner är situationen en helt annan. Slutsatsen om huruvida Karls vänner upplevdes ge 
känslomässig innebörd åt hans liv må med andra ord vara osagd. Men hans uttalande om 
varför han valde att ta droger tyder ändå på att det inte fanns så mycket i hans liv som spelade 
någon roll för honom på ett djupare plan. Hans uttalande tolkar jag som att han inte hade så 
mycket att förlora.  
 Sofias vänner och pojkvän förefaller ha gett en känslomässig innebörd till 
hennes liv. Problemet här är att det, i stor utsträckning, är tillsammans med dessa personer 
som hon har rökt hasch. Jag tolkar detta som att hon, för att kunna avstå från droger, skulle 
behöva få något annat i livet som kan ge henne känslomässig innebörd.  
 
5.4.2 Droger som meningsskapare  
Alla fyra ungdomarna beskrev de effekter de fått av drogerna som övervägande positiva. 
Tobias sa så här: 
 
 T - Jag tyckte om det från första början. Sen dess så, jag tycker ju fortfarande om det men  
 jag håller inte på med det, men alla har sina olika åsikter om det. 
 I - Vad var det för positiva effekter du fick när du rökte på? 
 T - Jag blev glad, glad och mådde bra. Jag hade ätproblem också, jag kunde inte äta,  
 jag var väldigt smal, jag är fortfarande smal och när jag rökte kunde jag äta väldigt  
 mycket och det kändes bra liksom.  
 I - Fick du några andra positiva effekter? 
 T - Blev bara glad. 
 I - Några negativa? 
 T - Aldrig 
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Karl beskrev första upplevelsen så här: 
 
 K - Jag kommer inte ihåg, alltså jag försöker, jag fick inte så stor kick av ecstasy som  
 man kanske, ja som man vill uppnå då. Jag var väl glad och sådär, men det var ju också 
 att man satt och väntade på att nåt skulle hända, då kan det bli så att man inte kan slappna 
 av och sådär och ja, vi hade ju kul tillsammans. 
 
Anna beskrev effekterna av hasch så här: 
 
 A - Allt blev roligare, allt var lättare, komplicerade saker fanns liksom inte. Diskussioner  
 som man hade med sina kompisar som var ballade ur, satt och skrattade och tänkte i helt  
 konstiga perspektiv. Allt var så lätt och självklart. Vi skrattade väldigt mycket. 
 
Sofia beskrev det så här: 
 
 S - Man blev ju förbannat glad, hela världen var ju din bästa vän. (…) Man var bara  
 så bekväm med allt, det är nog den bästa och starkaste känslan som jag kommer ihåg,  
 att man var så bekväm med allt.  
 
Tobias beskriver hur hans problem att äta försvann samtidigt som han mådde bra och var glad 
när han tog droger. Både Anna och Sofia beskrev effekterna som att allt i livet framstod som 
självklart och man blev bekväm med allt. Detta tolkar jag som att drogerna fyllde en funktion 
som meningsskapare för dessa ungdomar. De effekter de här nämner är upplevelser som jag 
tolkar ger dem en känslomässig innebörd. Om känslan av meningsfullhet ökar med drogerna 
kan antas att det för att det ska vara värt att avstå måste finnas något som gör att livet kan 
kännas lika meningsfullt utan. Det vill säga något annat som ger känslomässig innebörd. 
 Droger som meningsskapare är något som även Philip Lalander (2005) tar upp. 
Han hävdar i sin rapport att droganvändningen för många ungdomar verkar vara ett självvalt 
utanförskap i ett försök att hantera sitt liv genom att skapa nya dimensioner av mening. Detta 
torde, enligt min mening, kunna betyda att det krävs ett alternativt sammanhang som bidrar 
till meningsfullhet för att det ska upplevas som värt det att avstå från droger. 
 
5.4.3 Känslan av meningsfullhet idag  
Under intervjun med Tobias framkom inte något som tydde på att han hade funnit någon ny 
motivation i sitt liv, något som gav honom känslomässig innebörd. På frågan om vad som ger 
livet mening idag svarar Karl att det är ungefär samma saker som tidigare, dvs. träffa vänner, 
resa och shoppa.  
 
 I - Känns det som att droger skulle kunna fylla någon funktion eller tillföra något i ditt 
 liv som du inte har? 
 K - Ja, alltså men jag ser det ju som ungefär samma sak- hasch och alkohol. Jag dricker ju  
 men det får man så Jag dricker väl i stället. Mm. Jag klarar mig. 
 
Anna hade en tydlig bild av vad som ger hennes liv mening idag, vid upprepade tillfällen 
under intervjun påpekade hon också hur bra det kändes att känna sig normal. 
 
 I - När du ser tillbaka, vad har det här inneburit för dig? 
 A - Mycket, jag menar, allt går så jävla bra, skolan går bra, jag har skaffat jobb, allt  
 flyter på så jag är normal, jag hade ju mina vänner när jag gick på lågstadiet och  
 mellanstadiet (…) Nu har jag kommit tillbaka till dem och vänskapen betyder mycket.  
 Det är många som uppmuntrar mig, runt om, folk som jag träffade förut, som jag inte  
 träffar längre.. fan, jag gick ju i helt andra kläder jag var.. skabbig, kan man säga. (…) 
 I - Om du inte hade haft ett nytt sammanhang så att säga, nya vänner och familj och så, 
 hade det varit svårare att sluta med droger då? 
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 A - Ja, det hade det självklart, det hade det. 
 I - Dina föräldrar, vad har du för relation till dem nu? 
 A - Bra relation, mycket bättre än vad jag hade då. Då var jag som sagt instängd,  
 jag lyssnade ju inte på vad de sa heller (…) Men nu, vi pratar och skrattar ihop,  
 gör saker som en riktig familj och sådär, det är väldigt viktigt. 
 
Sofia säger så här när jag frågar vad som känns meningsfullt i hennes liv idag: 
 
 S - Det är väl, det är nog Peter faktiskt, min sambo. Han är nog den jag lever för just nu  
 faktiskt (…) han behöver mitt stöd och jag behöver hans stöd, så vi hjälper varandra.  
 Och så har jag familjen kvar hemma i yyy, det är nya perspektiv liksom, som jag inte 
 hade förut. 
 I – Som du har fått genom honom? 
 S - Ja, som jag har fått genom honom och Ungdomsteamet. 
 I - Är det vad som gör att det känns meningsfullt? 
 S - Mmm 
 I - På vilket sätt tycker du att man kan säga att kontakten med Ungdomsteamet har  
 varit meningsfull för dig? 
  S - På vilket sätt? Jaa det var en lite klurigare fråga, men det var väl liksom det att jag hade  
  ju liksom ingenting när jag började där, jag trodde inte på att människor ville hjälpa  
  varandra till exempel, det var jag helt övertygad om. Så de ändrade ju liksom inte bara  
  på min levnadsstandard utan de visade ju också att det finns fortfarande människor  
  där ute som kan, och kommer hjälpa dig, allt som krävs är att du måste vilja låta de  
  hjälpa dig. (…) Det fanns så många sätt de hjälpte mig på och det är liksom sånt man  
  kommer på i efterhand när man liksom tänker tillbaka på det. 
 
Vidare berättar Sofia så här: 
 
 I - Avslutningsvis, kan du säga tre positiva saker som du har fått med dig från  
 Ungdomsteamet? 
 S - En ny livssyn framförallt, kunskap om droger framförallt och hur man hjälper andra 
 och.. det är så jättemycket så det är svårt att bara plocka fram tre saker. Men det är liksom..  
 de tog fram en ny sida av mig som jag inte kände till, det är väl typ de tre viktigaste sakerna. 
 I- En ny livssyn, kunskap om droger och att de har hjälpt dig att… 
 S - Bli den jag är, ja. 
 
Tobias uttryckte här inte något som kan tolkas som att han funnit någon ny motivation i sitt 
liv vilket jag tolkar som att han inte har fler faktorer idag i sitt liv som ger honom 
känslomässig innebörd, meningsfullhet, jämfört med innan han kom i kontakt med 
Ungdomsteamet. Inte heller det som Karl finner som meningsfullt har förändrats. Hans 
uttalande tolkar jag dessutom som att han fortfarande upplever att droger eller alkohol tillför 
något till hans liv som han inte kan få på något annat sätt.  
 Anna ger en tydlig bild av vad som är meningsfullt idag, hon nämner skola, 
jobb, vänner och familj. Alla dessa kan inte med självklarhet anses bidra till en starkare 
känslomässig innebörd i livet men i Annas fall verkar det handla om att allt detta tillsammans 
ger henne en känsla av att vara normal. Vilket i allra högsta grad skulle kunna anses ge en 
högre känsla av meningsfullhet om att vara normal innebär nya möjligheter att ingå i en 
gemenskap eller känna sig som en del av samhället.  
 Sofia beskriver att det är de nya perspektiv på livet, som hon delvis fått genom 
Ungdomsteamet, som gett henne ny mening i livet. Hon beskriver det som att hennes livssyn 
har förändrats genom Ungdomsteamet och att hon med hjälp av dem kunde bli den hon är. 
Detta tolkar jag som att Ungdomsteamet har hjälpt Sofia att omförhandla sin syn på vad som 
är meningsfullt. Människor omkring henne hade tidigare en mening, men inte i någon djupare 
bemärkelse eftersom hon inte hade någon tillit till att dessa människor skulle komma att 
finnas där för henne i framtiden. Sofia har blivit motbevisad och genom detta har människor i 
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hennes omgivning fått en annan betydelse, en betydelse som inte är värd att förlora p.g.a. 
droger. Detta innebär också att den nya känslan av meningsfullhet har påverkat 
hanterbarheten i positiv riktning.  
 
5.4.4 Sammanfattning: På vilket sätt har då ungdomarnas känsla av meningsfullhet 
påverkats sedan tiden för insatsen? 
Av vad som framkommit ovan kan varken Tobias eller Karl anses ha fått en högre känsla av 
meningsfullhet efter insatsen. Deras vardag är sig ganska lik. I Tobias fall är det svårt att 
utläsa vad han finner som meningsfullt. Karl beskriver samma saker som tidigare, vilka kan 
antas sakna någon stark känslomässig innebörd för honom.  

Anna har på ett tydligt sätt beskrivit vad för meningsförhöjande komponenter 
som tillkommit i hennes liv sedan hon blev drogfri. Hon har beskrivit en känsla av att vara 
normal som hon värderar högt. Hon har även beskrivit det höga värde som hennes familj och 
vänner har för henne idag. Det är en tydlig skillnad i hennes berättelse av vad som var 
värdefullt innan och nu. Innan insatsen beskrev hon att det var pengar och droger som var den 
stora drivkraften. Vännerna framstod mer som något som var sekundärt. I den vardag hon 
beskriver idag har de känslomässiga relationerna tilldelats ett högt värde. Vissa av dessa, som 
familjemedlemmarna, är inte nya i hennes liv varför man kan ana att det har skett en 
omförhandling av vad som är meningsfullt. Om detta är ett resultat av föräldrarnas arbete, 
drogfriheten som sådan eller Ungdomsteamet ska dock vara osagt. 

I Sofias fall kan känslan av meningsfullhet klart anses ha koppling till 
Ungdomsteamets insats. Inget nytt har införts i hennes liv men ändå beskriver hon att hennes 
liv och de hon har omkring sig har fått en helt ny betydelse för henne genom den nya livssyn 
som kontakten med Ungdomsteamet har bidragit med. Med andra ord har hon själv 
omförhandlat värdet av det hon har, omförhandlat meningsfullheten.  
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6 Sammanfattande diskussion 
Detta avsnitt syftar till att sammanfatta resultaten av studien och föra en diskussion kring 
dessa. Av vad som framkommit här kan Ungdomsteamets verksamhet med dessa ungdomar 
liknas vid både sekundär- och tertiär prevention. Vad som avgör vilken definition insatsen 
kan anses tillhöra beror till stor del på i vilken grad ungdomen använder droger och vilka 
konsekvenserna av detta blir. I ett par av fallen i denna uppsats skulle insatsen mest kunna 
liknas vid sekundär prevention, då syftet var att förhindra att de hamnade i ett beroende. I de 
fall då ungdomens bruk redan skulle kunna klassas som missbruk skulle insatsen närmast 
liknas vid tertiär prevention. 

Vad är det då man gör i preventivt syfte på Ungdomsteamet? De ungdomar som 
här har intervjuats har varit mål för en, av flera, insatser på Ungdomsteamet. Denna insats 
innefattar, enligt ungdomarnas utsagor, urinprovstagning, droginformation och informella 
samtal. Utifrån vad som redovisats i resultaten så kan dessa komponenter vara viktiga inslag i 
det preventiva arbetet med ungdomar som använder droger. Med andra ord kan denna 
verksamhet vara en viktig del i det åtagande som socialnämnden har, att aktivt arbeta med 
alkohol- och narkotikaförebyggande arbete bland barn och ungdomar.  

Resultaten av Ungdomsteamets insats har här analyserats utifrån de tre 
begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans bildar känslan av 
sammanhang (KASAM). Genom dessa begrepp har jag fått en förståelse för vad i insatsen 
som skulle kunna ses som möjligheter respektive hinder för ett lyckat preventivt arbete. Den 
mest fundamentala frågeställningen att få svar på i detta sammanhang, är huruvida insatsen 
har bidragit till ungdomarnas förmåga att hantera, i detta fall avstå från, droger förändrats. Av 
vad som framkommit är både känslan av begriplighet och meningsfullhet direkt relaterade till 
förmågan att hantera droger. Ungdomsteamets insats kan anses ha påverkat alla dessa tre 
förmågor direkt eller indirekt.  

Känslan av begriplighet förefaller vara knutet till förmågan att hantera droger på 
ett par sätt. För det första verkar ungdomarnas ökade begriplighet av handlingens 
konsekvenser bidragit till en ökad förmåga att hantera droger. Resultaten visar att 
informationen om drogers effekt i längden var en av de faktorer som fick ungdomarna att 
bestämma sig för att sluta använda droger. Dock verkar droginformation i allmänhet inte ge 
den effekten utan informationen måste på något sätt kunna relateras till dem på ett personligt 
plan. Antingen i form av att den information som presenteras bidrar till igenkänning, att 
ungdomen upplever att han eller hon kan relatera till det som sägs. Eller i form av en egen 
upptäckt, gärna i form av avskräckning som sker utifrån någon som de har en relation till, 
vilket skulle kunna benämnas relationell avskräckning.  

För det andra har det framkommit i resultaten att vetskapen om vad man kan 
förvänta sig av föräldrarna är något som ökar känslan av begriplighet. Ungdomsteamets arbete 
bör med andra ord fokusera på föräldrarnas medverkan, eller i de fall det inte är möjligt, 
ungdomarnas syn på föräldrarelationen. Jag menar här att även om Ungdomsteamet har föga 
möjligheter att ändra på ungdomarnas föräldrar, och deras tillgänglighet, har de en möjlighet 
att påverka ungdomens förväntningar på föräldrarna vilket kan leda till en ökad begriplighet. 
Om förväntningarna på föräldrarna framstår som klar så har det visat sig kunna leda till en 
ökad hanterbarhet.  
 Känslan av hanterbarhet har med andra ord påverkats indirekt genom att 
handlingens konsekvenser blivit begripliga för ungdomarna. Detta kan liknas vid att de lärt 
sig att medvetet reflektera på en kognitiv nivå. Ungdomsteamet arbetar inte konkret med 
hanterbarheten, exempelvis i bemärkelsen självstärkande övningar vilket har gett goda resultat 
i tidigare forskning, men konsekvenserna blir ändå desamma. Känslan av hanterbarhet är 
enligt Antonovsky (1991) beroende av upplevelsen av att ha tillgång till de resurser man 
behöver för att hantera de stimuli man möter i livet. Av vad som framkommit av resultaten så 
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kan dessa resurser tillhöra föräldrarna, där jag tolkar det som att deras stöd kan vara en resurs. 
Det skulle också kunna vara så att, i de fall föräldrarnas resurser inte är tillgängliga, känslan 
av hanterbarhet ökar genom att ungdomen får en realistisk bild av vad föräldrarna har att 
erbjuda och därmed kan välja att söka dessa resurser på annat håll, exempelvis hos 
Ungdomsteamet. Detta förutsätter dock att det finns en tillit till de personer som arbetar där. 
Känslan av hanterbarhet kan också antas påverkas i positiv riktning genom en ökad tillit till 
sig själv. Resultaten visar att detta exempelvis kan uppnås genom en ökad begriplighet av vad 
gruppåverkan gör med ens förmåga att hantera droger. De av ungdomarna som hade insett vad 
umgänge med vänner som använder droger innebar kunde aktivt välja att undvika detta. En 
sådan kunskap om sig själv skulle kunna kallas insikt, eller tillit till sig själv, och är något 
som förefaller bidra till ökad hanterbarhet.  
 Känslan av meningsfullhet är enligt Antonovsky den mest avgörande 
komponenten i var på skalan av känsla av sammanhang (KASAM) en person befinner sig 
(Antonovsky, 1991, s.41). Denna förmåga är något som Antonovsky beskriver som näst intill 
omöjlig att påverka i någon större utsträckning under en kortare serie möten. Resultaten tyder 
dock på att detta är fullt möjligt inom ramen för en insats som Ungdomsteamets. I två av 
fallen tyder det på att känslan av meningsfullhet har blivit påverkad. Både Anna och Sofia 
uttrycker att deras liv, efter insatsen, fått en ökad känslomässig innebörd som de inte vill 
förlora. I Annas fall handlar det om en nyfunnen känsla av att vara normal, vilket bidrar till att 
hon i ett större perspektiv ser sitt liv och de relationer hon har, som alltför värdefulla för att 
mista. Vilket tyder på att det arbete som Ungdomsteamet åtminstone indirekt har bidragit till 
en omdefiniering av vad som är meningsfullt i hennes liv. I Sofias fall verkar 
Ungdomsteamets arbete direkt ha bidragit till den ökade känslan av meningsfullhet. Hon 
uttrycker att hon genom den nya tilltro till andra människor, som relationen till personalen på 
Ungdomsteamet har givit henne, har kunnat bli den hon är. Vilket har bidragit till att hon även 
har fördjupat sina relationer till omgivningen och synen på dess mening för henne. Detta 
menar jag tyder på att dessa ungdomars syn på vad som är meningsfullt i deras liv har 
förändrats. Ungdomarnas vardag och bakgrund är svår för Ungdomsteamet att påverka, 
däremot förefaller de kunna, direkt eller indirekt, påverka synen på denna. Vilket i bästa fall 
kan leda till vad jag skulle kalla en omförhandling av känslan av meningsfullhet. I detta 
sammanhang bör dock nämnas att de två ungdomar som hade omförhandlat känslan av 
meningsfullhet var de två som avslutade kontakten med Ungdomsteamet för mer än ett år 
sedan. Detta gör att det kan vara svårt att avgöra vad som beror på Ungdomsteamets insats 
och vad som beror på andra faktorer. 
 Av vad som framkommit här kommer jag nu att dra några slutsatser. Viktigt att 
säga i detta sammanhang är att dessa ungdomar förmodligen är i en tid av förändring bara 
genom att vara i den ålder de är. Vilket gör att det som förefaller vara Ungdomsteamets verk 
inte med all säkerhet kan kopplas till insatsen utan kan vara en följd av en åldersadekvat 
utveckling eller påverkan av andra personer eller instanser i deras närhet.  
 Jag menar att det som här framstår som genomgående viktigt vid denna typ av 
arbete är relationer. Professionalitet i all ära, men det som verkar göra skillnad är den 
personliga kontakten. Oavsett om det handlar om hur man kan få en insats att framstå som 
begriplig för ungdomen eller när det gäller att förmedla handlingens konsekvenser eller förmå 
en ungdom att omförhandla sin syn på vad som är meningsfullt så är det relationer till andra 
människor som har varit avgörande.  
 Uppväxten är det som lägger grund för en persons KASAM men det som 
framkommit här tyder ändå på att relationen till andra människor i sena tonåren kan vara 
avgörande för hur personens KASAM utvecklas. Vad i mötet är det då som gör skillnaden? 
Den slutsats jag drar är att det som är betydande för utgången av mötet är premisserna för det. 
Tobias beskriver att det som har hjälpt honom mycket är de informella samtalen med Elin där 
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samtalet inte rörde sig kring droger. Sofia beskriver på liknande sätt att hon kände att hon blev 
sig själv genom att personalen på Ungdomsteamet mötte henne med respekt och intresserade 
sig för hennes person och hennes liv utanför drogerna. Anna beskriver att hon inte kunde ta 
till sig droginformationen i början eftersom hon inte upplevde att personalen brydde sig om 
henne som person. Inte förrän den känslan förändrades kunde hon ta till sig det de hade att 
säga henne. Karl ger inte uttryck för att någonsin ha upplevt en personlig kontakt med någon 
på ungdomsteamet, han verkar inte heller ha kunnat ta till sig droginformationen. Vad detta 
säger mig är att det är svårt att få till ett meningsskapande möte mellan personal och ungdom 
om ämnet för samtalet i förväg är begränsat till att handla om droger. Kanske skapar det en 
kognitiv barriär hos såväl ungdom som personal. Om syftet med samtalet i stället är mer 
informellt och inriktat på att skapa en relation så förefaller det kunna bidra till ett mer genuint 
möte som ändå kan komma att handla om droger. 
 Resultatet av denna undersökning tyder på att det inom ramen för en 
drogförebyggande insats finns möjligheter att påverka ungdomars KASAM och därmed deras 
motståndskraft, resilience, och copingförmåga samt deras skyddsfaktorer. För att undersöka 
detta vidare vore det intressant att göra en liknande undersökning med större bredd. Både i 
antalet respondenter och i tillvägagångssättet. Intervjuer vid inskrivningen för en insats samt 
uppföljning ett år efter utskrivning skulle kunna ge ytterligare djup åt resultaten. Vidare skulle 
en djupare undersökning av på vilket sätt man kan påverka ungdomars KASAM bidra till 
ökade kunskaper om hur man bäst bör utforma preventiva insatser.  
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INTERVJUGUIDE 
 

• Tiden innan Ungdomsteamet 
 

Hur såg en typisk dag ut för dig vid denna tid?  
Var bodde du?  
Hur uppfattade du din situation?  
Vad i din vardag upplevde du som meningsfullt?  
 
Vilka personer umgicks du med vid denna tidpunkt? 
Vilka var dina vänner?  
Vad gjorde ni när ni umgicks? 
Vad tillförde de dig? 
Cirkulerade det droger i dessa kretsar?  
 
Berätta om när du blev erbjuden droger första gången.  
Hur kom du i kontakt med droger första gången? 
Vilken drog tog du?  
Av vilken anledning provade du? 
Vilka positiva effekter upplevde du när du tog droger första gången? 
Vilka negativa effekter upplevde du när du tog droger första gången?  
Om du inte hade velat prova vid detta tillfälle, på vilket sätt hade du kunnat tacka nej?  
Fortsatte du ta droger därefter?  
Vad hade du behövt för att du skulle ha kunnat avstå vid denna tidpunkt?  
 
Hur kom du först i kontakt med Ungdomsteamet? 
Vad tänkte du när insatsen först föreslogs?  
Vad var syftet med att du skulle gå där (vad gick det ut på)?  
Vad var det som gjorde att du valde att gå dit? 
 
 

• Tiden för insatsen 
 
Berätta om när du kom till ungdomsteamet första gången 
Vad visste du om Ungdomsteamet innan?  
Vad fick du för bemötande?  
På vilket sätt blev du introducerad till personalen på Ungdomsteamet och deras sätt att 
arbeta?  
Hur fick du förklarat för dig vad insatsen gick ut på? På vilket sätt förstod du vad insatsen 
var till för? 
Vad var det som gjorde att du gick tillbaka dit igen? 
 
Hur såg dina relationer ut under denna tid?  
Berättade du för dina vänner om Ungdomsteamet, vad tyckte de? På vilket sätt stöttade de 
dig? 
Berättade du för dina föräldrar? På vilket sätt stöttade de dig? 
På vilket sätt påverkades din syn på droger under denna period?  
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Hur förhöll du dig till droger under denna tid?  
 
Berätta om en träff på Ungdomsteamet som du minns. 
Hur kändes det att gå dit?  
Kan du berätta om några nya färdigheter/ kompetenser du lärde dig? 
Urinprovsinlämningen, vad tyckte du om den?  
Vad var syftet med att du skulle lämna urin?  
Vilken effekt hade vetskapen om att du skulle lämna urinprov, med jämna mellanrum, på 
dig? 
Vad var det som gjorde att du valde att lämna urin? 
 

• Tiden efter Ungdomsteamet 
 
Vad hände efter du hade avslutat kontakten? 
På vilket sätt har din syn på droger förändrats idag jämfört med innan Ungdomsteamet? 
När du ser tillbaka på din kontakt med Ungdomsteamet, vad har den inneburit för dig? 
Vad har du lärt dig?  
Känns det begripligt, varför du gick där, så här i efterhand?  
På vilket sätt tycker du att kontakten kan sägas ha varit meningsfull för dig? 
 
Berätta hur en dag i ditt liv ser ut idag 
Hur ser en typisk dag ut idag?  
Vad känns meningsfullt?  
Vad trivs du mindre med?  
Vilka umgås du med nu?  
Vad tillför dessa dig?  
Vad har dina föräldrar för plats i ditt liv? 
På vilket sätt har er relation förändrats sedan innan Ungdomsteamet? 
Hur ofta tar du droger idag? Vad skulle du behöva för att kunna avstå?  
OM ALDRIG: 
Skulle du tacka ja om du blev erbjuden? Om ja -   
Vad skulle du behöva för att kunna avstå?  
 
Avslutningsvis 
Kan du berätta om tre positiva saker (som du har fått med dig) med Ungdomsteamet? Tre 
negativa? 
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