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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om deltagande föräldrars upplevelser av projektet 
”Aktiv Förälder”. Studiens frågeställning var: Hur upplever deltagande föräldrar i projektet 
”Aktiv Förälder” dess innehåll och mening? För att besvara frågeställningen tillämpades en 
kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med fem deltagande föräldrar och projektledaren. 
Gemensamt för föräldrarna var upplevelsen av att nätverket kring dem hade påverkats och 
utökats, och att det nu utgjorde ett stort stöd för föräldrarna. Deras kognitiva tankebanor tycks 
ha påverkats genom tillägnande av nya kunskaper hos föräldrarna och de har stärkts i sina 
föräldraroller. Studiens resultat analyserades utifrån en hermeneutisk vetenskapsfilosofi där 
analysverktygen var systemteori, med dess nätverks- och rolltänkande, kognitiv teori och 
empowermentteori. En möjlig tolkning av resultaten kan vara att deltagande i projektet ger 
föräldrarna en möjlighet att bli just aktiva föräldrar. De får verktyg som hjälper dem att bli 
mer aktiva i sin föräldraroll, beträffande relationen till alkohol och droger ibland deras 
ungdomar. Resultaten ligger i linje med liknande diskussioner som finns i 
forskningslitteraturen. 
 
 
Sökord: Aktiv Förälder, nätverk, kognitiva tankebanor, empowerment. 
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1 Inledning 
 
År 2003 kom det till socialtjänsten på Lidingö så många rapporter om unga tonåringar i 
sjunde klass som varit så berusade att de tagits in på Maria Ungdom, att de verksamma i 
kommunen inom detta område kände att det var hög tid att göra något åt problemet. 
Ungdomssekreteraren i kommunens socialtjänst tog då kontakt med fritidskontoret och 
polisen och tillsammans sammankallade de alla föräldrar som ville till ett stort möte i kyrkan 
där man gav en aktuell lägesrapport och uppmanade föräldrarna att gå hem och prata med sina 
barn(K.Winnerstam, personlig kommunikation, 31 mars, 2006).  
 
På mötet var man tydlig med att förmedla föräldrarnas stora ansvar och uppmana dem att göra 
något åt problemet. Responsen från mötet var positiv. Föräldrarna började åka och hämta sina 
barn på den lokala festlokalen (elverket) och blev engagerade. Kort därefter, gjordes i 
kommunen en livsstilsundersökning bland högstadieungdomarna som skulle komma att 
användas som underlag för kommunen när de senare sökte pengar från Länsstyrelsen för att 
fortsätta utveckla och driva den här frågan i ett större sammanhang. För att stödja 
utvecklingen av ett långsiktigt lokalt alkoholförebyggande arbete har det för åren 2002-2004 
varit möjligt att söka statliga projektmedel som i huvudsak fördelats av Länsstyrelserna 
(Thakker, Damström, Svensson, Melinder & Åhström, 2004 s.77). När Länsstyrelsen 
accepterade Lidingös ansökan sammankallades återigen socialtjänst, polis, fritidsledare och 
kyrkan för att tillsammans planera kring en utbildning som skulle vända sig till föräldrar med 
barn i högstadieskolorna på Lidingö. Under ett halvår utvecklades idén utifrån samlade gamla 
och nya erfarenheter och med hjälp av professionella som tidigare arbetat preventivt. 
 
Projektets innehåll har utvecklats i huvudsak genom samarbete mellan ungdomssekreterare, 
polis och fritidsledare och har till stora delar influerats av Örebro Preventions Program. 
Nedan beskrivs projektets innehåll i korthet. De beståndsdelar i Örebro Preventions Program 
som har lagts till eller uteslutits i Lidingös modell har så gjorts för att bättre anpassa projektet 
till det lokalsamhälle där det ska användas. Detta beskrivs i Lilja & Larsson (2003 s.227) av 
forskare som en förutsättning för att ett preventivt program ska vara framgångsrikt och 
effektivt. 
 
Intresset för projektet väcktes genom stadens hemsida där stadens hälsoprofil presenteras och 
diskuteras. För att skriva en uppsats i detta ämne var det av stor vikt att begränsa ämnet till en 
liten del av hälsoområdet. Ett annat område av intresse har också varit den preventiva tanken, 
eftersom den känns som en framkomlig och intressant väg som inte alltid får det utrymme den 
kunde behöva. Därför begränsades uppsatsen till att handla om den del av det som 
diskuterades på hemsidan, som handlade om det preventiva projektet ”Aktiv Förälder”.  
 

1.1 Läsanvisning 
 
I Kapitel 1 ges en förklaring till hur projektet kom till och där beskrivs även uppsatsens syfte 
och frågeställning. Kapitel 2 beskriver en bakgrund och en förklaring till projektets innehåll.  
I Kapitel 3 redogörs för en del av den tidigare forskning som finns i ämnet. I kapitel 4 
presenteras de teoretiska perspektiv som legat till grund för analysen av uppsatsens resultat. 
Kapitel 5 består av en genomgående förklaring av metoden som använts för att genomföra 
undersökningen. Kapitel 6 innehåller de mest relevanta resultat som framkommit i 
undersökningen och följande kapitel 7 består av en analys av dessa resultat. I kapitel 8 finner 
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läsaren en diskussion kring undersökningen och dess resultat samt förlag till fortsatt 
forskning.  
 

1.2 Syfte 
 
Denna c-uppsats gör ett försök att öka kunskapen om deltagande föräldrars upplevelser av 
projektet ”Aktiv Förälder”, som är ett preventivt projekt i syfte att minska ungdomars 
alkoholanvändning och skjuta upp alkoholdebuten. Uppsatsen belyser det som föräldrarna 
upplever som innehållet och meningen med projektet. Denna uppsats är att uppfatta som ett 
försök att kartlägga hur de viktigaste komponenterna i projektet upplevts av ett urval av de 
delaktiga föräldrarna och i vilken utsträckning deras upplevelser får stöd i teorin för att 
projektet kan verka som en framkomlig väg vid preventionsarbete. 
 

1.3 Frågeställning  
 
- Hur upplever deltagande föräldrar i projektet ”Aktiv Förälder” dess innehåll och mening?  
 

1.4 Temata i uppsatsen 
 
Fyra temata genomsyrar uppsatsen. Dessa finns genomgående i uppsatsen och representerar 
de ämnen som uppsatsen kretsar kring till stor del. Temana fokuserar på föräldrarnas 
upplevelse av projektets påverkan på;  
a) den sociala nätverksdimensionen 
b) föräldrarnas kognitioner kring ungdomars användning av alkohol.  
c) föräldrarollen  
d) föräldrarnas subjektiva upplevelser av projektets resultat. 
Uppsatsens temata presenteras under underrubriken: Databearbetning/tematisering/analys, i 
metodkapitlet. 
 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Kort beskrivning av projektet  
 
Då projektet är nytt finns än ingen utförlig beskrivning av innehållet i det, därav ämnar 
uppsatsen i en kort inledning försöka beskriva projektets innehåll och hur man arbetar med de 
föräldrar som deltar. ”Aktiv Förälder” är ett alkoholpreventivt projekt som syftar till att skapa 
nätverk och kunskap hos föräldrarna samt ge dem redskap att hjälpa sina barn. Uppsatsen 
belyser delvis detta eftersom det kan hjälpa till att klargöra vad som får just den är typen av 
alkoholpreventiva projekt att fungera, inte bara i teorin utan även i praktiken. 
 
Projektet ”Aktiv Förälder” har flera syften. Det ena syftet med projektet är att få föräldrar att 
bilda nätverk sinsemellan. Ett annat syfte är att så långt det är möjligt, skjuta upp 
alkoholdebuten. Ett stort mål är att sträva efter att ungdomarna ska vara över 18 år när de 
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börjar dricka alkohol. Att förmå föräldrarna att gå ut och nattvandra och bli mer aktiva i sina 
barns liv är ett annat syfte, samt att stärka föräldrarna i deras gränssättning och föräldraroll. 
(K. Winnerstam, personlig kommunikation, 31 mars, 2006, Projektansökan till länsstyrelsen, 
Stockholms län, 30 mars, 2004. )  
 
Projektet ”Aktiv Förälder” består av två möten. På det första mötet deltar fritidsledare, 
ungdomssekreterare (projektansvarig) och skolkuratorn på den aktuella skolan. Alla 
sjundeklassares föräldrar är inbjudna till mötet, som äger rum på den aktuella skolan. Det 
första mötet inleds med en förklaring av syftet med projektet och hur och varför det kom till. 
Den personal som finns kring ungdomarna, fritidpedagoger bl.a,  presenterar sig och sina 
uppgifter och talar även lite kort om hur ungdomarna umgås när föräldrarna inte är med och 
var de vanligtvis uppehåller sig. Pedagogerna berättar också lite kort om de kontrollerade 
evenemangen på ungdomarnas festlokal elverket där de rör sig kring ungdomarna när det är 
fest, samt om nattvandringen. På mötet beskrivs också kort hur alkohol och drogsituationen 
kring ungdomarna på Lidingö ser ut. Föräldrarna får även en del tips om saker man kan göra 
för att få lite bättre kontroll på sina ungdomar och praktiska råd och tips om hur man kan göra 
alkoholen mer svårtillgänglig för dem (K. Winnerstam, personlig kommunikation, 31 mars, 
2006). 
 
En annan del i det första mötet består av värderingsövningar och diskussioner. Här får 
föräldrarna ta ställning i påståenden som handlar om deras inställning till alkohol och olika 
dilemman och svårbesvarade frågor. Dessa kan handla om inställningen till alkoholfria 
vuxenfester eller om att bjuda på ett glas vin hemma innan barnen fyllt arton. När föräldrarna 
tagit ställning får de om de vill kommentera och motivera detta, vilket ofta leder till 
diskussioner föräldrarna emellan. Här refereras också av projektledarna till vad ungdomarna 
har svarat på samma frågor när de blivit tillfrågade av ungdomssekreteraren vid ett tidigare 
tillfälle. Detta ger ofta upphov till ännu mera diskussion bland föräldrarna.  
 
En ytterligare annan del i första mötet är samling i mindre grupper. Oftast samlas föräldrarna 
klassvis. Tanken är att man i mindre grupper ska fortsätta de diskussioner som uppkommit 
tidigare under kvällen. De får också förslag på frågor att diskutera sinsemellan. Föräldrarna 
får läsa ett förslag på vad som kallas en överenskommelse. Överenskommelsen består av ett 
antal förhållningsregler som ska diskuteras. Om föräldrarna tycker att de kan ställa upp på det 
som står på pappret kan de komma överens om att de alla ska hålla sig till det och föra det 
vidare bland klassens andra föräldrar. Om överenskommelsen innehåller något som 
föräldrarna inte ställer upp på kan de göra om den så att den passar dem eller lägga till nya 
saker. Överenskommelsen kan innehålla regler som t.ex. att föräldrarna ska kontakta varandra 
om de ser varandras barn påverkade eller om de befinner sig någonstans där de tror att de inte 
får vara. Det kan handla om att man kommer överens om att inte köpa ut alkoholhaltiga 
drycker till sina barn och deras kompisar eller bjuda dem på alkohol. Dessutom kan det röra 
sig om att man lovar att reagera om någon butik säljer alkohol eller tobak till ungdomar. 
Föräldrarna får också ett papper med telefonnummer till varandra och till andra viktiga 
personer så att de vet var de kan vända sig om något skulle hända (K. Winnerstam, personlig 
kommunikation, 31 mars, 2006, Projektansökan till länsstyrelsen, Stockholms län, 30 mars, 
2004). 
 
 
 
Vid det andra mötet deltar även polisen. Polisens uppgift är att informera om droger och 
drogläget på Lidingö samt svara på föräldrarnas frågor. Mycket av informationen går ut på att 

 7



föräldrarna ska ges en möjlighet att känna igen droger om de skulle konfronteras med dem 
och att t.ex. känna igen lukten av hasch. De får information om var ungdomarna kan få tag i 
det och ungefär vad det kostar. Även denna del i projektet brukar leda till många frågor och 
diskussion. Värderingsövningar och diskussioner förekommer även på det här mötet även om 
det är i mindre skala och av annan art, mycket beroende på att polisen är med, men även då 
intresset för information om droger brukar vara väldigt stort bland föräldrarna. På det här 
mötet samlar man också föräldrarna i mindre grupper, oftast i klasserna, för att ge dem en 
möjlighet att diskutera och reagera. 
 
Tanken är att nätverksbyggandet som påbörjats i och med att föräldrarna fått kontakt med 
varandra ska fortsättas av dem själva och att projektet eventuellt ska ha ett uppföljande möte 
ett år efter det första. Avsikten är alltså att detta arbete inte ska ta slut i och med det andra 
mötet utan fortsättas av skolorna och föräldrarna själva.  
 
 

3 Tidigare forskning  
 
Den metod för att minska ungdomars alkoholanvändande som tidigare använts i stor 
utsträckning var det som kallats för ANT-alkohol, narkotika och tobak. Det finns enligt 
forskning vid Folkhälsoinstitutet indikationer på att denna metod snarare visat sig ha 
motverkande effekt på ungdomarna, alltså att den väckt deras intresse för alkohol och 
narkotika (www.fhi.se). Det man upptäckt har effekt på ungdomarnas alkoholvanor är bl.a. att 
hemmet har en restriktiv hållning (www.fhi.se).  
 
Lilja & Larsson (2003 s.186) beskriver en modell för vad de kallar avvikandeprocessen. Vad 
som menas med avvikandeprocess skiljer sig åt. I denna uppsats menas alkoholanvändning 
bland unga tonåringar som ett sådant normbrytande beteende som denna modell talar om. Vad 
modellen visar på är en sammankoppling och ett ömsesidigt förhållande mellan olika delar av 
ungdomens liv som är betydande för individens skolanknytning. Vad som diskuteras i Lilja & 
Larsson, (2003 s.186) är att faktorer som påverkar ungdomar utifrån är t.ex. skolmiljön och 
familjemiljön. Hos individen själv är viktiga faktorer individens självbild, copingförmåga 
samt anknytning till skolvärlden och kamratvärlden. Graden av skolanknytning är ju dock 
ingenting som bara har med skolan att göra, utan påverkar även andra delar av ungdomens liv 
och kan tolkas som ett yttryck för ungdomens grad av kognitiv orientering mot konventionellt 
beteende (Lilja & Larsson, 2003 s. 185). Det betydande i modellen är att den visar på att de 
olika faktorerna såsom exempelvis familjen, skolmiljön och egen självbild påverkar varandra 
och påverkas av varandra. Det finns exempelvis en risk att ungdomar med svag 
skolanknytning väljer kamrater som också har svag skolanknytning och ett omfattande 
alkohol och drogbruk. Individen har dock själv möjlighet att påverka hur hon/han vill anknyta 
till kamratgruppens normer. Modellen gäller inte bara riskfaktorer kring ungdomarna utan 
samma faktorer kan även ses som positiva faktorer som kan motverka alkohol och drogbruk. 
Sluter man sig till de som argumenterar på liknande sätt kring påverkansfaktorer hos unga, är 
det en anledning att tro att de preventiva modeller för ungdomar som bara riktar sig till 
ungdomarnas kognitiva kunskaper med information om hur farligt det är med alkohol och 
droger, såsom ANT-undervisningen gör, inte är särskilt framgångsrika. Det man istället bör 
inrikta sig på är metoder som riktar sig till flera av de faktorer som påverkar ungdomar (Lilja 
& Larsson, 2003. s.186). 
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I (Lilja & Larsson, 2003 s. 152) beskrivs att föräldranormerna tycks spela en betydande roll 
då individen använder alkohol för första gången. Föräldrarnas inflytande är speciellt starkt om 
det finns starka känslomässiga band mellan föräldrar och barn. De projekt som vänder sig till 
ungdomarnas föräldrar verkar ha en stor påverkan både på föräldrarna och deras ungdomar. 
Så tycks också fallet vara på Lidingö där det strax innan projektet sattes igång, gjordes en 
livsstilsundersökning bland kommunens ungdomar som visar på den stora betydelse 
föräldrarna har i sina ungdomars liv. Som led i undersökningen fick ungdomarna skatta den 
person i deras närhet som de hade mest förtroende för. 86 % av ungdomarna uppgav sina 
föräldrar som denna person (Blomdal, U. Elofsson, S, 2003).  
 
Nedan följer ett par exempel på preventionsprogram som följer dessa tankar och som 
rekommenderas av Statens Folkhälsoinstitut.  
 

3.1 ”Nya verktyg för föräldrar” 
 
Bremberg, (2004) sammanställde i en rapport som utgivits av Statens Folkhälsoinstitut på 
uppdrag av regeringen, en översikt av olika preventiva program i Sverige. Rapporten heter 
”Nya verktyg för föräldrar, förslag till nya former av föräldrastöd”. Tanken med 
sammanställningen är att samla in, sprida kunskap om och analysera hur föräldrastöd av olika 
slag kan användas för att göra nytta. Den tar bl.a. upp föräldrastöd, inriktade på barns behov. 
Här presenteras delvis några projekt som vänder sig till föräldrar till barn i 10-15 års ålder. I 
rapporten finns starkt stöd för att föräldrastöd i kombination med strukturerade insatser till 
barnen kan minska barnens bruk av alkohol. (www.fhi.se)  
 
De flesta av projekten som presenteras i rapporten har amerikanska förlagor. En av de mest 
representerade kallas ”Guiding Good Choices”. Projektet kallades tidigare ”Preparing for the 
drugfree years”. Anledningen till att projekten vänder sig till föräldrar med barn i tidiga 
tonåren är för att effekterna är tydligare för insatser som påbörjas tidigt under tonårsperioden 
(Bremberg,  s.214). Programmen som presenteras har inriktat sig på att främja en god 
kommunikation mellan föräldrarna och deras barn. Föräldrarna som deltar i programmen 
träffas och får diskutera förhållningsregler samt riskerna med alkohol och tobak. De får också 
komma överens om vilka förhållningsregler som ska gälla deras barn (Bremberg. s.214). I 
några av de studier som utvärderats har föräldrainsatser och insatser för barnen kombinerats. I 
rapporten beskrivs att det därför är svårt att säga vad som är orsaken till ett positivt utfall i 
dessa studier, men i 3 program där bara stöd givits till föräldrarna, har man sett positiva 
effekter på barnens beteende. Två andra studier beskrivs redovisa effekter på barnens 
självuppfattning och på kommunikationen i familjen. (Bremberg. s.215). En analys av 
Guiding Good Choices visar en minskning på 10-20 procent av de ungdomar som vid 15 års 
ålder uppger att de någon gång druckit alkohol eller rökt. 
 

3.2 Situationen i Sverige 
 
För barn i åldern 10-15 år saknas i Sverige motsvarighet till det breda utbud av stöd som finns 
när barnen är små. Det finns dock stöd att få. Det viktigaste och flitigast använda stödet är 
individuella kontakter med personal inom skola och fritidsverksamhet (Bremberg. 2004 
s.217). De metoder som är inriktade på strukturerat föräldrastöd i Sverige är oftast uppbyggda 
som olika former av kommunikationsprogram. De här metoderna och liknande sådana är 
aktiviteter som ökar fort i utvecklig och användning, därför finns inte utvärderingar av alla 
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metoder. Nedan följer en beskrivning av två kommunikationsprogram med lite olika 
utformning. 
 

3.3 Steg för steg 
 
Steg för steg är ett manualbaserat program som vänder sig till föräldrar med barn i klass 5-7. 
Föräldrarna får diskutera olika situationer utifrån videosnuttar. Föräldrarna får också pröva på 
rollspel och uppmanas pröva några förhållningssätt hemma i vardagen. Programmet omfattar 
tolv träffar för föräldrarna och lika många träffar för barnen, som också diskuterar liknande 
teman som föräldrarna. Därutöver träffas hela familjen gemensamt två gånger. Detta program 
bygger på en amerikansk förlaga som heter Iowa Strengthening Families Program (Bremberg. 
2004 s.218). Organisationen ”Stockholm förebygger alkohol -& drogproblem”, STAD, har 
tagit fram manualer för detta program, som använts i Sverige sedan 2002. Någon svensk 
utvärdering var inte färdigställd vid tiden för publiceringen av denna rapport. 
 

3.4 Örebro Preventions Program 
 
Örebro Preventions Program motsvarar i stor utsträckning hur man på Lidingö har utformat 
projektet ”aktiv förälder”. Programmet är inriktat på att förebygga berusningsdrickande och 
kriminalitet. Programmet utgår bl.a. från föräldraträffar där det ena syftet är att komma 
överens om förhållningssätt kring ungdomars normbrott såsom exempelvis berusning. 
Föräldrarna formulerar även överenskommelser som de ska hålla sig till. Ett annat syfte är att 
få föräldrarna att för sig själva klargöra sina egna inställningar till berusningsdrickande och att 
samtala kring ämnet med sina barn. Detta program skiljer sig från 
kommunikationsprogrammen i det hänseendet att det tar mycket mindre tid i anspråk, men 
likheten är synen på vikten av tydlig kommunikation kring alkohol och andra riskbeteenden 
(Bremberg, 2004 s.220). Effekter har påvisats i svenska kontrollerade försök av detta program 
då man följt fyra skolor med försöksgrupper och kontrollgrupper. I kontrollskolorna uppgav 
40% av eleverna att det varit berusade någon gång den senaste månaden. I försöksskolorna 
hade andelen reducerats till 25 %. (Bremberg, 2004 s.220). Kostnaderna för dessa två av 
Folkhälsoinstitutet rekommenderade metoder skiljer sig åt. Eftersom Steg för steg innefattar 
flera möten och tar mer tid i anspråk från professionellas sida, kostar det avsevärt mer än 
Örebro Prevention Program. Man skattar den totala kostnaden för Steg för Steg till ca: 425 
kronor per barn, medan kostnaden per barn i Örebro Prevention Program uppgår till ca: 85 
kronor. (Bremberg, 2004 s.229) 
 
 

3.5 Långsiktigt tänkande 
 
Lilja och Larsson beskriver i sin rapport, genom att visa på olika modeller för de processer 
som får ungdomar att dricka alkohol, hur dessa kunskaper kan överföras till 
preventionsprogram riktade till ungdomar (Lilja & Larsson, 2003 s. 209). De menar att 
program som avser förändra mottagarnas kognitiva tankebanor är de som på längre sikt bidrar 
till att förändra synen på alkohol och droger. Dock , menar de, är det just dessa program som 
är svåra att utvärdera och se konkreta och tydliga effekter av, då effekterna sker gradvis och 
påverkas av en mängd faktorer.  
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Något som visat sig ha stor effekt på ungdomars drickande är tillgängligheten. Detta är dock i 
dagens läge mycket svårt att kontrollera då det genom den europeiska integrationen blivit allt 
lättare att få tag i alkohol över gränserna och samma orsak har gjort det svårare att höja 
priserna på alkoholen (Lilja & Larsson, 2003, s. 209). Vidare menar Lilja och Larsson (2003 
s. 221) att om man idag vill påverka ungdomars alkohol och drogbruk krävs nya modeller. 
Hierarkiska beslutsmodeller med färdiga lösningar som bestäms av centrala enheter i landet 
och sedan ”slussas” ut, är idag mindre lämpliga som modeller för problemlösning.  
 
Det finns idag en tendens att alkohol och drogprevention inriktas mer på den lokala och 
kommunala nivån. Lilja & Larsson (2003 s. 222) ser några tänkbara fruktsamma mål som 
man kan tänka sig i dessa program. Sådana mål kan exempelvis bestå i att skjuta upp 
ungdomars alkoholdebut så länge som möjligt och att hindra ett så omfattande alkoholbruk att 
det på verkar skolarbetet och framtida yrkesaktiviteter. Lilja &Larsson (2003) beskriver också 
att alkoholpreventiva projekt bör ha ett långsiktigt perspektiv eftersom det är så svårt att 
förändra alkohol och drogbruk på kort sikt. Det krävs också för att programmet ska vara 
effektivt att det anpassats till det specifika lokalsamhället och dess problem (Lilja & Larsson 
2003 s.227). 
 

3.6 Forskning i USA 
 
En utvärdering av ett amerikanskt projekt, gjord av (Kosterman, 2002) visar på följande;  
Studien testade effekterna av föräldrars aktiva deltagande i specifika delar av ett 
föräldraträningsprojekt, ”Preparing for the drugfree years”, som designats för att motverka 
ungdomars beteendeproblem och användning av alkolhol och droger. 209 familjer valdes 
slumpmässigt ut för att medverka, som kontroll eller försöksfamiljer. Jämförelsestudier av 
effekterna på försöksgruppen i förhållande till kontrollgruppen visar att föräldrarna i 
försöksgruppen uppvisar signifikant förbättring i uppträdandet som förälder på de områden 
som övningar och interventioner använts. (Kosterman, 2001) 
 
 

4 Teoretiska perspektiv 
 
De teorier som jag vill knyta min forskning till är systemiskt tänkande, kognitiv teori och 
empowermentteorin. Det systemiska tänkandet ger ett strukturellt perspektiv medan den 
kognitiva teorin och empowermentteorin ger det individuella perspektivet. I uppsatsen 
behandlas båda perspektiven för att tydliggöra hur teorierna kan användas i arbetet med 
alkoholpreventiva projekt på olika nivåer i samhället. Anledningen till att uppsatsen behandlar 
i huvudsak de här tre teoretiska perspektiven är att de alla har tydlig anknytning till varsin del 
av projektets uppbyggnad. Uppsatsen behandlar kognitiv teori med anledning av föräldrarnas 
upplevelser av projektets kognitiva försök att få föräldrarna att aktivt tänka kring sina egna 
copingprocesser och även ge dem teoretiska kunskaper kring alkohol och droger i 
ungdomarnas värld.  
 
Empowementteorin belyses i uppsatsen med anledning av föräldrarnas upplevelser av att 
projektet hjälper dem lägga över makten och tryggheten på föräldrarna, så att de känner att de 
blir stärkta och får verktyg att själva och tillsammans med andra föräldrar kunna ta hand om 
de problem som eventuellt uppstår kring deras ungdomar.  
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Den systemteoretiska tanken behandlas i uppsatsen med anledning av föräldrarnas 
beskrivningar om projektets förmåga att aktivera föräldrarna i ett nätverk där de kan ta socialt 
stöd av varandra för att finnas där för sina barn och ungdomar. Det är utifrån projektets försök 
att få föräldrarna att börja tänka kring sin egen föräldraroll också intressant med en inblick i 
rollstrukturen inom systemtänkandet.  
 

4.1 Begreppsförklaring 
 
Med Copingprocesser menas individens förmåga att tåla stress, inklusive de tankar, känslor 
och sätt på vilka vi beter oss, som är involverade i det som bestämmer någons stresstålighet 
(Hutchison 1999, s.142, Lilja & Larsson 2003, s.114). 
Homeostas  betyder jämvikt och syftar till den jämvikt eller balans som eftersträvas i ett 
system (Payne, 2002 s.222). 
 

4.2 Systemtänkande 
 
Eftersom ett syfte med projektet är att ingripa i föräldrarnas sociala system kan systemteorin 
tänkas bidra med en förklaring kring detta fenomen. Systemtänkandet ser mänskligt beteende 
som produkten av interagerande mellan människor inom organiserade sociala system. 
Systemtänkandets rötter är tvärvetenskapliga eller interdisciplinära. Under 40- och 50-talen 
användes teorin på olika sätt av både matematiker, sociologer, fysiker, ingenjörer biologer och 
psykologer. Något som speciellt intresserade matematiker och ingenjörer var idén om 
återkoppling eller feedback, som når ett system som ett svar på gångna beteenden i ett annat 
system, detta sker i en cirkulär rörelse. (Hutchinson 1999, s.40) 
 
Systemteorin är enligt (Payne 2002 s.222) en biologisk teori som går ut på att alla organismer 
utgör ett system, som rymmer subsystem och som själva utgör en del av så kallade 
supersystem, d.v.s. större system. Denna teori går således att tillämpa i biologin på t.ex. 
människan som system med blodomlopp och celler såväl som människan som en del av 
samhället. Allting är således en del av en helhet och kan också utgöra en helhet själv. Den går 
lika bra att tillämpa på sociala system som familjer och samhällen.  
 
Systemtänkarna erkänner den sociala, kulturella, ekonomiska, och politiska omgivningen som 
en del av mänskligt beteende. De talar också om betydelsen och vikten av intryck utifrån för 
att skapa ett hållbart mönster av interaktion och nya influenser i systemet. (Hutchinson,1999  
s.41) 
 
En av de delar som fått mest kritik inom den här teorin och som ses som tänkandets ena stora 
problem är att många anser att den lutar åt att anta att interagerandet sker i ett stängt system, 
isolerat från utbyte med andra system och därför inte heller kan ta emot allt det den behövt. I 
ett öppet system är det mer troligt att man tar till sig resurser från andra externa system. 
Faktum är dock att det egentligen inte finns något sådant som ett fullkomligt stängt system, 
eftersom det aldrig skulle överleva utan input från ett annat system, men mycket av den 
socialvetenskapliga forskningen utgår från stängda system-modeller och tar inte hänsyn till 
befintligheten av input och output till och från andra befintliga system runtomkring 
(Hutchinson.1999 s.41). 
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4.3 Roller 
 
En ytterligare del i projektet är att förstärka föräldrarnas föräldraroll. Med bakgrund av detta 
kan en förklaring av rolltanken komma väl till pass. Rolleteorin är en viktig del inom 
systemteorin där den egna personen ses som ett komplext system som påverkar och påverkas 
och som i olika skeden och tillfällen i livet beter sig på olika sätt och intar olika roller, men 
ändå i funktion av samma person, alltså jag. Den rollen man har kan vara olika beroende på 
situationen man befinner sig i. Den kan för samma person vara mammarollen, hustrurollen, 
chefsrollen och kompisrollen beroende på vilket systen man befinner sig i för stunden. Det 
finns olika aspekter på indelningen av roller i ett system. Dels finns den förväntade rollen, den 
roll som andra förväntar sig att man ska ha, men också den rollen man själv anser att man har. 
Man kan också vara osäker på sin roll eller på de förväntningar som rollen för med sig. 
Förväntningarna på rollen kan också vara olika från olika håll och då kan olika personers 
förväntningar ”krocka” med varandra och vara upphov till en rollkonflikt.  Vid varje övergång 
till en ny roll måste relationerna till de i omgivningen omdefinieras. I systemtänkandet är 
rollstrukturen en viktig mekanism för att kunna behålla ett systems balans eller homeostas. 
(Hutchinson, 1999 s.42, Payne, 2002 s.222).  
 
 
Rollteorin rör samspelet människor emellan och hur deras förväntningar och tolkningar 
föranleder dem att reagera på ett visst sätt. Rolltanken kan tillhandahålla en social förklaring 
som komplementerar psykologiska synsätt på personligheter. Rollerna kan vara oss tillskrivna 
av andra eller förvärvade genom att vi gjort något. Värdet med de här idéerna är att man kan 
uppfatta ett visst beteende som resultat av exempelvis rollkonflikter eller rollosäkerhet. Det 
underlättar förståelsen och också olika interventioner och förändringar (Payne, s.2002 s.225).  
 

4.4 Nätverk 
 
En ytterligare viktig del i systemteorin är nätverkstänkandet. I projektet sätts stor vikt vid att 
hjälpa föräldrarna bilda och utveckla ett socialt nätverk med de andra föräldrarna. Tanken 
med nätverk kan beskrivas som att man genom ett system av människor kring en annan 
människa bildar ett nätverk av informella och naturliga stödpersoner som ska vara till hjälp. 
Nätverket kan bestå av vänner, grannar, barn eller andras barn som har någon form av 
förmåga att stötta. Målet är att identifiera och mobilisera befintliga nätverk till hjälp för en 
klient. Nätverk kan vara personliga eller sociala. I personligt inriktat arbete använder man sig 
av klienternas psykologiska färdigheter och styrka i syfte att förbättra deras kompetens genom 
hjälp till självhjälp, ökad makt och större ansvar. Ett socialt nätverk bygger på en tanke om 
”fostran” och återkoppling för att mobilisera klienternas stödsystem (Payne, 2002. s. 210).  
 

4.5 Kognitiv teori  
 
I projektet jobbar man även med att förändra föräldrarnas kognitiva tankebanor och påverka 
deras attityder. Därför kan en bakgrundsförklaring i kognitiva teorin komma till sin rätt i 
denna uppsats. Kognitionsteorierna, som utvecklades på 50-talet, antar att medvetet tänkande 
är grunden för allt beteende och alla känslor. Känslor definieras i dessa teorier som den 
fysiologiska produkt som kommer ur vår kognitiva input, våra tankar. Detta innebär då att; 
tankar producerar känslor. Begreppet kognitioner avser inte bara medvetna tankar, utan även 
föreställningar och fantasier som kan förekomma på ett förmedvetet plan. Relationen mellan 
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kognitioner, känslor och handlingar ska inte ses som enbart enkelriktad, utan också som 
reglerad av återkopplingsmekanismer, feedback, och kan därför ses som en kretsloppsprocess. 
Vårt sätt att uppfatta det som händer omkring oss bestäms till stor del av redan införlivade 
kognitioner som filtrerar våra upplevelser och därmed hur vi ska bearbeta, tolka och lagra 
dem inom oss. De blir våra kognitiva strukturer (Perris, 1996 s. 22). 
 
Kognition innefattar bl.a. tänkande och varseblivning. Begreppet kan förklaras som förmågan 
att förstå och bearbeta information. Utifrån det kognitiva synsättet sker utveckling i samspel 
mellan individen och miljön. Man framhäver tänkandets betydelse för den psykiska 
aktiviteten. Människan ses som nyfiken och aktiv och har förmågan att söka kunskap 
samtidigt som man har förmågan att organisera den. Känsla, tanke och handling är nära 
sammankopplade i detta synsätt. Det centrala i Piagets utvecklingsmodell är betoningen av en 
kontinuerlig aktiv adaptationsprocess innefattande de två komplementära kognitiva 
mekanismerna assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att vi tar in med våra 
sinnen och att det sker till de tankemönster vi redan har samt utifrån våra önskningar. 
Hutchinson beskriver Piagets kognitiva teori som säger att vår tankeförmåga utvecklas i 
stadier, från barndom till ungdom till tidig vuxenålder, där de senare bygger på de tidigare. 
Han ser fysisk och neurologisk utveckling som nödvändig för kognitiv utveckling. 
(Hutchinson, 1999 s.112) 
 
Piaget talar också om assimilation och ackommodation som de två komplementära 
mekanismerna vid inlärning. Assimilation innebär att vi tar in något nytt med våra sinnen. 
Detta sker till de tankemönster vi redan har sedan tidigare. Ackommodation är att förändra 
och anpassa våra begrepp och föreställningar efter de nya erfarenheterna vi gjort och även 
förkasta gamla tankemönster som inte längre är gällande i förhållande till de nya erfarenheter 
vi gjort. Man kan säga att assimilation är när miljön påverkar individen och ackommodation 
är när individen anpassar sig till omvärlden (Perris, 1996 s. 22, 37, Hutchinson, 1999 s. 112-
114). 
 
Det kognitiva perspektivet ser människan som ett subjekt, aktiv och verksam i byggandet av 
sin egen verklighet och i förhållande till den fysiska och sociala miljön. Hon är inte ett offer 
för sin miljö, utan styr sin egen utveckling. Man säger också inom den kognitiva teorin att 
människan kan påverka sina tankar. (Helleday, et al.1998 s. 25). 
 
Enligt Perris (1989, s.2115) kan den kognitiva psykoterapeutiska lärosituationen jämföras 
med en lärare-elev-situation. Det är en läroprocess som syftar till kunskapstillväxt och att göra 
tillgängligt för klienten dennes redan inneboende kunskap, kunskapen om sig själv och sina 
relationer till omvärlden. När en individs kunskaper om sig och sin omvärld utvecklas och 
förändras innebär det att samma persons kognitiva meningsstrukturer utvecklas och förändras. 
De här meningsstrukturerna kan man också referera till som en persons grundantaganden. 
Tanken är att kognitivt medvetandegöra klientens inneboende meningsstrukturer (Payne. 2002 
s. 166, 171). 
 
Vad man  måste ta hänsyn till är de nya upptäckter som helt ikullkastar de gamla kunskaperna 
och gör att förutsättningarna för vetenskapen ändras eller byts ut helt. Om man tillämpar den 
här insikten på individnivå återkommer vi till våra grundläggande meningsstrukturer, eller 
grundantaganden. Dessa växer genom våra inlärningsprocesser, men för att detta ska ske 
måste vi också vara beredda att omstrukturera, d.v.s. anpassa de gamla kunskaperna till våra 
nya (Perris 1989, s. 2114). 
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4.6 Empowermentteorin 
 
Syftet med empowerment är att hjälpa människor att få makt över handlingar och beslut som 
rör deras egna liv. I projektet ”Aktiv Förälder” försöker man påverka föräldrarna till att aktivt 
delta i sina ungdomars liv på olika sätt. Tanken att aktivera föräldrarna och ge dem makten att 
förändra sina ungdomars liv kan delvis förklaras genom att förklara empowermentteorins 
tankar. Man försöker uppnå detta genom att öka själförtroendet och den egna förmågan att 
själv använda makten och att flytta över makten från människornas omgivning till 
människorna själva. Payne (2002 s. 354) beskriver empowerment som ett viktigt mål i 
individinriktat arbete. Empowementtanken bidrar till att istället för att se sociala perspektiv 
kontra de individuella, sätta in verksamheten med individer och familjer i en kontext som rör 
sociala målsättningar. Man jobbar med egenkontroll, personligt ansvar och 
självförverkligande och att tro på sin förmåga att nå de mål man ställt upp. Samarbete och 
deltagande är, även de, viktiga komponenter få att få tillstånd en empowermentkänsla. Dessa 
tankar har samband med kognitiva och humanistiska synsätt som bygger på att klienterna ska 
bli medvetna om och bygga upp sin kompetens och sina starka sidor (Payne, 2002 s.362, 
Starrin, B & Jönsson, L, 2000 s.211). 
 
Under 90-talet har empowerment kopplats ihop med många andra former av socialt arbete. 
Man har uppfattat individualiserat arbete som att de ger klienterna makt och ansvar, men den 
ursprungliga användningen av ordet empowerment riktade sig främst till förtryckta grupper, 
inte individer. Rose refererad i Payne (2002 s.364) tänker i tre principer för den praxis som 
rör empowerment. 
 
Kontextualisering innebär ett stort fokus på klientens förståelse av sitt ”sociala varande”. 
Detta gör det möjligt för klient och professionell att föra en dialog som utgår från klientens 
verklighet där klienten kan reflektera över sin syn och sina reflektioner kring livet. 
Empowerment ska ses som en process där socialarbetaren stöttar sina klienter så att de kan 
identifiera de möjligheterna som finns kring dem för att hjälpa dem att tillgodose sitt behov. 
Tanken är att hjälpa klienterna att fatta sina egna beslut för att påverka sitt liv i en positiv 
riktning. 
Kollektivisering har till syfte att minska känslan av isolering hos klienten och få den att 
genom socialisation känna ett egenvärde hos sig själv. Man hjälper klienterna att knyta 
hållbara och värdefulla kontakter och skapa relationer till andra människor. 
 
 
Payne beskriver att empowerment kräver att vi tar ställning till vems kunskap som är viktig. 
Fokus bör ligga på lokal kunskap och framför allt den viktiga kunskap som klienterna kan ge 
oss. Han förklarar att empowerment rymmer element som går ut på att bygga en starkare 
jagbild och stärka självförtroende. Man ska genom att tillägna sig en kritisk förmåga att 
handla gentemot omgivningen, utveckla personliga och kollektiva resurser och använda sig av 
dessa i sociala och politiska aktioner (Payne, 2002 s. 356). Empowerment är inte så inriktat på 
terapeutiska synsätt utan mer på klientens delaktighet och självhjälp. Uppgiften är att istället 
för att peka finger och tala om för klienten vad den borde göra, uppmuntra klienten till egna 
initiativ och deltagande i samhällslivet (Starrin, B & Jönsson, L, 2000 s.212). 

4.7 Teoriernas anknytning till uppsatsen 
 
Det systemteoretiska tänkandet har betydelse för uppsatsen eftersom projektet vänder sig till 
föräldrarnas många olika möjligheter och vägar att hjälpa och stötta sina ungdomar. Det 
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vänder sig dels till nätverket som finns kring föräldrarna och arbetar med att förmå 
föräldrarna att utöka detta. Även föräldrarnas kognitiva attityder till alkohol i hemmet och 
kunskap om alkohol diskuteras på mötena. Projektet jobbar också med att stärka föräldrarna i 
sin föräldraroll och i relationen till ungdomarna. Systemteorin är bärande i projektet. Såsom 
systemteorin ser delarna i ett system som delar av en helhet kan man se den påverkan som 
delarna i projektet får på föräldrarnas hela förhållningssätt. Föräldrarna kan i sin tur ses som 
en av flera delar i ungdomarnas liv, som påverkar hur de utvecklas. 
 
Nätverkstänkandet som är en del i systemteoretiska tänkandet är viktigt i det avseendet att det 
är en av de centrala delarna i projektet. Projektet syftar till att bygga ett nätverk mellan 
föräldrarna som de kan använda för att närma sig sina ungdomar och öka sin kontroll. I 
uppsatsen beskrivs hur nätverket utgör ett socialt stöd till föräldrarna och ger dem större 
förmåga till kontroll över sina ungdomar.  
  
Rollteorins relevans för uppsatsen ligger i att projektet handlar mycket om att ge föräldrarna 
en större medvetenhet om den roll de har i förhållande till sina ungdomar. Uppsatsen speglar 
hur viktig säkerhet och trygghet i föräldrarollen är för föräldrarna och hur denna säkerhet kan 
användas som redskap i relationen med ungdomarna. Att föräldrarna blir medvetna om den 
grad av påverkan deras attityder till alkohol har, innebär att de får en chans att styra den 
påverkan åt det håll de vill. 
 
Det kognitiva tänkandet kan i uppsatsen visa på föräldrarnas förändrade kognitiva 
tankestrukturer. Föräldrarnas konkreta kunskap kring alkoholen och deras kunskap om 
attityderna till alkoholen som viktiga för hur deras barns alkoholanvändning ser ut, stärker 
föräldrarna i föräldrarollen och ger dem verktyg att närma sig sina ungdomar med nyfunnen 
säkerhet. På mötena ges konkret information av fritidsledare och polis om var ungdomarna 
befinner sig och vad de gör 
 
Empowermenttanken, att lägga över ansvaret och kunskapen på föräldrarna så att de ska 
kunna gripa in när ungdomen behöver stöd är en grund i projektet och har därför relevans för 
uppsatsen. När föräldrarna känner en större trygghet och säkerhet i och med det de har fått 
lära sig genom projektet speglar det sig i hela föräldragruppen som en samlad styrka och ger 
ett tydligt budskap till ungdomarna att föräldrarna bryr sig och också tar stöd i varandra. 
Genom att öka självförtroendet hos föräldrarna och stärka deras förmåga att själva göra något 
för sina ungdomar ger man föräldrarna mer makt att påverka hur deras barn utvecklas.  
 
Empowermenttanken lägger stor vikt vid samarbete och deltagande vilket har relevans för de 
resultat uppsatsen presenterar. En tanke med projektet är att få föräldrarna att gå ut och 
nattvandra och hämta sina barn på kvällarna och att dessutom ta hjälp av varandra och turas 
om att åka ut och hämta dem eller berätta för varandra när de sett eller hört något som de tror 
att någon kan vara betjänt av att veta. I enlighet med vad Payne (2002 s.364) beskriver, sker i 
projektet en kontextualisering hos föräldrarna där de kan få en förståelse för hur läget kring 
barnen ser ut. Empowermentprocessen sker delvis på mötena genom att projektledaren visar 
på de möjligheter som föräldrarna har till hjälp och ger konkreta idéer kring hur man kan 
agera i olika lägen. Kollektiviseringsprocessen är också tydlig på mötena, då tanken är att 
minska föräldrarnas känsla av isolering.  
 
(Lilja, Larsson 2003 s. 228) skriver att preventiva program bör bygga på en eller flera teorier 
eller modeller. Det finns inte förklarat att projektet ”Aktiv Förälder” bygger på några 
specifika teorier, men jag hoppas med uppsatsen kunna tydliggöra att så är fallet.
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5 Metod 
 

5.1 Förförståelse 
 
Den förförståelse som fanns om själva projektet innan skrivandet av uppsatsen var mycket 
liten. Någon större kunskap om projektet innan det upptäcktes på Internet via Lidingö Stads 
hemsida, fanns inte. Dock fanns förförståelsen att preventiva projekt som detta inte alltid får 
det vetenskapliga och ekonomiska stöd de så väl skulle behöva. Detta beror ofta på att dessa 
metoder är svåra att evidensbasera då effekten av preventiva metoder antingen tar lång tid att 
mäta upp eller aldrig visar sig. Förförståelsen består också i tron om att föräldrar har en stor 
möjlighet att påverka sina barn, både mot en positiv och en negativ utveckling och denna 
påverkansmöjlighet kan tas tillvara i stor utsträckning om det görs i tid.  
 

5.2 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position är i huvudsak hermeneutiskt-fenomenologisk. 
Enligt fenomenologiskt synsätt bör man förutsättningslöst få en utsaga utifrån 
intervjupersonens beskrivning av sin upplevelsevärld. Vid insamlandet av data fick 
intervjupersonerna stor frihet att berätta om sina upplevelser. Det fanns även en öppenhet för 
nya ämnen som intervjupersonen ville beskriva, som kunde dyka upp under intervjuns gång. 
Uppsatsen har sökt delar av beskrivningen om intervjupersonens upplevelser. I 
tolkningsskedet, efter det att den fria berättelsen om upplevelserna inhämtats, tolkas 
intervjupersonernas utsagor hermeneutiskt utifrån de valda teorierna för att visa på teoriernas 
relevans för projektets mening.  
 
Hermeneutiken används i den här uppsatsen för att söka finna en giltig förståelse, mening och 
tolkning av texten eller en utsagan (Kvale, 1997 s.49, Larsson, 2005 s.93). En viktig princip 
vid hermeneutisk tolkning är att man har kunskap om det tema texten rör. I det här 
uppsatsarbetet har denna kunskap nåtts genom deltagande i projektmöten och samtal med de 
professionella som jobbar med projektet. Genom deltagande på mötena har mycket av 
kunskapen om föräldrarnas nuvarande situation hämtats, men också mycket kunskap kring 
föräldrarnas tankar kring projektet. Förutom att söka och läsa litteratur kring ämnet har samtal 
förts med projektledaren för ”Aktiv Förälder”. Denna kunskap har varit viktig för 
intervjuarens möjlighet att förnimma viktiga nyanser i utsagan och hitta den relevanta delen i 
det sammanhang som det eftersökta förekommer i (Kvale, 1997 s.52).  
 
Tolkningen av texten har kännetecknats av den hermeneutiska cirkeln. Den innebär att 
tolkningen skett via en process som kan liknas vid en cirkelrörelse där textens delar och 
delarnas mening, formats av hur textens helhetsmening uppfattats. Förståelsen av delarnas 
mening kan så småningom förändra förståelsen för helhetens mening, som i sin tur kan 
förändra förståelsen för delarnas mening. Detta kan i teorin bli en oändlig process, men 
tanken är att den ska avslutas när en rimlig tolkning fri från inre motsägelser uppnåts (Kvale, 
1997 s.50, Larsson, 2005 s.93). Genom uttalanden och citat, har texternas helhetsmening 
analyserats och sedan har processen gjorts omvänt för att se om helheten i texterna stöds av de 
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mindre delarna i texten. Detta har gjorts flera gånger för att se att samma resultat nås, så att en 
hållbar tolkning kunnat försäkras.  
 

5.3 Datainsamling och urval  
 
Datainsamlingen i uppsatsen har utgått från deltagande på flera av projektets möten med 
föräldrar. Där har knutits kontakter med föräldrar för att erbjuda deltagande i undersökningen. 
Intervjuerna har genomförts med projektledaren och fem föräldrar som varit aktiva inom 
projektet. Intervjuerna har varit kvalitativt inriktade, halvstrukturerade och temainriktade 
intervjuer med intervjuguide och några frågor. Med halvstrukturerad och temainriktad menas 
att intervjun omfattatt en rad teman och förslag till relevanta frågor. Dessa frågors form och 
följd har förändrats under intervjuns gång om så behövs för att följa upp svaren från 
intervjupersonen (Kvale, 1997 s.117) 
 
I denna uppsats har intervjuerna bestått av mestadels öppna frågor men även några mer 
direkta frågor som använts när syftet varit att få veta mer om någonting specifikt. En 
frågeguide med förslag på frågor har funnits med vid intervjutillfället. Då intressanta 
samtalsämnen som avvikit från frågeguiden uppkommit, har frågorna i guiden dock frångåtts 
för en stund till förmån för andra intressanta frågeställningar, för att sedan tas upp igen. När 
de frågorna följts upp har intervjun återgått till att handla om de frågor som finns med i 
guiden. Frågorna i frågeguiden delades upp under de temata, som presenteras nedan och är 
gällande för uppsatsen. 

 

5.4 Transkription  
 
Intervjuerna har genomförts med hjälp av bandspelare. Detta för att vara säker på att allt som 
intervjupersonen sagt verkligen uppfattats korrekt. Bandet har sedan lyssnats av och det som 
sagts har skrivits ner på papper. Detta har gjorts för att lättare kunna gå igenom materialet och 
plocka ut de citat som bäst belyser det man vill ha svar på. Transkriptionen är en tidskrävande 
process, men är viktig för att underlätta det efterföljande arbetet (Kvale 1997 s.155). Bit för 
bit har spelats upp av bandet för att sedan skriva ner det via datorn. Eftersträvansvärt har varit 
att hålla texten så nära verkligheten som möjligt genom att med tecken markera pauser och 
annat förekommande ljud på banden.  
 

5.5 Databearbetning/tematisering/analys  
 
Dataanalysen har genomförts via meningskategorisering och meningstolkning. 
Meningskategoriseringen i den här studien har gjorts genom att de temata som valts ut som 
viktigast i uppsatsen, identifierats och tagit ut ur intervjumaterialet (Kvale, 1997 s 178). 
Kategoriseringen har givit en struktur till intervjuerna och en tydlig överblick genom att 
resultatet strukturerats upp och delats in såsom Kvale (1997 s 180) beskriver. 
Meningstolkningen i den här uppsatsen har gått till så att valda teorier har använts för att ge 
ett perspektiv på det som undersökts och den text som tolkats, för att få en hermeneutisk 
förståelse för det intervjupersonerna säger. Detta framträder inte omedelbart ur en text, därför 
är det viktigt att ha en viss distans till det som sägs och också vara tydlig med vilken metodisk 
och teoretisk hållning man har som forskare (Kvale, 1997 s 182).  
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I denna uppsats har meningstolkning gjorts med bakgrund av hermeneutiken. De  fyra temata 
i uppsatsen som har meningstolkats handlar om föräldrarnas upplevelser av; 
 
Tema 1: Projektets sociala nätverksdimension. 
Tema 2: Projektets påverkan på föräldrarnas kognitioner kring ungdomars användning av 
alkohol . 
Tema 3: Projektets påverkan på föräldrarollen. 
Tema 4: Föräldrarnas subjektiva upplevelser av projektets resultat. 
 
Uppsatsen analyserar via de valda teorierna, det föräldrarna upplever som innehållet och 
meningen av deltagande i projektet. Det strukturella perspektivet beaktas genom att analysen 
av resultatet fokuserar på systemteori, nätverks- och roll-tanken. Det individuella perspektivet 
beaktas genom att analysen av resultatet fokuserar på kognitiv teori och empowermenttanken.  
 
 

5.6 Validitet 
 
Termen validitet kan närmast beskrivas som någontings giltighet. I ordböcker hittar man 
förklaringar som sanningen eller riktigheten i ett yttrande. (Kvale, 1997 s.208, 215).  
Validiteten berör undersökningens alla stadier enligt Kvale. Han menar också att en valid 
slutledning är riktigt härledd ur sina premisser (Kvale, 1997 s. 215). 
 
Validiteten kan ses som en form av kvalitetskontroll som görs genom hela undersökningen för 
att kontrollera att det man gör ”håller måttet” och att man undersöker det som avses 
undersökas (Esaiasson et al. 2004 s. 61). I den här uppsatsen har hög intern validitet 
eftersträvats genom att uppnå hög grad av informationsrikedom i de beskrivningar som erhålls 
av intervjupersonerna (Larsson, 2005 s.116). Kvale (1997 s. 214) beskriver att validiteten hos 
den kunskap som produceras är beroende av hur god planeringen är och om adekvata metoder 
används. I uppsatsen har planeringen varit tydlig från ett tidigt stadium. Uppsatsen har hållit 
sig till det den ämnat undersöka och fokus har lagts på att inte sväva ut för mycket i 
bakgrundsteorier, frågor till intervjun och analysverktyg. Avsikten har här varit att göra 
uppsatsen så tydlig, lättbegriplig och enkel som möjligt för att nå en hög validitet. Larsson 
menar också att triangulering är en god metod att öka validiteten i en undersökning på. Med 
mångsidigheten som det ger att se ett problem ur olika vinklar stärks validitet och reliabilitet 
och de felkällor eller begränsningar som följer med en metod kompletteras med andra 
infallsvinklar och synsätt (Larsson, 2005, s. 117). Mer om trianguleringen i denna uppsats 
följer nedan.  
 
Den här studien har försökt förmedla en tydlig bild av det fenomen som studeras, för att 
uppnå det som Larsson (2005, s. 117) beskriver. Han menar att den validiteten i kvalitativ 
forskning hänför sig till om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det fenomen som studeras 
via de beskrivningar och analyser som forskaren presenterar. 
 
I intervjuerna har validiteten beaktats genom att så hög kvalitet på intervjun som möjligt har 
eftersträvats. Genom att ifrågasätta det som sägs och kontrollera den erhållna informationen 
kan validiteten öka i detta stadium av undersökningen (Kvale, 1997 s. 214). Detta har gjorts 
genom att fråga intervjupersonen om det är något som för intervjuaren varit oklart och också 
genom att försöka lyssna noga till det som sägs vid intervjun för att få en djupare förståelse.  
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Validiteten hålls hög i analysen om man har valida frågor i intervjun som sedan kan tolkas 
genom en logiskt hållbar tolkningsmetod (Kvale, 1997 s. 214). Intervjusvaren har i denna 
undersökning tolkats hermeneutiskt genom de teorier som ansets relevanta för att förstå 
forskningsfrågan. I denna undersökning har intervjun bestått av valida frågor eftersom 
frågorna handlat om de temata som genomsyrar uppsatsen. Även tolkningsmetoden, i det här 
fallet hermeneutisk tolkning, är passande för denna undersökning. Föräldrarnas berättelser har 
analyserats utifrån de teorier som valts i uppsatsen, och svaren har tolkats i omgångar och 
sedan vägts mot bakgrund av teorierna på ett hermeneutiskt manér. I denna uppsats har detta 
ansetts vara den bästa metoden för det uppsatsen vill uppnå. 
 
 

5.7 Reliabilitet  
 
Enligt Kvale (1997 s. 213) kan kvalitativ forskningsintervju få reaktioner på att resultaten inte 
är tillförlitliga om de har skapats genom alltför många ledande intervjufrågor. Reliabilitet 
handlar om forskningens konsistens. Är resultaten att lita på? För att pröva reliabiliteten i 
exempelvis utskriften från intervjuerna, så att den inte blir subjektiv och godtycklig, kan 
utskriften uttolkas flera gånger (Kvale, 1997 s.188). I den här undersökningen har 
reliabiliteten prövats genom att utskriften uttolkats två gånger med viss förfluten tid mellan 
gångerna, för att se att samma resultat uppnås. Samma sak har gjorts för att kontrollera 
analysens bärkraft. Eftersträvansvärt är att försöka vara noggrann med att inte dra förhastade 
slutsatser utan låta den transkriberade och kondenserade texten tala för sig själv för att sedan 
åter kontrollera om det uttolkade verkligen stämmer överens med den ursprungliga 
transkriptionen.  
 
 

5.8 Generaliserbarhet 
 
En av frågorna som ställer intervjuundersökningar mot väggen är om undersökningarna är 
generaliserbara. I vardagen generaliserar vi mer eller mindre spontant. Vi föreställer oss vad 
som kommer hända i en situation liknande den vi just varit med om och bildar oss 
förväntningar om utfall av liknande situationer eller liknande personer. Undersökningen 
försöker uppnå en hög grad av det Kvale (1997 s. 210) benämner som naturalistisk 
generalisering.  
 
Denna generalisering sägs vila på personlig erfarenhet. Den utvecklas som funktion av 
erfarenheten och framgår ur kunskap om hur saker förhåller sig och leder till förväntningar, 
snarare än formella förutsägelser. När den verbaliseras övergår den från tyst kunskap till 
påståendekunskap (Kvale, 1997. s. 210). I denna uppsats har naturalistisk 
generaliserbarhetsprinciper beaktats  genom att förmå föräldrarna att sätta ord på sina 
erfarenheter av deltagandet i projektet. Deras erfarenheter och tysta kunskap har uttryckts och 
uppmärksammats.  
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5.9 Triangulering 
 
Triangulering är en metod för att öka säkerheten och trovärdigheten i olika delar av arbetet 
med en undersökning (Larsson, 2005 s.109). Hermeneutiken, som är en av de två 
vetenskapsfilosofiska perspektiv som används i uppsatsen, är en form av triangulering av 
data. Eftersom man enligt hermeneutisk tolkning tolkar sina data i flera omgångar kan det ses 
som en form av triangulering då man ”checkar” sina data mot varandra, så informationen man 
fått fram ”håller”.  
 
En form av triangulering som används i den här uppsatsen är teoritriangulering. Genom att 
använda olika teorier på samma ”problem” kan studien antas analysera problemet, eller dess 
lösning. I denna uppsats har de teorier som har mest relevans för uppsatsen använts. Teorierna 
som beskrivs som relevanta för denna uppsats ger både en strukturell synvinkel på problemet 
och en individuell sådan. Genom den undersökartriangulering som använts i uppsatsen, har 
setts till att undersökaren/undersökarna ser samma resultat eller uttolkar samma sak ur det 
man undersöker, vid olika tidpunkter (Larsson, 2005 s.109). Detta för att se att resultaten är 
trovärdiga och hållbara.  
 
 

5.10 Etik 
 
Det finns inga explicita regler eller klara lösningar för de problem som kan uppstå i en 
intervjuundersökning, men det finns ramar som man kan reflektera kring och olika 
tillvägagångssätt för att minska risken att göra ett ”etiskt övertramp”. De etiska 
övervägandena är något som undersökaren har haft i bakhuvudet under hela 
forskningsprocessen (Kvale 1997 s.105).  
 
För att uppnå god etik i undersökningen har informerat samtycke givits av intervjupersonerna. 
I undersökningen har stor vikt lagts vid att skydda konfidentialiteten hon intervjupersonerna 
(Kvale, 1997 s. 113). Tanken har varit att risken att intervjupersonen lider skada ska vara så 
liten som möjligt. Intervjupersonerna i den här undersökningen har informerats om att deras 
namn, och allt som kan göra att dessa personer känns igen i texten, har avkodats. De 
informerades också om rätten att avbryta intervjun om de ville, innan de tackade ja till 
medverkan i intervjuerna. Intervjupersonerna har även informeras om att uppsatserna kommer 
publiceras på Internet och att andra människor kan komma att ta del av uppsatsen i sin helhet. 
Allt detta upprepades strax innan intervjun, i händelse av att intervjupersonen glömt bort 
något av det som stått i brevet (Kvale 1997 s. 107-112). 
 
I den här undersökningen har även forskarens roll beaktats. Allt vi gör påverkas av vilka vi är 
och hur vi tänker om saker och ting, därför är det omöjligt att inte påverka materialet. Genom 
att denna undersökning berättar om förförståelsen, ges läsaren en möjlighet att bedöma det 
som läses, och risken kan minimeras att texten färgas än mer av de förutfattade meningar och 
den förståelse som finns (Kvale, 1997 s. 113). 
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5.11 Studiens begränsningar 
 
Den här studien tar reda på och kartlägger föräldrarnas upplevelse av projektets påverkan på 
deras kognitiva tankemönster och betydelse för deras föräldraroll, men också projektets 
påverkan på deras nätverk. Det tar även upp vad föräldrarna upplever rent subjektivt vara 
resultatet av projektet. Studien redovisar inte alla deltagande föräldrars upplevelse av 
deltagandet. Den redovisar inte heller hur mycket föräldrarna upplever att deltagandet givit 
dem. Studien är inte menad att vara en utvärdering av projektet, utan en beskrivning av några 
deltagande föräldrars upplevelser. Studien går inte att generalisera till ett större sammanhang, 
annat än på det vis som förklarats under avsnittet ”generaliserbarhet”. 
 
 

6 Resultat 

6.1 Inledning 
 
I resultatdelen har de citat som starkast belyser ett specifikt temata redovisats. Citaten är 
uppdelade och insorterade efter det tema de bäst belyser. Temana redovisas i följd från tema 1 
till tema 4. Efter varje tema följer en kommentar om de citat som finns med och denna kan ses 
som en sammanfattning av resultaten. Innan resultaten redovisas görs en kort presentation av 
intervjupersonerna.  
 

6.2 Intervjupersonerna  
 
Intervjupersonerna består av fem föräldrar varav fyra är aktiva i projektet i år och en var aktiv 
för ett år sedan. Av intervjupersonerna är fyra kvinnor och en man. De har alla minst ett barn i 
någon av högstadieskolorna på Lidingö. De kommer i uppsatsen benämnas IP 1, IP 2, IP 3, IP 
4 och IP 5. 
IP 1 är mamma till en dotter i sjunde klass. Kvinnan är aktiv i projektet i år.  
IP 2 är mamma till en dotter i nionde klass. Kvinnan deltog i projektet för ett år sedan och har 
tidigare varit aktiv kring ungdomar och alkohol. 
IP 3 är en mamma vars ena barn går i sjunde klass. Kvinnan är aktiv i projektet i år. 
IP 4 är en mamma vars ena barn går i sjunde klass. Kvinnan är aktiv i projektet i år. Hon hade 
innan projektet viss tidigare kunskap om ungdomars vardag på Lidingö genom sitt jobb. 
IP 5 är en pappa vars ena barn går i sjunde klass. Mannen är aktiv i projektet i år och har viss 
tidigare kunskap om ungdomars vardag genom ett äldre barn. 
Intervjupersonernas citat är representerade under varje tema i den mån de är intressanta för 
just det ämnet. 
 

6.3 Föräldrarnas upplevelse av projektets påverkan på det sociala nätverket, (tema 1). 
 
IP 1 beskriver sitt nätverk med de andra föräldrarna i hennes barns klass innan projektet kom 
igång och hur det har förändrats. 
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”Obefintligt, obefintligt i stort sett. Min dotter har ju bytt kompisar, det har kommit in nya 
tjejer som hon umgås med och det har ju gjort att jag har ju större...  barnen är ju mindre 
kontakt har man med föräldrarna, det kanske borde vara tvärtom. Så den var obefintlig 
innan. Nu är vi ju en liten klick i alla fall som var med på de här kvällarna, som jag har 
pratat med. Vi vill gå vidare till de andra föräldrarna i klassen, och förhoppningsvis, vi har 
planerat att ta det på nästa föräldramöte och be lärarna lägga in en punkt. Så får de avgöra 
om de vill vara med eller inte.” 
 
”Bara de jag har pratat med har ju utökat min krets, men även viljan hos oss gör ju att vi 
förhoppningsvis får tag i fler föräldrar och vidga nätverket. Ja tror inte att jag är helt 
främmande för att prata med föräldrarna från de andra klasserna idag efter det här, för nu 
vet jag att de är medvetandegjorda om problemet. Så jag tror att jag har mycket lättare att 
utnyttja möjligheterna i det här på ett annat sätt än innan. Jag tror jag hade dragit mig för att 
ringa vem som helst egentligen, kanske någon utav mitt barns bästa kompisars föräldrar 
skulle jag höra av mig till men inte utanför klassen tror jag inte. Och nu vet jag att alla 
föräldrarna vet om det här och att nätverket finns, vi ska försöka stötta och hjälpa varandra” 
 
IP 1 beskriver att hon skulle vara beredd att ta de nödvändiga kontakterna om det behövdes 
och att nätverket ger henne trygghet. 
 
”Ja det gör det, absolut! Och just att kontakterna förhoppningsvis bara blir fler och fler i och 
med att nu vågar… eller vågar, jag vågade kanske innan också men jag hade inte en tanke på 
att jag skulle prata med de andra föräldrarna. Hade någon ringt till mig innan det här 
projektet hade jag ju blivit mer chockad, det här är inte min dotter, men nu är jag ju mer 
medveten om att det faktiskt gäller oss alla. Så jag har mycket lättare att ta ett samtal också 
tror jag idag. Annars hade man kanske känt sig väldigt ställd mot väggen, men det skulle jag 
inte göra idag om någon ringde. Tryggheten är ju att någon ringer, någon som ändå bryr sig 
och veta att jag har backup, nu kan jag i min tur ringa och få hjälp och råd utav andra. Så det 
är en enormt mycket större trygghet.” 
 
”Medvetenheten mellan oss föräldrar gör att vi har mycket lättare att våga prata med varann. 
Och just för barnen tror jag att det är viktigt att de vet att vi har gjort de här avtalen inte för 
att stjälpa utan för att hjälpa dem, att vi hjälps åt allihop för att det ska bli nåt bra. Att det 
ska ta udden av grupptrycket att de har oss att skylla på, man kan alltid luta sig mot det.” 
 
IP 2 berättar att de i deras klass redan hade ett väl fungerande nätverk med mycket kontakt, 
men att kontakten påverkades och förändrades av medverkan i projektet. 
 
”Jo men det gjorde vi nog faktiskt, de som hade varit där, det var ju inte alla, men vi tog upp 
det på någon av föräldramiddagarna och inte minst på något föräldramöte, att det liksom 
aktualiserades i och med det för då tog vi upp på ett klassmöte att, hur gör vi t.ex. om det 
upptäckts i klassen, hur gör vi om vi ser någon som är berusad på stan om det händer saker 
som vi anser att föräldrarna bör veta. Då tog vi ett sånt beslut att vi ska inte dra oss från att 
ringa till den andra.” 
 
IP 2 beskriver hur hon anser att relationen till de andra föräldrarna i nätverket har påverkats 
och hur hon upplever det. 
 
”Jag kan även säga att jag tror att relationen till andra föräldrar har blivit bättre eller 
fördjupats genom att man kan berätta och tar upp saker med de som har varit med i det här 
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mer på ett personligt plan och man påverkar ju alltid varann, det är alltid bra att prata om 
såna här saker. Att komma så långt våga berätta för varann när det är något som man tycker 
går alldeles åt galet liksom, så man inte har behov av att försköna allting, det är jättehärligt 
när man har såna omkring sig så man kan berätta sånt också. För oftast är det ju kul att vara 
förälder men ibland är det jättestörigt också. Då blir man också bättre som förälder tror jag, 
man blir inte lika frustrerad på sitt barn, utan frustrationen kan man liksom få ut genom att 
prata om det och få skratta, det slutar oftast att man garvar åt alltihopa för det är så 
komiskt.” 
 
IP 2 berättar hur det stärkta nätverket påverkar även andra saker de gjort tillsammans. 
 
”Jo, det blev stärkande relationer mellan föräldrarna i den klassen, för det här var i åttan 
och då skulle de på klassresa, och då kände man att man kände de här föräldrarna rätt bra, 
de som skulle åka med. Det var aldrig några problem när vi planerade resan, alla jobbade åt 
samma håll, och det vet jag att så är det absolut inte i alla klasser, vissa föräldrar bara stred. 
Där tror jag det hade betydelse. Nätverket stärktes, och papporna var med på klassmöten, och 
att man tar upp det även i de sammanhangen och att man går vidare.” 
 
IP 3 beskriver hur hennes nätverk har påverkats under projektets gång. 
 
”Kontaktmässigt det som har blivit för mig i sjuan är att vi har tagit tag i det några som är 
klassföräldrar, däremot är det väldigt bra att man får det här med parallellklasserna, för det 
får man ju inte annars, och det får man ju via aktiv förälder de har man ju inte haft kontakt 
med på samma sätt.”  
 
IP 3 beskriver hur hon använt sig av nätverket hittills och även planerar att göra det framöver, 
även för att hjälpa andra föräldrar. 
 
”Ja, händer det något då drar jag mig inte för att använda dem, men man gör det inte om det 
inte behövs. Mitt barn och jag blev osams och då fick jag använda mig av en del föräldrar, då 
var nätverket väldigt bra. Det nätverket har ju stärkts just för att man hade en grej som man 
behövde hjälp med. Och jag fick väldigt mycket stöd och jag kommer att ta kontakt när det 
händer något eller om man märker att det händer något eller nåt som börjar bli konstigt. Då 
måste man ju börja luska litegrann… det kanske blir att man måste börja ta lite kontakt nu till 
våren och checka av när de börjar vara ute och så. Någon gång kommer ju att bli första 
gången som de dricker för mycket och de inte kan avgöra och då är det ju viktigast att de 
vågar ringa hem och säga hjälp.” 
 
”Men är det någon man känner igen så skulle jag nog erbjuda mig att följa hem och såna 
grejer i första hand se till att de kommer hem liksom. Kanske i första hand se till att de 
kommer hem istället för att ringa. Det beror ju på vad som händer. Men om det dyker upp att 
någon har haft knark eller någon berättar något det är klart att man måste ju ta tag i det. Det 
är inget som jag skulle kunna blunda för. Det har jag ju lärt mig efter att saker hänt att det är 
bra att ha det där kontaktnätet, en del kanske skulle skämmas för att säga att ja, vi blev 
osams, men det är ju sånt som händer, likaväl som man dricker eller så.” 
 
IP 4 berättar hur hennes nätverk påverkats sedan projektet startade. 
 
”Det är väl lite det att jag inte haft behov av att ringa till någon. Därför har inte jag testat 
nätverket. Jag har fått lite fler ansikten på föräldrar framförallt på föräldrar till killar då, de 

 24



har man inte så bra koll på och det är klart, det är alltid lättare att ringa till någon när man 
vet hur de ser ut. Men jag har inte utnyttjat nätverket.” 
 
IP 5 beskriver nätverket som dåligt från början, men att det har påverkats och att det nu finns 
skäl att ta tag i den biten. 
 
” Om man går tillbaka ett eller två år så har det inte varit ett speciellt bra nätverk. Vi hade en 
förälder i klassen som vi kände väl i övrigt kände vi ingen alls, och jämfört med tidigare… 
där var det ett otroligt nätverk. För oss blev det en väldig skillnad och det gjorde att vi 
ordnade en brännbollskväll för alla föräldrarna och barnen det lättade upp litegrann och vi 
bytte mailadresser. Men vi sen har vi inte haft kontakt med varann. Det har inte funnits några 
direkta skäl, men nu börjar det ju komma. Nu finns det anledning. När det börjar hända 
grejer. De ska börja bo över hos varandra och det börjar bli fester. Det är mycket enklare att 
ringa någon förälder om man har träffat dem och man vet att de har varit på de här mötena. 
” 
IP 5 beskriver att han haft viss kontakt med föräldrarna innan projektet i vissa sammanhang. 
Han beskriver även att det känns lättare att ta kontakt nu, om det skulle behövas. 
 
”Mitt barn och de bor ju över hos varann ganska mycket, och då har vi kontakt med 
föräldrarna innan det sker, men det hade vi faktiskt innan också. Jag tror att när det kommer 
till andra kompisar i klassen till fester och grejer, det är då det blir aktuellt. Men det är högst 
aktuellt att ha något möte för att träffa de andra föräldrarna och det är mycket lättare nu när 
jag har träffat dem… dem jag har träffat. Och eftersom det här har varit uppe nu i skolan, så 
känns det lättare att ringa en förälder som jag inte har en aning om den har varit där eller 
inte och prata om vad jag sett eller bara fråga om de är hemma när ungarna har fest eller 
så.” 
 
”För mig är den stora grejen med det här att få träffa andra föräldrar, diskutera kring vad 
händer om vi ser våra barn, eller kompisars barn berusade, vad har vi för syn på det och hur 
agerar vi.” 
 
”Det som känns bra, väldigt bra och som ökat tryggheten är att jag har träffat en massa 
andra föräldrar och att jag vet att projektet är igång.” 
 

6.3.1 sammanfattning och kommentar 
 
Föräldrarna beskriver ett nätverk som är allt ifrån obefintligt för en innan projektet, till rotat 
och välkänt för någon annan. Vissa har inte haft någon kontakt med de andra barnens 
föräldrar annat än de bästa kompisarnas, på många år. Andra har sedan lågstadiet en gedigen 
kontakt med många av de andra föräldrarna. Vad som dock är gemensamt för såväl de med 
obefintligt nätverk innan projektet som de med ett välutvecklat sådant, är att nätverket har 
påverkats för alla. Föräldrarna beskriver att de inte längre drar sig för att ringa varandra om 
och när någonting händer och de är inställda på att hjälpa varandra. De ser också en möjlighet 
i att få kontakt över klassgränserna, något som inte skulle blivit av utav projektet. En förälder 
beskriver också hur hon, om hon ser någon ungdom hon känner igen, skulle hjälpa denna 
hem. Om man ser detta mot bakgrund av systemteori och nätverkstanken, så verkar det som 
projektet ger föräldrarna en chans att bygga upp ett nytt socialt system med de andra 
föräldrarna. De får en möjlighet att etablera ett nytt nätverk med föräldrar som kan vara till 
stöd för varandra. 
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6.4 Föräldrars upplevelse av projektets påverkan på kognitioner kring ungdomars 
användning av alkohol , (tema 2). 
 
IP 1 beskriver hur hon fått nya kunskaper om alkoholen kring ungdomarna i och med 
projektet. Dessa kunskaper har fått henne att förstå att det är hög tid att engagera sig i dessa 
frågor. 
 
”Hade inga tankar alls kring alkoholen. Där är man ju lite naiv, hemma är inte mitt barn så 
gammal som jag förstår man är ute bland sina kompisar. Men det har man ju inte velat se, 
förrän nu. Nu vart det väldigt påtagligt att det är mycket möjligt att mitt barn redan har 
provat alkohol utan min vetskap. Det gör ju att man ändå inser att jag måste ta tag i det.” 
 
”För jag har ju inte riktigt förstått att mitt barn har kommit upp i den åldern där man börjar 
dricka. Förrän det här mötet, eller strax innan, i alla fall i samband med det här första mötet. 
Jag diskuterade det med min kollega som sa att det är klart att ditt barn har provat, och det 
tror inte jag så klart, naiv som man är.” 
 
”Ja, kunskapen är ju att det är så stor utsträckning som det är i så låg ålder det visste jag ju 
inte innan. Det är mycket möjligt att mitt barn har provat alkohol utan min vetskap, så jag 
har ju fått mig en tankeställare att jag måste tänka till och vara mer lyhörd och observant. Att 
Lidingö hade ett sånt stort problem bland ungdomar det visste jag ju inte heller. Så jag 
hoppas att jag ska kunna prata mer med mitt barn om synen på det, alkoholen. Det är oerhört 
viktig information.” 
 
”Men min attityd till alkoholen hemmavid kanske har ändrats lite, det kanske inte ska va så 
lättillgängligt för ungdomar att få tag på alkohol, så jag får väl lära mig att ha koll på den 
alkoholen jag har hemma även om mitt barn kanske inte vågar eller vill så måste man ju se 
att hennes kompisar, även de har ett sätt att se på det och vilja och försöka, och om det då 
inte är lika lättillgängligt hemma så kanske man har begränsat det litegrann. Jag är ju inte 
naiv så, så jag vet ju att vill de så kan de få tag i det.” 
 
IP1 beskriver att hon har börjat tänka kring vad som skulle kunna uppstå kring ungdomarna 
och att hon idag vet vad hon kan göra när det uppstår problem. 
 
”Absolut, och vad man skulle göra efteråt. Och där har jag blivit hjälpt i och med att jag vet 
idag vart jag ska vända mig. Tidigare har man kanske skjutit det framför sig och tänkt att det 
där tar jag tag i när det händer. Och det är ju mycket bättre att vet nu vart jag ska vända mig 
när det händer. Så jag känner en större trygghet. Den lilla blå telefonnummerlappen har jag 
t.o.m. med mig. Jag är mycket tryggare, jag vet vilket nät som finns, jag menar med 
fritidsgårdarna på Lidingö, med polisen, jag vet att det sker ett samarbete ändå och att det 
pratas om det, mellan alla instanser, bara det gör ju att man känner sig mycket mer trygg som 
förälder. Kan vi då få igång ett arbete där vi blandar in oss alla föräldrar dessutom så 
kommer det kännas än mycket tryggare. Det känns mycket bättre, man har ju nånstans en 
liten plattform idag även om den inte än är så jättestor så blir den ju förmodligen större och 
större.” 
 
IP 3 Berättar att hon tycker hon fått nya kunskaper om alkoholen, men också hur mötena fått 
henne att börja tänka aktivt kring sina värderingar och sin inställning. 
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”Man har fått mer kunskaper. Vissa ställen har jag vetat om att de dricker på, man har ju 
märkt var de håller hus, men inte kanske att det är så accepterat att föräldrar ger sina barn. 
Däremot kan jag förstå föräldrarna ibland, där är jag kluven, för på ett sätt vet man ju vad 
ungarna dricker, men man vet ju inte om de håller sig till det.”  
 
”Ja det är väl det då att jag har fått ändra mig med att man inte får ta ett glas vin när man 
har konfirmerat sig. Jag har fått ge vika på den biten. Där har jag väl kanske gjort lite fel 
då… Men det blir ju svårt att säga nej nu då.” 
 
IP 4 berättar om hur hennes kunskaper kring alkoholen kring ungdomarna har förändrats och 
att hon genom den kunskapen lärt sig att de gränser hon satte för sina barn innan var rätt. 
 
”Ja, det var lite skrämmande, jag trodde inte att det var så mycket… man pratar om tabletter 
och sånt också, och att det finns så mycket skit och att det finns så nära. Samtidigt så sa de ju 
att det var inget just nu i skolan, men ja, det kom så väldigt nära inpå…lite läskigt. Det känns 
så fjärran, jag är verkligen sån, så tänker inte mina barn, jag tror inte det, samtidigt vet man 
ju inte. Men samtidigt så tycker jag, det som har fått mig att efter de här mötena har jag blivit 
mycket säkrare på att för mig är det verkligen arton år som gäller!” 
 
IP 4 berättar om hur hon känner sig tryggare efter att ha fått information om hur mycket 
vuxna det finns för hennes barn att vända sig till. 
 
”Jag tycker det känns bra att samhället har så pass mycket. De som var där, det finns så 
vettiga människor ändå i stan, som jobbar. Att det finns vuxna lite överallt. De har inga egna 
barn där, men engagemanget finns där i alla fall, det tycker jag känns tryggt. Att det finns 
människor med sån empati ändå, det bådar ju gott.”  
 
IP 5 beskriver hur han lärt sig var han kan vända sig om han skulle behöva hjälp i någonting 
och han beskriver att klyftan minskat mellan socialtjänsten och föräldrarna. 
 
” Jag vet var man söker information att ungdomssekreteraren finns här. Får jag eller mitt 
barn problem så känns det otroligt mycket lättare att ta kontakt med socialtjänsten, för 
ungdomssekreteraren vet jag nu vem det är, som ett exempel.” 
 
” Jag vet var jag ska vända mig om jag får problem. Det är många som tycker att ska man gå 
till socialen och få hjälp, då har det gått riktigt långt och det känner jag att det har man 
förebyggt. Avståndet mellan föräldrar och kommun, det har ju minskat, det är inget konstigt, 
att ta den kontakten och att få hjälp eller be om hjälp.”  
 
”Jag har fått mer information om nattvandringen, nu vet jag hur jag ska hitta den.” 
 

6.4.1 Sammanfattning och kommentar 
 
Föräldrarna beskriver hur projektet öppnat deras ögon för att alkohol kan finnas i deras barns 
närhet redan nu, eller snarare än de trott och att det gäller att ta tag i problemet tidigt. De 
beskriver att de har börjat tänka kring hur och vad de ska göra om och när något händer. 
Föräldrarna beskriver att de tillägnat sig nya kunskaper om vikten av deras egna inställning 
till alkoholen och de talar om tryggheten i att det ändå finns så många vuxna kring deras barn 
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att ta hjälp av om det skulle behövas. I ljuset av kognitiv teori kan man redan nu se tendenser 
som pekar på att föräldrarna genom kognitiva processer fått nya kognitiva meningsstrukturer 
och tankemönster som bidrar till deras känsla av säkerhet och trygghet som föräldrar. 
 
 

6.5 Föräldrars upplevelse av projektets påverkan på föräldrarollen, tema 3. 
 
IP 1 beskriver hur hon även tidigare velat bli aktiv som förälder så småningom, men insett att 
det är nu hon måste bli aktiv. Hon beskriver också att hon faktiskt har blivit mer aktiv. 
 
”Jag har tänkt att jag ska bli delaktig i ungdomsbiten, när mitt barn kommer dit. Jag har inte 
riktigt sett att mitt barn har kommit dit redan även om han/hon har varit på elverket så är det 
ju bara för årskurs sju han/hon är med. Så visst har föräldrarollen ändrats rätt drastisk från 
att tidigare ha tyckt att ja, jag ska va mer delaktig så småningom, till att jag faktiskt fattar att 
jag måste vara mer delaktig från och med nu. Det hoppas jag att mitt barn märker att jag 
kanske ger det lite mer uppmärksamhet och pratar om mitt barns polare och vad de gör och 
inte gör och vad de vill göra och inte kan göra. Så det tror jag att jag är mer medveten idag 
och att jag tänker på det mycket mycket mer.” 
 
”Ja, det är klart, jag är mer medveten, medvetandegjord om det faktiska problemet, även om 
det inte har hänt kanske än så är jag ju mer medveten så tillvida att jag vill visa att jag bryr 
mig att jag finns där oavsett vad som händer. Både på gott och ont liksom, Jag vet att jag kan 
stå för de jag säger till mitt barn. Jag tänker mig mer in i situationen hur jag skulle bära mig 
åt antingen om barnets kompisar ringer och säger att han/hon är full, eller om han/hon 
kommer hem full. Jag kanske har gått mer in för det idag. Eftersom jag har ju inte behandlat 
mitt barn kanske som om det skulle vara i riskzonen för att börja dricka. Så visst har min 
föräldraroll förändrats.” 
 
IP 2 beskriver hur de professionella i projektet stärkte hennes föräldraroll och verkade 
stöttande kring föräldrarnas beslut.  
 
”Men det var också bra med projektet att man stöttades litegrann i tanken att man inte 
behöver ha samma regler. För någon sa att man skulle kontakta varann så man hade samma 
tider och så, men att om man som förälder känner att nej, det kan inte jag gå med på, så 
måste man ha rätt till sina egna tider och regler. Det tyckte jag var bra. Man fick stöttande 
från dem, man behöver inte komma överens med alla om tider och sånt. För sånt beror ju på 
vilka kompisar de hamnar med det kan ju bli att de väljer ett gäng som har andra regler. Vi 
pratade om det och det kändes som en styrka.” 
 
IP 3 beskriver hur hon blivit stärkt i sin föräldraroll och vågar ta tag i problemen om de 
kommer.  
 
”Jag har väl fått lite mera råg i ryggen om man säger så. Samtidigt så fick jag… det fanns ju 
redan i sexan sjuan i mitt ena barns klass så jag blev positivt överraskad över att det inte 
fanns i mitt andra barns klass. Och jag har fått mer råg i ryggen att våga säga ifrån också, 
för nu har jag barn som är i den åldern. Jag drar mig nog inte för att ta hand om någon som 
har råkat illa ut och behöva ta hand om och hjälpa hem så, det är ju lättare nu, men det har 
nog att göra med att barnen är i den ålder, så man är inte rädd för det och vågar ta tag i 
det.”  
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”Det har gett en styrka och fallit sig väldigt naturligt och passat väl in. Min roll har nog 
blivit starkare. Jag har nog blivit tryggare i så fall och i mitt sätt att veta hur jag ska kunna 
göra och ha möjlighet att hitta lösningar. När det händer något. Jag vet mera vad jag kan 
göra, bara att kunna ta kontakt med någon som kan om det är väldigt svårt. Jag försöker 
alltid ha telefonen på som en väckarklocka så att jag kan gå upp och möta och checka av. Det 
kör jag benhårt med nu, jag är uppe och möter dem. Jag säger till barnen att det är viktigt att 
de inte är rädda för att komma hem om det har hänt någonting!!” 
 
IP 3 beskriver även hur hon pratar mer med sina barn om att de ska vända sig till 
vuxenvärlden om de behöver hjälp och inte vill prata med henne. 
 
”Det gäller ju alkohol och knark också, att man talar om det och problem och risker. Jag tror 
mycket på det här att ha en öppen dialog och samtidigt säga var vi står att det är inte 
acceptabelt. Men om det nu skulle dricka, att det skulle våga komma hem. Jag har också sagt 
till barnen att de ska om inte ni vill prata med mig och pappa, så hitta någon vuxen, det 
spelar ingen roll vem, men se till att du hittar någon att prata med som inte är mamma och 
pappa.” 
 
IP 4 beskriver sina nya tankar kring föräldrarollen som lite av en ”aha-upplevelse”. Hon har 
insett att attityderna man har som förälder och vad man gör, är viktigare än man ibland kan 
tro. 
 
”Att man är viktig som förälder och vad man själv gör, det är viktigt vad man gör, hur man 
konsumerar och att det är viktigt, men som sades på mötet var viktigt att barnen sa att 
föräldrarna är dem de litar på mest förändrade min syn litegrann att vi är faktiskt så viktiga, 
annars får man bara höra som tonårsförälder att föräldrarna de är pest och pina, att inga 
tonåringar tycker om sina föräldrar, men samtidigt är det dem de litar på mest, det var 
väldigt tänkvärt. Det är viktigt det vi säger till dem, att även om de inte lyder varenda gång så 
lyssnar de ett barn lyssnar ofta på sin förälder. Det var en aha-upplevelse!! De lyssnar nog 
mer än man tror. Så tänkte jag nog inte innan. Det här projektet poängterar hela tiden att vi 
är viktiga som föräldrar. Att det gör skillnad vad vi gör.” 
 
”Näe, det var väl det där att man känner sig lite viktigare än jag gjort innan. Det är viktigt att 
jag tar ställning och viktigt att jag visar vad jag tycker och så… så det kanske är att jag 
känner mig lite viktigare. Att det inte blir så slentrian, att man måste tänka efter vad man 
sänder för budskap, det har öppnat ögonen lite kanske.” 
 
IP 4 berättar också att hon stärkts i att hålla på de åsikter hon tycker att en bra förälder ska ha.  
 
”Men ja, det har stärkts att det är inte fel att säga nej, det är helt olagligt. Alltså det är 
jättefel, det är inte ok!! Det är inte ok att trimma en moppe, fast i dagen samhälle så är det ju 
det ändå, men det är inte det om man nu ska va en bra vuxen! Så är det inte. Det har ju blivit 
så att det är ju inte så farligt. Men där kände jag att jamen vad skönt, nu har jag bestämt mig 
vad jag tycker. Man såg på fler föräldrar att många i alla fall började tänka, istället för att 
bara slentrianmässigt, ja, det löser sig, det blir som det blir, men nu har man i alla fall tagit 
ställning.” 
 
IP 5 berättar att hans föräldraroll kan ha stärkts genom han tänker mera på vad man ger för 
signaler och budskap. 
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”Jo, det tycker jag det har gjort, som exempel, det kom upp på diskussion, att någon gång 
hade föräldrarna inte kunnat hämta barnen för de hade druckit vin… det var sånt där som, 
någon av oss måste ju hålla sig nykter för att kunna vara beredd att rycka ut, för det känns 
inget bra att säga att vi kan inte hämta för vi har druckit alkohol, kan du köra hem henne.” 
 
IP 5 beskriver att han upplever det lättare för föräldrarna att nå sina barn. Han berättar om 
olika sätt detta kan visa sig på. 
 
”Ja det tror jag för man känner sig ju tryggare, man vet att det inte bara är vi som har det 
här problemet, utan alla andra också, och det är så här det ser ut. Man får ju en massa 
information. Dialogen med barnen öppnas upp och så har man dialogen med föräldrarna så 
frågan lyfts ännu mer nu, och sen tror jag att vi är mer på vår vakt och det gör att vi höjer 
barriären för det är. De kanske dricker lite mindre. De vet att föräldrarna är ute på 
nattvandring och de vet att vi ringer runt och kollar och, det är klart att är man på dem och 
ringer runt och kollar av… Sen är det viktigt att låter dem förstå att i den här frågan är 
tilliten låg, men vi har tillit på allt annat. Så att de inte blandar ihop tilliten där, det är ju det 
de gör, Litar du inte på mig frågar de ju. ” 
 

6.5.1 Sammanfattning och kommentar 
 
Föräldrarna beskriver hur deras föräldraroll har gått från en tanke att snart bli mer aktiv i 
ungdomarnas vardag till att faktiskt bli det nu. Föräldrarna beskriver att i och med att de blivit 
medvetandegjorda om problemet, så har de också börjat tänka kring hur de ska framstå i sin 
föräldraroll gentemot ungdomarna. En förälder beskriver hur hon gått in för att börja tänka 
kring hur hon ska agera om och när hennes barn kommer hem påverkad. En annan förälder 
beskriver hur föräldrarna stärktes av projektledarna i vad de tyckte och tänkte, även när de 
inte kunde enas om gemensamma tider för barnen. En förälder beskriver att hon blivit starkare 
och tryggare som vuxen eftersom hon vet hur hon kan göra när ett problem uppstår eller var 
hon kan vända sig om hon behöver extern hjälp. En förälder beskriver att hon fått en insikt om 
hur viktig hennes roll som förälder är och att det spelar stor roll hur hon framstår för sina barn 
i attityder till alkohol. Hon beskriver att hon inte tänkte så förut. I ljuset av rollteori kan man 
se att de olika redskap som projektet ger föräldrarna att använda i relationen med sina 
ungdomar, gör föräldrarna säkrare och tryggare i föräldrarollen. 
 

6.6 Föräldrarnas subjektiva upplevelse av projektets resultat, tema 4. 
 
IP 1 beskiver sina tankar kring de resultat hon tycker att projektet burit med sig till henne som 
befintliga på många olika plan. Hon beskriver vad de nya kunskaperna har givit henne. 
 
”Det har ju hjälpt mig mycket. Jag har ju inte ens börjat ut och nattvandra för jag har tänkt 
att det ligger på framtiden. Jag har tänkt att jag vill gärna göra det innan mitt barn är där 
men nu inser jag ju plötsligt att hon kanske redan är där och springer ute på alla de här 
ställena. Kunskapen om var de finns gör ju också att man känner sig tryggare, jag vet var jag 
ska åka och titta om jag är orolig. Ja kanske har ögonen med mig även om inte mitt barn är 
ute… och tänker att ja men det här gänget kanske jag ska kolla lite extra, vilka de är och vad 
det gör. Jag vet vad skolan bidrar med och fritidsgårdarna vilket jobb de gör. Att man alltid 
kan vända sig dit med tips och idéer. Jag kan tipsa dem. Det hade jag ingen aning om innan. 
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Och det här att jag känner mig mycket tryggare idag i och med at jag vet att det finns ett 
nätverk idag för mig som förälder. Även om det inte är mitt barn som drabbas så kan jag 
vända mig och få hjälp om jag nu inte vågar ringa till föräldern.” 
 
IP 1 beskriver också hur hon ser resultatet av att jobba med nätverket i projektet. 
 
”Vi är en grupp föräldrar i mitt barns klass som vill gå vidare i det. Vi som var på mötet har 
ju redan idag ingått en relation med varandra. Bara det har ju utökat mitt nätverk med flera 
hundra procent egentligen så att ett bra resultat så långt och det kan bara bli bättre känns det 
som. Och jag kanske inser att jag ska skapa mer kontakt med mitt barns kamrater så de vet 
vem jag är. Ser de mig på stan ska de inte tycka att jag är någon främmande figur, så även 
det nätverket är viktigt.” 
 
IP 2 beskriver sin syn på vikten av de professionellas kunskaper. Hon såg resultat av deras 
information till föräldrarna genom en specifik händelse på mötet. Hon kunde även se att 
formen för projektet, som varande mer än bara föreläsningar gav resultat. 
 
”I det stora hela tycker jag att deras kunskaper är mycket värda. Jag vet en sak som kom upp 
där de verkligen fick mig att ändra inställning… Det var en förälder som tog upp att det här 
borde man prata om i skolan, prata med barnen om anorexi och narkotika och olika saker. 
Då sa de att de ville inte det, för det var inte givet att det, alltså det kunde ge negativa resultat 
också och det där tyckte jag förändrade verkligen mycket i min inställning för där har de helt 
rätt. Vi pratade mycket sen om det också just vad information kan leda till. För mycket 
information kan också få dem att få idéer och det har vi inte tänkt på förut, och ja, så kan man 
göra. Det var ett typexempel på där deras kunskap och erfarenhet hade stor betydelse. Det 
tyckte jag var väldigt klokt. Så deras kunskap har väldigt stor betydelse.” 
 
”Jag vet att det är många som blev stimulerade av det där. Deras kunskaper finns där men att 
det inte är i form av att de står och berättar bara och sen går man hem för då får man inte 
den möjligheten sen att lufta alla reaktionerna. Man hade verkligen chans att göra det här. 
Det gör man ju inte i en föreläsningssal.” 
 
IP 3 Ser att ett resultat av projektet är hennes utökade kontaktnät och hennes säkerhet. Hon 
beskiver projektet som ett medel eller en ”ursäkt” att nå ut till de andra föräldrarna. Hon 
beskriver en trygghet i att ha projektet i ryggen och tror att det kan ha spridit sig lite. 
 
”Det man upplever som förälder när man sitter på möten och pratar är väl att folk tycker att 
det är väldigt bra. Det ger en lite mera råg i ryggen så att säga. Man har ju ansikten på ett 
annat sätt. Man får en liten inblick i vad andra föräldrar tycker och tänker och ibland en 
bakgrund till varför.” 
 
”De som är engagerade får en viss trygghet och något att skylla på, även vi föräldrar behöver 
något att skylla på ibland, inte bara ungarna, man har något att skylla på för att kunna ta 
kontakt. Det kan jag se som en fördel att de är lättare att ta kontakt när det händer något eller 
när man ser något. Sen tycker jag ju att man att gå vidare i gymnasiet verkar väldigt bra. Jag 
kan se att det hela har gjort effekt. Det får lite ringar inåt stan tror jag.” 
 
IP 4 berättar att hon själv kunde ganska mycket om vad som händer redan innan projektet, 
men att hon kunde se resultat av informationen från de professionella, hos de andra 
föräldrarna. 
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”Men jag märkte när vi satt och pratade om det i klassen, så var det ju en del som inte visste 
så mycket. Men det kan säker vara ett resultat att de kommer att kolla sina barn mer med 
åldersgränser på elverket och så. Jag tror absolut att informationen ger resultat, jag tror det 
var många som inte visste att fritidsgårdarna var så engagerade i ungdomsverksamheten.”   
 
IP 4 beskriver det hon ser som ett viktigt resultat av projektet i form av en gemenskap som 
bildats mellan föräldrarna och en känsla av att man inte är ensam om att vara osäker, utan 
man kan dela på den känslan med någon i samma sits. 
 
”Man kanske känner en gemenskap liksom, om man tänker lika om någonting så har man ju 
ändå på något vis en gemenskap. Alltså vi har inga andra gemensamma nämnare mer än att 
vi har barn i samma ålder men om vi då försöker att känna att jamen någon tycker som jag 
och jag är inte ensam, ibland kan man ju tycka att man är ganska ensam om man får barnen 
emot sig, men att man inte är det utan de är ju massa andra föräldrar som har samma sits, 
med tider och sånt. Ja, man känner en gemenskap att man känner att man är inte ensam där, 
att det är rätt att ställa krav. Sen är man väl alltid, alltså vuxna är väl lika osäkra som barn, 
man behöver bekräftelse även som vuxen, förälder. Man blir förälder bara för man föder ett 
barn, det behöver ju inte innebära så mycket egentligen, man blir ju inte klokare för det, så 
man behöver bekräftelse av andra, så det är nog det tror jag, som det ger, 
värderingsövningarna.” 
 
IP 5 beskriver sin subjektiva upplevelse av vad projektet givit honom som delvis resulterande 
i ett bättre nätverk, men också att han inser att hans barns alkoholdebut kommer allt närmare. 
 
” Den stora effekten tror jag att vi kommer tillbaka till att ha diskuterat med de andra 
föräldrarna och veta att de tycker ungefär som jag.  Att vi hade en diskussion och det blev 
väldigt bra, jag känner att det är lättare att ringa. Jag har bättre koll vad som händer på 
elverket.” 
 
”Resultatet är att jag själv funderar på att tillsammans med någon annan förälder bjuda in 
hela klassen för att diskutera de här frågorna och ha de här fem-sex punkts programmet som 
underlag. Ett konkret resultat är väl också en tanke att jag vet att det är nu det kan hända, det 
kan hända vid skolavslutningen att mitt barn kommer hem berusad eller om ett år men det 
kommer väldigt mycket närmare och det har snabbat på den tanken nu, jämfört med innan. 
Att vara mera på min vakt.” 
 
IP 5 kan också se resultat av de övningar och diskussioner  som föräldrarna förde mellan 
varandra. 
 
”Det stora resultatet var att det öppnade upp! Jag tyckte att jag var ganska aktiv under 
värderingsövningarna, Jag tänkte inte efter så mycket, utan agerade så fort jag kände att så 
här är det tyckte jag alla gjorde, och det öppnade upp så vi kom igång snabbt sen i de mindre 
grupperna, det skulle jag säga är den stora grejen. Jag tyckte det var jättebra. Jag var 
förvånad över att folk liksom reagerade så snabbt på det. Det gäller ju att göra något för att 
få folk att öppna upp och börja prata, och det där var väldigt effektivt. Otroligt bra verktyg 
och det gjordes på ett bra sätt. Man ser att man tycker olika och just at man fick prata om det. 
Och man ser att vi har inte riktigt samma syn på allting, man har liksom klätt av sig. Man har 
plockat ner sin gard. Otroligt bra. Jag tyckte det var strålande!”  
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6.6.1 Sammanfattning och kommentar 
 
De resultat som föräldrarna beskriver att de sett av projektet är att de idag är mer medvetna 
om hur mycket som finns för deras barn och hur många som finns till för att jobba kring dem. 
De har även förstått vidden av deras egna attityder till alkohol och den påverkan det får på 
deras barn. De beskrivs också att nätverken har utvidgats mycket för vissa och mindre för 
andra, men alla uppger att nätverken har påverkats och några vill jobba vidare i klasserna och 
parallellklasserna med att stärka nätverken. Kunskaperna om var föräldrarna kan vända sig 
och hur de kan gå tillväga om något händer deras eller andras barn gör dem tryggare och 
säkrare som föräldrar. Idén med diskussioner och värderingsövningar istället för föreläsningar 
beskriver föräldrarna som fruktsamma eftersom de är aktiva och delaktiga på ett annat sätt än 
vid passivt lyssnande på föreläsningar. Dessa bidrar till en gemenskap mellan föräldrarna och 
ger en känsla av att de inte är ensamma i vad de känner. Mot bakgrund av empowermentteorin 
kan man se att föräldrarnas ökade självförtroende har givit dem större förmåga att använda sin 
makt som föräldrar. De redskap som har givits föräldrarna i projektet har tagits tillvara och 
detta har bidragit till delaktighet och samarbete föräldrarna emellan, vilket enligt 
empowermentteorin ökar empowermentkänslan. 
 

6.7 Kritik mot projektet 
 
Det är mycket i projektet som uppfattas som positivt, men genom att se de delar som uppfattas 
som mindre positiva, och jobba på att göra dem bättre, kan projektet utvecklas till det bättre.  
 
En form av kritik, som kommer från intervjupersonerna själva, är att projektet är så kort. 
Projektet innehåller endast två möten, vilket av många av föräldrarna ses som för lite tid för 
dem att hinna förändra attityder och kunskaper i grunden. IP 4 beskriver det såhär: 
 
”Projektet för mig det är ju inte så stort så, ännu, det är ju bara två träffar, det måste nog 
komma någon fortsättning för att det ska ge frukt. ” 
 
Föräldrarna upplever också att fler möten och mer tid skulle stärka effekten av projektet och 
göra skillnad. Ett annat problem som föräldrarna uttryckt är att det kommer så få pappor. IP 2 
beskriver det såhär: 
 
” Det är spännande framför allt när man träffar de som tänker på ett annat sätt, där kände 
jag att jag saknade fler, därför hade det varit spännande gett mer att det hade varit fler där 
av olika sort som hade vari där. Inte minst fler pappor, det är tyvärr inte så många pappor. I 
vår klass är det minst lika många pappor som mammor på klassmötena, men de kommer inte 
på den här sortens, det här är nog kanske ett sätt att träffas som kanske inte passar män, jag 
vet inte… det kanske bara inte passar dem helt enkelt. Men man kan säkert hitta former som 
passar även dem, för det är inte så att de bryr sig mindre eller har färre åsikter eller så.” 
 
 
Föräldrarna upplever också att med flera möten skulle möjligheten finnas att fånga upp fler 
föräldrar och förstora nätverket ytterligare den vägen, men det skulle troligen också stärka 
legitimiteten hos föräldrarna och deras tro på detta som en framkomlig väg för att skydda sina 
barn. De säger också att de uppfattar det som att de aktiva föräldrarna är de föräldrar som 
redan bryr sig om sina barn, eller de vars barn är relativt ”skötsamma”, men att projektet 
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missar de föräldrar som man borde vara mån om att fånga upp, de som kanske inte lägger ner 
lika mycket tid på sina barn. IP 2 beskriver det såhär:  
 
”Det som är tråkigt med såna projekt och som nästan alltid blir det är att det är nästan alltid 
samma föräldrar som kommer. Och ibland så känner man att åååh, den borde vara här, men 
de kommer ju inte. Men jag tror att det hade givit än mer om det hade kommit andra 
föräldrar, det är väldigt många av de som kommer som har väldigt välartade barn eller vad 
man ska säga och det blir konstigt. Mycket är det så. ” 
 
Detta kan enligt IP 4, kanske påverkas genom projektets sätt att profilera sig för föräldrarna. 
Om projektet uppfattas som ett i raden av föräldramöten är förödande för uppslutningen enligt 
föräldrarna. De hävdar att man måste öka föräldrarnas förståelse av vikten av deltagande.  
 
”Det är viktigt att fortsätta det här tycker jag , i åttan… Vi frågades ju om vi ville det, och det 
tycker jag. Vi föräldrar gör det inte själva tyvärr, för alla har så himla mycket annat att göra. 
Och det måste komma lika seriöst som det gjorde den här gången för här var det liksom, det 
är viktigt att ni kommer stod det. Hade det inte stått så vet jag inte om jag heller hade nappat 
på det, det måste liksom va så seriöst, det här är viktigt! Annars gallrar man bort det, för det 
är så mycket sånt här samtidigt och man ska bidra hit och dit. ” 
 
 
Föräldrarna uttrycker också en önskan om att projektet fortsätter att jobba med äldre barn, för 
att hjälpa föräldrar som kanske redan står inför att deras barn brukar alkohol eller är på god 
väg att göra det. 
 
 

7 Resultatanalys 
 
Analysen har gjorts så att de olika deltemana analyserats först, för att sedan övergå till att 
analysera helheten av resultaten enligt hermeneutiskt tolkningsmetod (Kvale 1997 s.49-51). 
Varje tema har tolkats för sig utifrån valda teorier, för att sedan ge en sammanfattande bild av 
tolkningen. Vissa svar har skiljt sig åt mellan de olika intervjupersonerna. Detta kan bero på 
olika saker. Det kan grunda sig i skilda åsikter, men även föräldrarnas olika tidigare 
erfarenheter av problemet med alkohol bland ungdomar. En del föräldrar är väl informerade 
p.g.a. att de arbetar i en miljö med liknande frågor och andra är erfarna p.g.a. att de har äldre 
barn och upplevt problemen med alkohol och ungdomar förut. Det analysen ger vid handen är 
dock att stor konsensus råder mellan föräldrarna på många punkter. 
 

7.1 Analys av tema 1, föräldrarnas upplevelse av projektets påverkan på det sociala 
nätverket. 
 
Mot bakgrund av det systemteorin säger om oss människor som delar i sociala system så kan 
man se att projektet har skapat ett nytt socialt system för föräldrarna (Payne, 2002 s.222). 
Detta system utgörs av de andra föräldrarna med barn i samma årskurs och skola. I och med 
detta system har ett nätverk av stödkontakter skapats som föräldrarna kan använda sig av. 
Föräldrarna beskriver att detta utökat deras krets och att de inte är främmande för att ta 
ytterligare kontakter för att utöka nätverket ännu mer. Föräldrarna beskriver att de är 
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medvetandegjorda om varandras närvaro och att möjligheten att ta hjälp av nätverket nu har 
blivit större då fler föräldrar är medvetna om att det finns att tillgå. Detta upplever föräldrarna 
som en trygghet. 
 
I likhet med nätverkstankens mål att identifiera och mobilisera befintliga nätverk till hjälp för 
klienter, upplever sig föräldrarna ha identifierat sitt nya nätverk (Payne, 2002 s.210). Vissa 
har mobiliserat det, medan andra uppger att de har planer på att göra det vid behov. En 
förälder uttrycker att det starka nätverk av föräldrar som funnits i barnets klass har 
omdefinierats och mobiliserats i frågor som inte tidigare varit aktuella för nätverket. En annan 
förälder beskriver hur hon konkret mobiliserat nätverket till hjälp vid en uppkommen situation 
och är beredd att göra detsamma nästa gång något händer.  
  
 

7.2 Analys av tema 2, föräldrars upplevelse av projektets påverkan på kognitioner kring 
ungdomars användning av alkohol. 
 
En möjlig tolkning i ljuset av kognitiv teori är att en process i form av assimilation har 
påbörjats hos föräldrarna genom att de tagit in nya kunskaper från omvärlden. Dessa 
kunskaper påverkar dem och genom ackommodation har de sedan förändrat och anpassat sina 
begrepp och föreställningar om hur de bör förhålla sig i frågan om alkohol gentemot deras 
ungdomar (Hutchinson, 1999 s. 112, Perris, 1996 s.22). Vissa föräldrar upplever sig ha fått 
helt nya kunskaper som ikullkastat de gamla kunskaper de haft tidigare. Detta gällde 
exempelvis frågan kring om man ska bjuda sin ungdom på alkohol. Föräldrarna har också fått 
nya kunskaper om sätt att gå tillväga för att få mer och bättre kontroll över sina ungdomars 
alkoholanvändning. Föräldrarnas nya kunskap om var de kan vända sig vid behov av hjälp har 
också ökat deras trygghet och säkerhet i relationen till sina ungdomar. 
 
Genom de nya kunskaperna som föräldrarna fått har de kunnat skapa nya attityder till 
alkoholen kring sina ungdomar. Då föräldrars restriktiva attityder till alkohol genom 
forskning visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att få ungdomar att dricka mindre 
läggs i projektet stor betydelse vid föräldrarnas attityder (Lilja & Larsson, 2003 s.152). Några 
av föräldrarna beskriver att deras attityder till alkohol har förändrats, vilket i ljuset av kognitiv 
teori visar på att också deras kognitiva tankebanor har förändrats och en anpassning, eller 
ackommodation har skett (Perris 1996 s.22, 37, Hutchinson, 1999 s112-114). De beskriver en 
striktare attityd och försök att göra alkoholen mer svåråtkomlig i hemmet. De beskriver också 
en förändring av inställningen till att bjuda sina ungdomar på alkohol. 
  

7.3 Analys av tema 3, föräldrars upplevelse av projektets påverkan på föräldrarollen. 
 
En möjlig tolkning av resultaten mot bakgrund av rollteorin är att den roll som föräldrarna har 
i det nya sociala systemet tydliggörs i samspel med de andra föräldrarna. De stärker varandra 
och stöttar varandras idéer om hur de som föräldrar kan agera gentemot sina ungdomar. 
Föräldrarna har uppmuntrats till att bli mer aktiva i sina barns liv och givits konkreta idéer 
och förslag på hur detta skulle kunna ske. En förälder beskriver sin föräldraroll som förändrad 
genom att hon givit sitt barn mer tid och uppmärksamhet. Genom att föräldrarna upplever att 
de fått tips och råd om hur de kan agera i sin roll som förälder har rollen enligt föräldrarna 
blivit tydligare för dem. Detta kan i ljuset av rollteorin tolkas som att föräldrarna utvecklas 
mot en minskad rollosäkerhet (Hutchinson, 1999 s. 42, Payne 2002 s. 222). 
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Eftersom forskning har visat att föräldrars attityder till alkohol spelar stor roll för hur barnens 
attityder till alkohol utvecklas (Lilja & Larsson, 2003 s 152), är det av stor vikt att de vuxna i 
rollen som föräldrar är tydliga med sina restriktiva attityder gentemot sina ungdomar så att 
restriktiva attityder förs vidare i möjligaste mån. Detta kan tolkas som det rollteorin kallar för 
rollsäkerhet (Payne 2002 s. 222). Projektet verkar enligt rollteoretiska principer stärka 
föräldrarnas rollsäkerhet och på så vis ingjuta en trygghet i dem att ta ställning och agera i 
relationen till sina ungdomar. En förälder upplever sig som mer medveten och kan nu tydligt 
stå för vad hon säger till sitt barn och tänker mer på det och hon uppger att hon idag gått in för 
det. En annan förälder beskriver att hon fått mer ”råg i ryggen”. Att våga säga ifrån och att 
inte dra sig för att ta hand om någon ungdom som behöver hjälp är konkreta saker som hon 
känner har förändrats hos henne som förälder. Hon och andra föräldrar beskriver sin roll som 
starkare och tryggare eftersom de nu agerar i större utsträckning, både när något händer och i 
förebyggande syfte, men också genom att de nu tänker mer på vilka signaler och budskap de 
sänder till sina barn.  
 
 

7.4 Analys av tema 4, föräldrars subjektiva upplevelse av projektets resultat. 
 
Det föräldrarna tycker att projektets mest betydande resultat har varit skiljer sig åt. Det som 
dock många har tyckt vara betydande är att de som föräldrar har fått en chans att förekomma 
problemen med alkohol bland ungdomarna. De har fått tips om hur de ska förebygga, 
upptäcka och handskas med problemen som deras ungdomar med största sannolikhet kommer 
att ställas inför. Föräldrarna beskriver en insikt om makten de har som förebilder för sina barn 
och hur de insett att de som föräldrar verkligen har chansen att påverka sina ungdomar. Detta 
kan man i ljuset av kognitiv teori se som att föräldrarna har tillägnat sig en kognitiv beredskap 
för det som kan komma att drabba deras ungdomar men även som en möjlig indikation på att 
föräldrarna påbörjat en process där de ändrat sina kognitiva tankebanor och genom 
assimilation och ackommodation införlivat nya kunskaper (Perris 1996, s.22, 37). 
 
 I ljuset av empowementteorin kan man se att föräldrarnas ökade själförtroende och 
självsäkerhet har lett till att de fått en känsla av större makt över situationer som uppkommer 
eller förväntas uppkomma. Föräldrarna uppger också att de har medvetandegjorts om vikten 
av sin egen delaktighet och kraften i samarbete föräldrarna emellan. Många föräldrar 
beskriver att alkohol ännu inte förekommer i deras barns vardag, och att de därför har tänkt att 
det hela är något som kommer aktualiseras i framtiden, men att de inte tänkt på hur bra det är 
att som förälder förbereda sig och lägga grunden för attityder till alkohol hos ungdomen långt 
innan problemen dyker upp (Payne 2002 s.,362, Starrin& Jönsson, 2000 s. 211).  
 
Mot bakgrund av empowermentteorin kan man även tolka föräldrarnas trygghet som resultatet 
av att föräldrarna fått större tro på sig själva som viktiga för sina ungdomar och att det i sin tur 
ger dem makt att råda över handlingar och beslut som rör dem och deras familj (Payne 2002 s. 
354). Tryggheten bottnar i det utökade nätverket och hjälpen föräldrarna får genom de andra 
föräldrarnas stöd, och dels genom den nya information föräldrarna fått. Föräldrarna beskriver 
att projektet resulterat i ett helt nytt samarbete föräldrarna emellan som gjort att de känner att 
det redan befintliga nätverket har förändrats och samarbetar kring andra saker nu än tidigare.  
 
Det faktum att föräldrarna upplever att de tagit till sig kunskaper av många av delarna i 
projektet, kan med stor möjlighet tolkas mot systemtankens teori om att dessa delar 
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tillsammans bildar en helhet som resulterar i tryggare och säkrare föräldrar. Delarna utgörs 
bl.a. av det aktiverade nätverket (interagerande mellan människor i organiserade sociala 
system), samt de nya kognitiva kunskaperna om var barnen befinner sig, konkreta tips som 
hämtning, nattvandring och telefonkontakt på nätterna. Tryggheten har också åstadkommits 
genom att föräldrarna nu vet att det rör sig många vuxna kring deras ungdomar och de vet var 
dessa vuxna finns (Payne 2002 s. 222).  
 
 

7.5 Helhetsanalys av resultaten  
 
En rimlig tolkning av vad informationen av temana ger vid handen är att när man väger 
samman resultaten av temana kan man se att ett nytt socialt system har bildats för föräldrarna 
med ett nätverk där de kan finna stöd och samarbeta kring sina barns alkoholanvändning 
(Payne 2002, s. 210, 222). Nya kunskaper om alkoholen bland ungdomarna har hos 
föräldrarna satt igång kognitiva processer, och förändrat deras värderingar och attityder till 
alkoholen kring deras ungdomar (Huchinson, 1999 s. 112, Perris, 1996 s.22). De olika verktyg 
som föräldrarna har fått lärdom om för att hjälpa sina ungdomar, har givit dem en större 
säkerhet i rollen som förälder och en chans att agera på ett gynnsamt sätt gentemot sina 
ungdomar, genom att exempelvis åka och hämta dem på nätterna eller nattvandra. Denna nya 
säkerhet i föräldrarollen(Hutchinson, 1999 s. 42, Payne 2002 s. 222). har givit föräldrarna än 
mer råg i ryggen att agera gentemot sina ungdomar, eftersom de blivit bekräftade i att de gör 
rätt i att agera  
 
Min tolkning av vad som är den centrala delen i resultaten och i uppsatsens helhet är att alla 
de dimensioner som föräldrarna uppger har givit dem något, samverkar och ger tillsammans 
en effekt. Föräldrarnas ökade kunskaper om hur de kan agera för att göra spriten hemma 
svåråtkomlig för sina ungdomar, sammantaget med den nyfunna säkerheten i föräldrarollen 
och det nätverk som föräldrarna utvecklat mellan varandra, gör att de får fler möjligheter att 
använda sin makt som föräldrar (Payne, 2002 s.222, Hutchinson, 1999 s. 42, Starrin& 
Jönsson, 2000 s. 211), gentemot sina barn och deras alkoholanvändning.  
 
Genom att föräldrarna tar till sig av alla dessa dimensioner skapas en trygghets- och en 
kunskapsbas hos dem som förstärker föräldrarollen och ger föräldrarna möjligheter till aktivt 
deltagande i samspelet med sina ungdomar. Detta innebär i förlängningen att föräldrarna får 
en aktiv roll på ungdomarnas spelplan, som ungdomarna lär sig att rätta sig efter. Föräldrarna 
använder sin makt på ett bra sätt och blir deltagande och aktiva föräldrar som gör skillnad för  
sina ungdomars alkoholanvändning (Payne, 2002 s.222).  
 
 

8 Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens frågeställning utifrån de erhållna resultaten. I 
kapitlet görs också en koppling till tidigare forskning. Här görs även en kommentar till den 
valda metoden och förslag till fortsatt forskning. 
 
Den generella upplevelsen av deltagande i projektet är övervägande positiv. Innehållet i och 
meningen med projektet ses av föräldrarna som meningsfullt och betydande och att det i mer 

 37



eller mindre grad har förändrat deras sätt att tänka kring alkoholen kring ungdomarna. Vissa 
delar i projektet har dock olika föräldrar haft olika syn på. Alla har ansett att de olika 
dimensionerna är viktiga, men några har inte ansett att alla delar givit dem något personligen, 
oftast beroende på att de redan anser sig ha den kunskapen. Dock upplever de dessa 
dimensioner som positiva ändå, eftersom de tror att de andra föräldrarna tar till sig av 
kunskapen. Mestadels beror denna åsikt enligt föräldrarna, på deras olika tidigare efterenhet. 
Många har äldre barn och har således redan genomgått ett barns tonårsperiod. Andra har 
arbeten som innebär att de har liknande kunskaper som de föräldrarna får tillägna sig i 
projektet. Det föräldrarna saknade i projektet var flera aktiva föräldrar. Detta var en 
gemensam och mycket stark åsikt som alla delade. En annan nästan lika stor gemensam 
önskan var en fortsättning på projektet. Många föräldrar tyckte att det var för lite med bara två 
möten och de allra flesta önskade en återkoppling och fortsättning på projektet under 
högstadiets andra årskurser samt under ungdomarnas gymnasietid.  
 

8.1 Besvarande av forskningsfrågan 
 
Uppsatsens frågeställning lyder som följer:  
 
- Hur upplever deltagande föräldrar i projektet ”Aktiv Förälder” dess innehåll och mening?  
 
 
Sammanfattning av resultatbilden 
 
En sammanfattning av resultaten visar att föräldrarnas nätverk har påverkats och utvecklats. 
Vissa föräldrar hade redan ett nätverk med de andra föräldrarna i klassen, andra hade knappt 
något nätverk alls. Gemensamt för dem alla är att nätverkets funktion har utvecklats. Känslan 
av den påverkan som skett på nätverket beskrivs som stor trygghet och stärkta relationer 
föräldrarna emellan. En förälder beskriver att det han ser som den stora ”grejen” med 
projektet var träffarna med de andra föräldrarna, och att det är detta som har ökat hans 
trygghet. 
 
Föräldrarna beskriver att kunskaperna och medvetenheten om alkohol i ungdomarnas miljö 
har ökat. Föräldrarnas medvetenhet om vikten av deras egna attityder till alkohol upplevs 
också som större. En förälder beskriver att hon plötsligt insett att möjligheten finns att hennes 
barn redan provat alkohol utan hennes vetskap och att detta fått henne att inse att hon måste ta 
tag i det nu. 
 
Föräldrarollen upplevs också av föräldrarna som tydligare nu än innan projektets början. De 
beskriver en större trygghet i att agera gentemot sina ungdomar eftersom de har mera säkerhet 
och råg i ryggen i den rollen nu. Några har kommit till insikt om vikten av att ta tag i 
problemet med ungdomarnas alkoholanvändning redan innan den satt igång. En förälder 
beskriver att hon nu känner sig starkare i föräldrarollen och att den är tydligare för henne. Nu 
har hon börjat möta barnen när de kommer hem sent för att få lite kontroll över vad som 
händer. 
 
De subjektiva resultat som föräldrarna beskriver är att de fått en trygghet i sina egna 
kunskaper och sin egen roll som förälder, men också i vetskapen om att andra vuxna kring 
deras barn har kunskapen att hjälpa till. Föräldrarna beskriver också att projektet har bidragit 
till att skapa en känsla av gemenskap mellan föräldrarna som gör det lättare och mera 
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självklart att använda sig av det nätverk som etablerats. En förälder beskriver att hon har fått 
större gemenskap med en massa föräldrar i samma sits. 
 
 
Central tolkning av resultatbilden 
 
En rimlig central tolkning av resultatbilden ger vid handen att föräldrarna genom den 
kognitiva dimensionen i projektet fått en kognitiv beredskap och förändrade kognitiva 
scheman. Föräldrarna har fått en kunskapsbas om alkoholen kring deras ungdomar som 
underlättar föräldrarnas förhållande till ungdomarnas alkoholanvändning genom att de är 
säkrare och tryggare som föräldrar. Föräldrarnas egna attityder och inställning till alkohol har 
förändrats och de har genom nya kognitiva scheman fått kunskaper om verktyg att använda i 
relationen till sina ungdomars alkoholanvändning. (Perris, 1996 s. 22). 
 
Föräldrarna har i och med projektet fått ett nytt socialt system bestående av de andra 
klassföräldrarna. I detta system har skapats ett nytt nätverk för dem att ta stöd av vid behov. 
Deras nätverk har identifierats genom att de umgåtts under projektets gång och det har 
mobiliserats genom de övningar som föräldrarna har gjort tillsammans och de kontakter de 
haft med varandra (Payne, 2002. s. 210).  
 
Föräldrarnas nya kunskaperna på de olika områdena och dimensionerna i projektet har 
sammantaget givit föräldrarna en trygghet och säkerhet i föräldrarollen. Den säkerhet i 
föräldrarollen som föräldrarna beskriver, har givit dem än mer råg i ryggen att agera gentemot 
sina ungdomar, eftersom de blivit bekräftade i att de gör rätt i att agera (Payne, s.2002 s.225). 
Genom att de träffat andra föräldrar i samma sits upplever föräldrarna en trygghet och en 
känsla av gemenskap. En möjlig tolkning enligt rollperspektivet kan vara att projektet 
påverkat föräldrarnas upplevelse av sin föräldraroll och stärkt den (Payne, s.2002 s.222). 
Föräldrarnas tydlighet och säkerhet i föräldrarollen påverkar deras säkerhet och stärker deras 
självkänsla. Med en stark självkänsla ökar föräldrarnas empowermentkänsla, d.v.s deras 
förmåga att själva använda sin makt att agera och påverka sina ungdomar (Payne, 2002 s. 354, 
362, Starrin, B & Jönsson, L, 2000 s.211). 
 

8.2 Koppling till tidigare forskning 
 
Föräldrarna beskriver projektets påverkan på många områden i deras liv. Detta måste antas, 
och har till viss del uttalats av föräldrarna själva, i linje med systemtanken, föra med sig en 
påverkan på dessa föräldrars familjesystem och på föräldrarnas sociala system med de andra 
föräldrarna i ungdomarnas klass. Om så är fallet ligger detta i linje med vad Lilja & Larsson 
(2003 s.186) beskriver i modellen för avvikandeprocessen. Modellen visar på en 
sammankoppling och ett förhållande mellan de olika delar av ungdomars liv som är betydande 
för individen och den kan tolkas som ett uttryck för en kognitiv syn på orientering mot 
konventionellt beteende. 
 
Då man ännu inte har utvärderat projektet går det inte att uttala sig om dess effekter för 
ungdomarnas drickande. Dock kan man anta att den positiva beskrivning som föräldrarna 
gjort om upplevelsen av deltagande i projektet är en sann upplevelse. I de fall där föräldrar 
uppger att deras normer är förändrade och insikter och nya kunskaper av olika slag har gjorts 
kan man göra antagandet att detta i linje med forskningen som Lilja & Larsson, (2003 s.153) 
beskriver kan leda till att spela en betydande roll då individen använder alkohol första gången.  
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Lilja & Larsson (2003 s. 227) pekar även på vikten av långsiktiga perspektiv i 
alkoholpreventiva projekt. Attitydförändring är en sådan långsiktig lösning på 
alkoholproblemet, eftersom det finns resultat som pekar på att föräldrars attityder är viktig för 
hur ungdomars alkoholanvändande utvecklar sig, talar detta för att det skulle vara något som 
förändrar situationen i grunden. Metoden blir svår att se resultat av på några års sikt, men om 
man vågar ha ett längre perspektiv kan den visa sig vara fruktsam om man får tro denna 
forskning. 
 

 

8.3 Metoddiskussion 
 
I uppsatsen har fem personer som deltagit i projektet ”Aktiv Förälder” intervjuats. Det hade 
varit önskvärt att intervjua fler föräldrar för att få en större validitet i undersökningen. 
Önskvärt hade också varit att ta reda på om alkoholintaget bland ungdomar faktiskt minskar 
när deras föräldrar deltar i projektet. Uppsatsen har lyckats få fram bra beskrivningar från 
intervjupersonerna och har således en god intern validitet, men eftersom urvalet är så litet kan 
i uppsatsen inte göras några uttalanden om hur typiska resultaten är (Marsh et al, 1978 s.s.20)  
 
Det kan vara så att urvalet av föräldrar består av enbart engagerade föräldrar och således inte 
ger någon röst åt de familjer som kanske skulle vara i ännu större behov av deltagande i ett 
liknande projekt. Tanken med urvalet var dock att dessa föräldrar förväntades ge uppsatsen de 
informationsrika beskrivningar som eftersöktes. En annan tanke är att fyra av 
intervjupersonerna är kvinnor och bara en är man. Detta skulle kunna ses som en 
snedfördelning, men eftersom deltagarna i projektet är till största delen kvinnor så speglar 
intervjupersonerna situationen i verkligheten. 
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett mycket intressant fält som inte fick utrymme i denna uppsats är barnens upplevelser av 
föräldrarnas deltagande i projektet. Detta skulle vara mycket intressant att fortsätta undersöka, 
då ungdomarna faktiskt är de som i slutändan förhoppningsvis påverkas av projektet. Fortsatta 
frågor att forska kring skulle kunna vara:  
 
- Hur påverkas ungdomarna av den här typen av projekt?  
- Hur upplever ungdomarna att deras föräldrar förändras?   
 
Dessutom skulle det vara intressant att se om det som föräldrarna får med sig ut ur projektet 
påverkar annat än bara ungdomarnas alkoholanvändning. Det kanske är så att hela familjens 
alkoholanvändning påverkas, eller t.o.m. att andra områden i familjelivet påverkas, såsom 
sammanhållningen och kommunikationsförmågan. Tänkbara frågor att forska vidare på inom 
detta område skulle kunna vara: 
 
- Har projektet inverkan på andra familjemedlemmars alkoholanvändning? 
- Påverkas andra delar av familjelivet, utöver alkoholanvändningen, av deltagande i projektet? 
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En utvärdering av projektets resultat vore en annan intressant studie att genomföra. Kanske 
skulle detta först vara lämpligt inom fem till tio år efter det att föräldrarna deltagit i projektet. 
Det är också möjligt att en utvärdering kort tid efter deltagande i projektet skulle vara 
intressant. Med tanke på hur mycket som händer under barnens tonår, kan möjligtvis resultat 
skönjas redan något år efter deltagandet. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide. 
 
Intervjuguide   
1.1 Hur skulle du beskriva kontakten med de andra föräldrarna i ditt barns klass innan 
projektet? 
1.2 Hur tänkte du kring alkoholen runt ditt barn innan projektet startat? 
1.3 Hur tänkte du kring din föräldraroll innan projektet? 
 
- Föräldrarnas tankar kring projektets betydelse för deras förändrade kognition och 
deras nätverk. 
 
2.1 Hur har ditt nätverk påverkats under projektets gång?  
2.2 Har du använt dig av de kontakter som förmedlats under informationsmötena i skolan? 
2.3 Hur skulle du beskriva kontakten med dina barns kompisars föräldrar nu? 
2.4 Hur känner du inför att använda nätverket som finns kring ditt barn om det skulle 
behövas? 
2.5 Hur har dina kunskaper kring alkohol och ungdomar påverkats under projektets gång?  
Har du lärt dig något nytt?  
2.6 Hur skulle du skatta din kontroll över ungdomarnas alkoholanvändning idag? 
2.7 Ni har jobbat med en kollektiv överenskommelse mellan föräldrarna. Vad har den betytt 
för din inställning till alkohol gentemot ditt barn? Har den betytt något i förhållandet till de 
andra föräldrarna? 
 
- Föräldrarnas tankar kring projektets betydelse för deras föräldraroll.  
 
3.1 Vad har projektet inneburit för din roll som förälder i förhållande till ditt barn? Har rollen 
blivit starkare eller svagare? 
3.2 Har relationen mellan dig och ditt barn påverkats sedan du kom med i projektet? Hur då? 
 
- Föräldrarnas subjektiva upplevelse av resultatet av projektet. 
 
4.1 Hur upplever du resultatet av informationsdelen i projektet?  
4.2 Hur upplever du resultatet av de värderingsövningar och diskussioner som ni föräldrar fått 
jobba med ? 
4.3 Hur upplever du resultatet av den nätverksbyggande delen av projektet? 
4.4 Vad upplever du att projektet i sin helhet har givit dig och din familj? 
 
5.0 Har du något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2. 

 

Informationsbrev  
 
 
Stockholm 2006-04-04 
 

 
Hej! 
 
Jag heter Liza Rossel och studerar på Socialhögskolan i Stockholm och läser nu termin 7 av 7 
i min utbildning till socionom. Som i ett led i min utbildning skriver jag under vårterminen 
2006 en c-uppsats. Syftet med denna del av utbildningen är att öva oss i allt det innebär att 
bedriva forskning. 
 
Under denna del av utbildningen kommer jag att genomföra fyra till fem skilda intervjuer 
vilka kommer att göras med föräldrar som deltar i projektet ”Aktiv Förälder” och även 
projektledare. Intervjun som tar högst 1 timme syftar till att ta reda på: ”Hur upplever 
deltagande föräldrar i projektet ”Aktiv Förälder” dess innehåll och mening.” Jag önskar 
prata med Dig kring det nätverk som projektet syftar till att bygga upp och Dina tankar kring 
detta. Jag är även intresserad av Dina tankar kring din föräldraroll och Dina subjektiva 
upplevelser av deltagande i projektet.  
 
Vid intervjutillfället kommer bara jag att närvara. Jag kommer att spela in intervjun på band, 
detta för att vara säker på att jag får med allt om sägs på ett korrekt sätt och att inga 
missförstånd uppstår. Jag vill poängtera att Ditt deltagande är frivilligt och att jag garanterar 
full anonymitet. Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan om Du så skulle önska.  
 
Forskningsresultatet kommer att redovisas i min c-uppsats i vilken jag kommer att använda 
delar av det insamlade intervjumaterialet. Uppsatsen presenteras för min handledare och 
kursansvarige, Sam Larsson samt för min klass S7A på Socialhögskolan i Stockholm. 
Uppsatsen kommer eventuellt även att publiceras på Internet. 
 
Jag är tacksam för den tid Du vill avsätta för att hjälpa mig i detta arbete! 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Liza Rossel  
Socionomstuderande, Stockholms Universitet. 
 
Tveka inte att kontakta mig vid eventuella frågor. 
 
Liza Rossel  mobil: xxxxx e-post:xxxxxxxx 
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