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                                              Abstract 
 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur 

socialtjänstens lokala förebyggare i Uppsala kommun 

arbetar med ungdomar i åldern 12-16 år gällande droger. 

Studien är begränsad till fyra, av kommunen prioriterade, 

stadsdelar i Uppsala kommun. Förhoppningsvis kan studien 

bidra till ökad kunskap om, och diskussion kring, det 

förebyggande arbetet med ungdomar gällande droger. 

Metoden var kvalitativ och bestod av halvstrukturerade 

intervjuer. Resultaten som analyserades med hjälp av 

tidigare forskning visade att de lokala förebyggarn arbetar 

på flera nivåer, strukturell-, grupp-, och individnivå. Det 

strukturella arbetet innebär bland annat att skapa 

kontaktytor och kontaktnät, samt att vara ansvarig för 

områdesgrupper. Detta sker främst i samverkan med andra 

aktörer såsom föräldrar, skola, fritidsgård, föreningsliv och 

kyrka. På gruppnivå arbetar de både med föräldrar och 

ungdomar, samt andra professionella. Individuella samtal 

syftar till att ge ungdomar och föräldrar råd och stöd. När 

det gäller droger visar studien att droger inte upplevs vara 

ett stort aktuellt problem bland högstadieungdomarna. 

 
Nyckelord: förebyggande arbete, samverkan, ungdomar, droger.  
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Kapitel 1. Inledning 
 

Förebyggande insatser kan förhindra problem senare i livet. Det kan vara genom generella 

insatser som riktas till alla på exempelvis en grundskola. Det kan också handla om insatser 

och åtgärder med identifierade individer som bedöms befinna sig i riskzonen för att utveckla 

beroende eller som riskerar att få skador av hög konsumtion av alkohol eller andra droger.  

 Socialtjänstlagen stadgar att socialtjänsten skall arbeta för att förebygga och motverka 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 

 

”Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 
alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda 
och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns” (Socialtjänslagen, Kapitel 3 §7, 
2002, Sveriges Lagar). 

 
Kommunerna fattar beslut i hur de ska arbeta kring frågor som rör tobak, alkohol och 

narkotika (Uppsala kommun, 1999; Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska 

program). Socialnämnden i en kommun skall verka för att barn och ungdomar växer upp 

under goda och trygga förhållanden, särskilt följa utvecklingen hos barn som visat tecken på 

ogynnsam utveckling, samt aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn 

och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, samt dopningsmedel (SoL, 

Kapitel 5 § 1). Tidigare forskning har bland annat visat att det är viktigt att insatser görs på 

flera nivåer samtidigt för ett bra förebyggande arbete (Sundell, 2003; BRÅ-rapport, 2001). 

Förebyggande ungdomsarbete är viktigt ur socialtjänstens perspektiv inte bara för att det är en 

lagstiftad verksamhet, utan även därför att det i socialt förebyggande arbetet ligger en strävan 

efter demokratiska mål där alla blir delaktiga i samhället.  

 

Litteraturen kring det förebyggande ungdomsarbetet, och erfarenheter från fältet, tycks till 

stor del fokusera kring pojkar och deras beteenden. Pojkar hörs, syns och märks i högre grad 

än flickor (se exempelvis BRÅ-rapport, 2001; Hellström, 2002). Undersökningar visar att 

flickor har liknande riskbeteenden som pojkar när det gäller användandet av alkohol och 

andra droger (Andersson, 1995; Sundell, 2003). Det är viktigt att synliggöra flickor och deras 

specifika behov, så att de inte går miste om de insatser och det stöd de behöver under 

uppväxten. Med anledning av det har studien i högre grad kommit att fokusera kring 

flickornas situation och de verksamheter som bedrivs för flickor i anknytning till de 

 1
 

 



undersökta stadsdelarna. I ett försök att illustrera socialtjänstens förebyggande ungdomsarbete 

kommer den här uppsatsen undersöka hur en kommun bedriver verksamheten kring dessa 

frågor. Uppsala kommun genomgick en omorganisation under våren 2004, därför är det 

viktigt att poängtera att de lokala förebyggarna i de prioriterade områdena ännu bara är i 

startgroparna med organisering och arbetsmetoder. I uppsatsen kommer jag att fokusera på att 

undersöka det förebyggande arbetet med ungdomar i fråga om alkohol och andra droger i 

Uppsala kommun, kopplat till tidigare forskning. 

 Hur arbetar socialtjänsten förebyggande med ungdomar i åldern 12-16 gällande användandet 

av droger?   

  

Kapitel 2. Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänstens lokala förebyggare arbetar 

drogförebyggande med ungdomar i åldern 12-16 år i fyra prioriterade områden i Uppsala 

kommun. 

 

2.2 Frågeställningar 
Frågeställningar: 

1. Vilka mål och uppdrag beskriver socialtjänsten i Uppsala kommun ligger till grund för 

det drogförebyggande arbetet med ungdomar? 

2. Hur beskriver socialtjänstens lokala förebyggare i Uppsala kommun att de arbetar 

förebyggande med ungdomar i åldern 12-16 år gällande användandet av droger? 

 

2.3 Förförståelse 
Ämnet jag valt för denna studie intresserar mig, framförallt eftersom jag tänker att det 

förebyggande arbetet i sin utformning kan vara ett sätt att arbeta socialpedagogiskt, det vill 

säga att ungdomar lär sig färdigheter som är till gagn för dem själva och för samhället i stort. 

En annan aspekt jag vill lyfta fram är dilemmat att socialarbetaren på något sätt är i behov av 

klienter, samtidigt som hennes syfte torde vara att på lång sikt påverka samhället i riktning så 

att hon mer eller mindre kan avskaffa sina arbetsuppgifter. 

 

2.4 Studiens disposition 
Efter denna introduktion av studiens syfte och frågeställningar följer en redovisning av 

studiens metod och de urval som gjorts i kapitel 3. Därpå i kapitel 4 redovisas tidigare 
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forskning på området, som är relevant och av intresse för studien. Denna tidigare forskning 

utgör underlag för analysen, då uppsatsen inte kommer att ha ett specifikt teoretiskt perspektiv 

utan söker hitta koppling till tidigare forskning och praktik. I kapitel 5 redovisas 

undersökningsområdet, det vill säga Uppsala kommun och socialtjänstens förebyggande 

verksamhet. I kapitel 6 redovisas de lokala förebyggarnas arbetsmetoder. Därefter i kapitel 7 

följer en resultatredovisning, och i kapitel 8 en analys. Avslutningsvis i kapitel 9 förs en 

diskussion och förslag ges till vidare forskning. 

 
Kapitel 3. Metod och urval  
 
I detta kapitel redogörs för hur studien genomförts. Den valda forskningsmetoden, urval, 

datainsamling och analysmetod beskrivs. Därefter följer en diskussion om reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet, och etiska överväganden samt metodöverväganden.  

 

3.1 Design 
I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med fyra temainriktade halvstrukturerade 

intervjuer då avsikten var att undersöka hur anställda inom socialtjänsten i Uppsala beskriver 

att de arbetar med förebyggande socialt arbete. Litteraturen beskriver att kvalitativ forskning 

är lämplig när det gäller att undersöka innebörden av något, när olika fenomens karaktärsdrag 

och egenskaper ska analyseras (Kvale, 1997; Malterud, 1998).  

 
3.2 Urval 
Studien genomfördes med ett strategiskt urval som grund, där urvalskriteriet var att de fyra 

prioriterade stadsdelarna1 i Uppsala kommun skulle vara representerade. Det finns två lokala 

förebyggare inom socialtjänsten i var och en av dessa stadsdelar. Genom telefonkontakt 

presenterades studien och personerna tillfrågades om de var intresserade av att bli intervjuade 

om sitt arbete. I två av områdena fick jag träffa två personer samtidigt för intervjun. I ett 

område fick jag träffa den person som varit anställd längst, och i det fjärde den person som 

enligt deras uppdelning arbetar mer riktat till flickor. Anledningen till att jag valde bort att 

intervjua personer anställda på Grundskoleteamet, eller på riktade verksamheter, var att jag 

ville få en bild av hur de lokala förebyggarnas verksamhet ser ut i dessa prioriterade 

stadsdelar. Anledningen till det är att de når en bredare grupp ungdomar, samt att deras arbete 

kan tänkas ha mest likhet med det traditionella fältarbetet. 
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3.3 Datainsamling och dataanalys 
 

3.3.1 Litteratursökning 

För att finna aktuell och relevant litteratur och forskning på området sökte jag på 

Socialhögskolans bibliotek, Uppsala universitets bibliotek, samt Artiklesök och använde 

sökord såsom prevention, förebyggande ungdomsarbete, ungdom och droger och genus.  

 Jag har valt att fokusera litteraturen kring förebyggande arbete på publikationer från olika 

myndigheter. Syftet är att försöka få en bild av hur det resoneras kring förebyggande arbete 

från myndighetsnivå, till exempel vad som uppges vara av vikt i det förebyggande arbetet och 

vilka influenser som anges. I litteratursökningar har det visat sig att mycket av den litteratur 

som finns på området förebyggande ungdomsarbete är inriktat på pojkars problematik. Det 

har även visat sig att mycket litteratur var riktad till yngre barn och deras familjer, vilket inte 

passade in i studiens syfte. En del litteratur som jag har valt kan anses vara gammal, men min 

bedömning är att den är relevant för studien eftersom den belyser det förebyggande arbetet 

bakåt i tiden och placerar in det i ett sammanhang.  

 

3.3.2 Intervjuernas upplägg och genomförande 

Intervjuerna som var halvstrukturerade genomfördes med tre teman som grund. Dessa var 

mål, arbetsmetoder och droger. Utifrån dessa teman fick de intervjuade möjlighet att ge sin 

berättelse om arbetet som lokal förebyggare, då studiens syfte är att undersöka förebyggarnas 

beskrivningar av vad deras arbete innebär. Intervjuerna genomfördes i lokaler i anslutning till 

de lokala förebyggarnas arbetsplats. Intervjuerna varade 50-65 minuter och spelades in på 

ljudband. Vid den sista intervjun blev det ingen ljudupptagning på grund av tekniska problem. 

Resultatet från den intervjun skrevs ner från minnet snarast efter intervjun. I den här studien 

saknas därför citat från den intervjun. De bandade intervjuerna transkriberades sedan så 

ordagrant som möjligt. 

För att undersöka studiens första frågeställning, Vilka mål och uppdrag beskriver 

socialtjänsten i Uppsala kommun att det finns med det förebyggande arbetet med ungdomar, 

har uppdragsbeskrivning och åtagandebeskrivning från Uppsala kommuns Barn- och 

ungdoms nämnd använts som underlag (Uppsala kommun, 2004b; Uppsala kommun, 2005b), 

utöver intervjuerna. Den andra frågeställningen besvaras genom intervjuerna.  

                                                                                                                                                         
1 Fyra stadsdelar har genom politiska beslut prioriterats i det förebyggande arbetet med ungdomar (se 5.1). 
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3.3.3 Analys av kvalitativa data 

Analysarbetet inleddes med en tematisering av utskrifterna utifrån studiens tre teman, det vill 

säga mål, arbetsmetoder och droger. Denna tematisering gjordes genom läsning av 

utskrifterna och genom att färgmarkera respektive tema. Meningskoncentrering (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2003; Kvale, 1997) användes för att göra en slags 

sammanfattning på materialet utan att viktig information förloras.  Därefter gjordes en 

sammanställning av  resultaten från intervjuerna från de olika stadsdelarna efter de valda 

temana. Efter det valdes citat som belyser studiens resultat. Resultaten analyserades sedan 

utifrån tidigare forskning med syftet att hitta gemensamma punkter eller skillnader i 

materialet, dels gällande i förhållande till varandra, dels i förhållande till litteraturen. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
En studies validitet och reliabilitet hänger samman med om man mäter det man avser att mäta 

(validitet) och med vilken noggrannhet undersökningen genomförs (reliabilitet) (Kvale, 

1997). Det är viktigt att uppmärksamma frågan om verifiering under hela forskningsprocessen 

(ibid.). En rad frågor aktualiseras under denna process, bland annat hur studien planeras, 

genomförs och rapporteras.  

 I studiens planering ingick bland annat att fastställa urvalet och om det var adekvat för att ge 

svar på de aktuella frågeställningarna. Urvalskriterierna grundade sig i en föreställning om att 

de lokala förebyggarna i Uppsala kommuns prioriterade områden med stor sannolikhet arbetar 

drogförebyggande med ungdomar, och att de kommer i kontakt med dessa. Urvalet har styrts 

av att jag ville ha alla de fyra stadsdelarna representerade i studien. Studien genomfördes med 

hjälp av kvalitativa intervjuer. I möjligaste mån har jag genomfört dessa intervjuer med ett 

öppet sinne och med förhoppning om att de intervjuade har känt sig trygga och att jag inte 

haft svaren klara på förhand (Malterud, 1996). Informanterna har fritt fått tala utifrån de på 

förhand bestämda temana, och dela med sig av berättelsen om arbetet som lokal förebyggare.   

 Validiteten och reliabiliteten avgörs även av hur insamlad data bearbetas och analyseras, 

bland annat hur transkriberingen gått till och om tolkningarnas logik är hållbar (Kvale, 1997). 

Intervjuer och utskrifter har genomförts av författaren själv. Enligt Malterud (1996) kan det 

vara av vikt att den som genomfört en intervju är med när den muntliga framställningen ska 

översättas till en text, eftersom denne ofta kommer ihåg moment som förklarar oklarheter 

eller annat som är av betydelse för textens innebörd. För att stärka tolkningarnas logik har 

belysande citat använts i resultatet för att göra författarens tolkningar av textmaterialet 
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genomskinligt för läsaren. Enligt Kvale (1997) kan en studies validitet stärkas genom att 

forskarens tolkningar blir trovärdiga genom att hon eller han utför ett skickligt hantverk i 

undersökningsarbetet. Under forskningsprocessen har studiens syfte och frågeställningar 

funnits som en röd tråd i arbetet för att tillförsäkra mig om att jag undersöker det jag avsett att 

undersöka.   

  

3.5 Generaliserbarhet 
Syftet med studien var att undersöka hur socialtjänsten arbetar förebyggande med ungdomar 

gällande droger. De resultat som kommit fram baseras på de lokala förebyggarnas berättelser 

om sitt arbete, samt på de kommunala styrdokument som  redogörs för i 5.2. I analysen av 

resultaten gjordes koppling till tidigare forskning om förebyggande arbete, och forskning om 

ungdomar och droger. Resultaten av studien stämmer bra överens med tidigare forskning, 

vilket skulle kunna innebära att en försiktig generalisering är möjlig, även om materialet är 

lokalt och det ser olika ut i olika kommuner. 

 

3.6 Etiska överväganden 
I början av intervjutillfällena informerades intervjupersonerna att deras anonymitet inte kunde 

säkerställas i studien. Anledningen till det är att det finns få lokala förebyggare inom Uppsala 

kommun, vilket gör det svårt att genom till exempel kodning avidentifiera personerna eller de 

stadsdelar de arbetar inom. Intervjupersonerna har gett sitt samtycke till detta. Eftersom jag 

varit tydlig med detta har jag i studien valt att kalla de olika stadsdelarna vid namn med syftet 

att underlätta läsningen. De inspelade banden förstörs då uppsatsen är klar och examinerad. 

Ett annat etiskt övervägande som gjorts är att studien inte utformats i ett alltför kritiskt 

perspektiv. Anledningen till det är det ovan nämnda anonymitetsdilemmat, samt att 

verksamheterna fortfarande är i ett tidigt skede i utvecklingsarbetet. 

 
3.7 Metodöverväganden 
I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med temainriktade intervjuer då syftet med 

studien var att undersöka hur socialtjänstens lokala förebyggare arbetar med ungdomar 

gällande droger, samt att undersöka vilka mål som beskrivs med verksamheten. Fördelen med 

denna metod är att intervjupersonerna fritt kan berätta om sitt arbete, och de behöver inte vara 

låsta vid förutbestämda exakta frågor.  

 En studie om förebyggande arbete i en kommun som har haft samma organisation under 

längre tid än Uppsala skulle möjligtvis kunnat ge en tydligare bild av ett mer kontinuerligt 

arbete. Trots att Uppsala kommuns förebyggarenhet, efter senaste omorganisationen, ligger i 
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startgroparna för hur verksamheten kommer att bedrivas är det av intresse att se hur arbetet 

beskrivs och bedrivs, en av anledningarna till det är att socialtjänsten enligt lag är skyldiga att 

förebygga och motverka missbruk av droger och särskilt när det gäller barn och ungdomar (se 

Kapitel 1) . 

 
Kapitel 4. Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik presenteras den tidigare forskning som jag funnit om förebyggande arbete 

med ungdomar, som är relevant för studien. Inledningsvis är det en presentation av frågor 

kring könsperspektiv, därefter en redogörelse för vilka aspekter förebyggande arbete med 

ungdomar kan innebära. Avslutningsvis redogörs för forskning kring ungdomar och 

användandet av droger. 

 
4.1 Jämlikhet i levnadsvillkor 
I socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf anges socialtjänstens övergripande mål, där 

stadgas bland annat att socialtjänsten ska verka för jämlikhet i levnadsvillkor. Enligt 

specialmotiveringen till paragrafens första stycke ska socialtjänsten medverka i en 

samhällsutveckling som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor och social och ekonomisk 

trygghet för människorna, men jämlikhet mellan kvinnor och män eller jämställdhet mellan 

kvinnor och män nämns inte (Socialstyrelsen, 2004). I socialstyrelsens rapport redovisas en 

kunskapsöversikt av sociala problem bland flickor och pojkar. Snatteri är det enda brott som 

är vanligare bland flickor. Med hjälp av flera källor redogörs för att det inte finns några större 

könskillnader när det gäller drogbruk bland femtonåringar. I tonåren är det minst lika vanligt, 

eller vanligare att flickor mår psykiskt dåligt, ofta med så kallat inåtvända psykiska symptom 

som till exempel oro och nedstämdhet.  

 Enligt rapporten beskrivs flickor i utredningar oftare genom inre egenskapers som lugna och 

stillsamma som passiva objekt, medan pojkarna beskrivs genom sina handlingar.  

 

När det gäller arbetsmetoder finns det inom forskningen en ambivalens när det gäller flickor 

och unga kvinnor.  

”Å ena sidan finns en övertygelse om att det är viktigt att synliggöra flickor och 
deras behov och intressen. Å andra sidan finns en medvetenhet om att man är 
med och skapar nya stereotypa föreställningar om hur flickor är.” (Börjesson, 
1998, s.115).  
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Det tycks vara en svår balansgång att stärka flickor och unga kvinnor på ett medvetet sätt där 

farorna med att alltför lättvindligt kategorisera in människor i olika färdiga former 

problematiseras. När det gäller tjejprojekt kan det vara ett jämställdhetsarbete, samtidigt som 

det kan vara motsatsen till ett jämställdhetsarbete (ibid.). 

 
4.2 Förebyggande arbete 
Syftet med prevention är att förebygga eller begränsa problem. En tydlig tendens i litteraturen 

är att förebyggande arbete definieras olika beroende på vem som definierar och i vilket 

sammanhang. Förebyggande socialt arbete kan till exempel ske på olika nivåer och med olika 

målgrupper beroende på vad som ska förebyggas.  

 För att belysa vikten av att prevention sker på olika nivåer kan det brottsförebyggande arbetet 

tjäna som illustration. På makrosocial och strukturell nivå görs insatser inom den 

övergripande socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, kriminalpolitiken med mera. I 

närsamhället genom att beakta brottsförebyggande aspekter när den fysiska och sociala 

närmiljön formas. På individ och familjenivå genom exempelvis särskilt inriktade insatser till 

de grupper av utsatta barn och familjer för vilka generella insatser inte är tillräckliga (BRÅ-

rapport, 2001).  

 Flera rapporter tar upp vikten av ett tidigt förebyggande arbete där tyngdpunkten ligger på 

arbete med familjer med små barn, i förskola/skola och i föreningslivet. Den största delen av 

de resurser samhället satsar på barn och ungdomar ges i form av generella insatser. Exempel 

på vanliga verksamheter är mödra- och barn hälsovård, förskoleverksamhet, skola, 

skolhälsovård och ungdomsmottagningar (ibid.). I Brottsförebyggande rådets rapport 

Kriminell utveckling (2001) beskrivs tidiga åtgärder inom barnhälsovården, barmomsorgen, 

barn och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten som viktiga åtgärder för att på kort sikt 

undanröja problem i barndomen. På lång sikt ses dessa åtgärder även vara viktiga redskap i 

det brottsförebyggande arbetet. En av de mest effektiva metoderna för att förebygga ohälsa 

hos barn son växer upp i Sverige är att utveckla det allmänna stödet till barn och barnfamiljer 

(Hagström, Redemo, Bergman, 1998).  

 

”Det råder idag inom den internationella forskningen en i det närmaste total enighet om 
betydelsen av att hälsofrämjande och stödjande insatser genomförs under de första 
levnadsåren i barnets liv” (Hagström, et al., 1998, s.26).  
 

Då mitt fokus ligger på att undersöka ungdomar i 12-16 års åldern kommer uppgiften nedan 

att mer koncentreras kring den åldersgruppen. 
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Sahlin (1992) delar upp begreppet förebyggande arbete i fyra komponenter: 

• Det rör sig om tidiga insatser för att förhindra att något oönskat sker, där problem 

ännu inte blivit manifesta. Vad som menas med en tidig insats eller åtgärd beror på 

vilket perspektiv verksamheten har. De förebyggande åtgärderna bygger på 

föreställningar om vilka signaler som visar på en ogynnsam utveckling och en slags 

ordning av problem enligt en ”hierarki” om vad som orsakar vad. 

• Förebyggande arbete innebär åtgärder för en bredare målgrupp än vad myndigheten 

normalt har. Bredden, öppenheten och det ”tidiga ingripandet” kan ses som ett 

kontinuum, där individuella ingripanden mot problem utgör ena polen och generell 

socialpolitik den andra. 

• Det som kallas förebyggande tycks innebära att verksamheten i något avseende är ny 

eller nyorienterande i förhållande till det som är etablerat, ofta med en karaktär av 

projekt eller försöksverksamhet 

• De förebyggande arbetsuppgifterna förefaller ofta vara sådana som traditionellt ligger 

på annan myndighet. Det skapar behov av kontakter och gemensam resursanvändning 

mellan olika aktörer. ”Samverkan” är en ofta förekommande komponent i begreppet 

förebyggande. 

Vidare kan frågan om vad som skall förebyggas delas i följande beståndsdelar: 

• Vems problem ska förebyggas? Det förebyggande arbetet kan vara inriktat på att 

förhindra problem för den egna myndigheten, flera myndigheter gemensamt, samhället 

i stort, eller vad målgruppen själv anser vara problematiskt. 

• Vilket problem ska förebyggas? Olika verksamheter har olika problemhierarki och 

olika mål, trots att myndigheter samverkar kring det förebyggande arbetet har olika 

myndigheter olika inriktning och fokus. 

• Varför vill man förebygga? Syftar det förebyggande arbetet exempelvis till att skydda 

samhället och de rådande strukturerna eller finns ett förändringsmål? Som exempel 

beskriver Sahlin att polisens mål är att skydda samhället och de rådande strukturerna, 

medan socialtjänsten ofta har ett samhällsförändrande mål. 

• Begreppet ”förebyggande” används både som beteckning för en viss typ av 

arbetsformer, och som en beteckning för en allmän målsättning med verksamheten. 

Den fjärde aspekten kring vad som ska förebyggas är om det är syftet eller 
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verksamheten som är det primära. Trots att syftet med de förebyggande insatserna inte 

alltid uppnås, kan det ibland ändå vara viktigt att verksamheten ändå bedrivs på grund 

av olika sidoeffekter (Sahlin, 1992, s.27-36). 

 
 
En viktig utgångspunkt när det gäller att planera förebyggande arbete (fältarbete) är att 

klargöra vad som är problem och för vem eller vilka (Calissendorff, Höjer, Svensson, 1986). 

Fältarbetare ställs inför en rad förväntningar från olika aktörer som har olika åsikter om vilka 

åtgärder som ska tas.  

 Värderingar, normer, och attityder hos fältassistenten påverkar vad hans eller hennes 

inställning till vad som är viktigt eller möjligt att satsa på i det praktiska arbetet. Utöver de 

nedskrivna verksamhetsplanerna och riktlinjerna kommer detta att påverka utformningen av 

arbetets mål. Ett övergripande mål med förebyggande ungdomsarbete kan vara att stärka 

ungdomars positiva sidor så att de kan fungera bättre i samhället och på så sätt minska 

problem som kriminalitet, skolk, och missbruk. Då fältassistenten ofta tycks ha ett ensamt 

uppdrag har det legat i arbetes natur att söka sig till andra samarbetspartners. Resurser för 

ungdom kan sökas i området, föräldrar, föreningsrepresentanter, myndighetspersoner eller 

någon intresserad vuxen. Twelvetrees (2002) skriver angående socialt områdesarbete 

(community work), att när det genomförs tillsammans med andra professioner är det viktigt 

att inse att olika professioner ser på den aktuella situationen på olika sätt. Han beskriver att 

det behövs, dels en förmåga att se på världen ur den andres ögon, dels en vilja att bistå dem i 

deras arbete, för att etablera bra kontakter med andra professionella. Vidare att det är ett 

tidskrävande arbete att hålla möten med olika aktörer, samt att hålla reda på vad som händer i 

området. Det tar lång tid att lära känna ett område och att få invånarnas förtroende, 

Twelvetrees (2002) beskriver att en socialarbetare måste vara på plats i området under en 

längre tid för att åstadkomma detta. 

Calissendorff et al. (1986) tar upp fyra mål med det förebyggande arbetet som strukturerar de 

bakomliggande tankarna, synen på problem etc. 

• De sociala målen strävar efter att ungdomar ska efterleva de normer som gäller i 

samhället. Det kan till exempel vara att ungdomar lär sig gott kamratskap, lär sig lyssna 

på och respektera andra, att skola eller arbete fungerar och att det finns alternativ till 

missbruk, kriminalitet och passivitet.  
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• De psykologiska målen syftar till att öka förståelse och bearbetning av känslor, samt att 

stärka ungdomarnas självuppfattning. Det kan innebära att ungdomar får större 

självförtroende och får möjlighet att bearbeta/verbalisera olika känslor och upplevelser. 

• De pedagogiska målen betonar inlärning och färdigheter. Det kan vara viktiga färdigheter 

som att förstå hur samhället fungerar eller andra baskunskaper. 

• De politiska målen är en utveckling av de pedagogiska målen, men med en inriktning på 

samhällsförståelse och samhällsförändring. Det kan vara att ungdomar upptäcker sina 

egna möjligeter att förändra sina villkor, hemma, i skolan etc. 

 

Fältassistenters verksamhet under åren kan delas in tre huvudlinjer, den kontroll-, fritids och 

aktivitets-, samt den behandlingsinriktade med olika former av samtalsgrupper. I det 

traditionella fältarbetet sökte assistenterna kontakt med ungdomar genom uppsökande arbete.  

Calissendorff et al. (1986) beskriver att det är viktigt att fältassistenten är tydlig med vem 

han/hon är och varför man söker kontakt, kontakterna med ungdomarna ska bygga på 

frivillighet och förtroende. 

 Samtalsgrupper med ungdomar är en metod som författarna beskriver som en möjlighet för 

ungdomarna att våga pröva mer konstruktiva vägar i sina liv, att strukturen skapar trygghet 

genom att man träffas på en bestämd plats under en lång tid. Vidare att det ibland inte är 

själva verksamheten som är det viktiga, utan det är en möjlighet till en förtrolig kontakt  med 

en vuxen.  

 Ungdomars situation kan ses utifrån en mängd relationer, t ex ungdom - skola, ungdom - 

familj, ungdom – kamrater osv. När det gäller till exempel föräldrakontakter beskriver 

författarna att det kan vara svårt att balansera mellan ett bibehållet förtroende från 

ungdomarnas sida om fältarbetaren alltför mycket knyter kontakt med föräldrarna. 

 I det strukturella arbetet är områdesgrupper ett viktigt inslag, tanken bakom dessa är att ett 

samordnade insatser ska gagna de enskilda människorna. Calissendorff et al. (1986) varnar 

dock för att detta inte är någon självklarhet, eftersom synen på vad som är ”bra” inte alltid är 

entydig. Fältassistenten måste vara medveten om syftet med samarbetet, dels för egen del men 

även för samarbetspartens sida. Det är viktigt att var och en som deltar i samarbete är tydlig 

med sina syften och intressen med det, och att socialarbetaren strävar efter att stärka 

nätverken i ett samhälle, för att säkerställa att utsatta individer tas om hand på bästa sätt 

(Twelvetree, 2002). 
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4.3 Skydds och riskfaktorer i det förebyggande arbetet med ungdomar 
Skydds respektive riskfaktorer är återkommande begrepp i litteraturen om förebyggande 

arbete med ungdomar. Flera rapporter framhäver vikten av att arbeta med och stärka det som 

fungerar. Gamla Uppsalas projekt med ungdomar beskrivs i Smarta lösningar (Hellström, 

2002). Den bärande tanken inom projektet var att bygga på det friska och genom det få 

ungdomar att välja sunda aktiviteter istället för att dras mot destruktiva beteenden som 

droganvändning och kriminalitet. Det är en strategi som syftar till att stärka det 

hälsofrämjande, istället för att bekämpa det som anses som problemen (det patogena). Som en 

viktig inspiration i det hälsofrämjande arbetet är Antonovskys forskningsperspektiv om 

salutogenes (ibid.). Hagström, et al. (1998) beskriver att det salutogena perspektivet är inriktat 

på hur människor hanterar olika svåra situationer och att det är avgörande att människan har 

verktyg att hantera svårigheterna. Enligt författarna kan ett slags perspektivskifte skönjas 

inom det socialt preventiva arbetet, från att tidigare ha letat efter vad som ger upphov till 

ohälsa finns nu en tendens att utgångspunkten är att söka de faktorer som bidrar till hälsa.  

Antonovskys begrepp känsla av sammanhang lyfts i flera fall fram som något centralt för 

ungdomars välmående. En viktig skyddsfaktor är att ungdomen har en känsla av sammanhang 

(Sundell, 2003; Hellström, 2002). Hagström et al. (1998) menar att Antonovskys begrepp om 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är redskap i skapandet av hälsofrämjande 

insatser och strukturer. Kortfattat kan begreppen beskrivas på följande sätt: 

• Begriplighet: Att det som inträffar är förståeligt och upplevs som ordnat, strukturerat och 

tydligt. 

• Hanterbarhet: Att man har en upplevelse av att ha tillräckliga resurser för att kunna möta 

olika situationer i livet. 

• Meningsfullhet: Att man har en upplevelse av delaktighet i det som sker (Hult, Waad, 

1999) 

Vidare beskriver författarna att forskning kring skyddande faktorer har visat att det som 

påverkar människors hälsa tar sikte dels på den enskilde individen, dels på familjen och dess 

omgivning (ibid.).  

  

4.4 Föräldrar 

I flera rapporter tas föräldrarnas viktiga roll för barnens utveckling upp. Då föräldraförmågan 

inte är tillräckligt god är det viktigt att genom olika insatser hjälpa föräldrarna att klara av sin 

roll som fostrare. Enligt BRÅ:s rapport (2001) visar omfattande forskning att en mängd 

förhållanden hos föräldrarna kan kopplas till ökad risk för antisocial utveckling hos barnen. 
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Några vanliga påvisbara riskfaktorer hos föräldrarna är kriminalitet, missbruk, psykisk 

sjukdom, att vara ensamstående mamma eller tonårsförälder, långvarig och allvarlig stress, 

bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel. En viktig skyddsfaktor är att 

föräldrarna vet var ungdomen befinner sig på helgerna (Sundell, 2003). 

  Andersson (1995) beskriver att föräldrar som regelbundet använder alkohol och eller andra 

droger ger sina barn ett budskap om att det är ett accepterat beteende. En undersökning i 

Uppsala (Ericsson, 2003) visade att många ungdomar i årskurs 9 får alkohol av sina föräldrar, 

när det gäller ungdomar i årskurs 7 var det vanligaste sättet att få tag på alkoläsk/starkcider 

och vin genom föräldrarna. Forskning har visat att det finns klara samband mellan föräldrars 

bjudvanor och elevernas alkoholvanor och andelen ungdomar som använt narkotika 

(Strömblad Uhlin, 2001; Sundell, 2003). Andersson (1995) redovisar resultat från en 

undersökning gjord av elever i svensk grundskola som visade att de ungdomar som lärt sig 

dricka alkohol hemma drack mer än andra ungdomar. Andrèasson (2003) skriver att den 

preventiva strategin bör inriktas på att lära föräldrar mer konstruktiv kommunikation med sina 

barn, eftersom en klar risk för beteendeproblem i framtiden utgörs av föräldrarnas oförmåga 

att klara av det. Han skriver att ett viktigt skäl till att engagera föräldrarna i det förebyggande 

arbetet är att deras attityd till barnens alkoholvanor har ett samband med barnens 

dryckesvanor.  

 
4.5 Kamrater 
Strömblad Uhlin (2001) beskriver i sin studie om tonårsflickor och droger att kamraternas 

påverkan är betydelsefull som eget motiv för att missbruka. Liknande resultat kan utläsas i 

Anderssons (1995) studie, enligt den är kamraters inflytande på droganvändning större än 

föräldrars, där flickor verkar vara mer påverkbara än pojkar både från kamrater och föräldrar. 

Hon framhåller dock att det handlar om ett samspel mellan kamrater snarare än enbart 

kamrattryck som påverkar introduktionen till droger. Enligt hennes resonemang är det mer 

intressant att fråga sig varför flickor söker sig till umgänge där det förekommer narkotika. Att 

vara asocial samt ha kamratproblem i låg- och mellanstadiet eller umgås med kamrater som 

använder droger kan vara riskfaktorer (Sundell, 2005). 

 
4.6 Skola 
Skolan är en viktig arena för det förebyggande arbetet med ungdomar. En viktig skyddande 

aspekt är elevernas upplevelse av att de kan påverka sin situation i skolan. En undersökning 

gjord i skolor i Stockholms län visade att i de skolor där elevinflytandet var starkast, var 

förekomsten av psykiska problem och skolk, skolmisslyckanden, stökighet och missbruk 
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minst (Bremberg, 1998). Ju sämre eleverna trivs i skolan, desto högre risk verkar föreligga för 

en hög alkoholkonsumtion och att de använt narkotika (Sundell, 2003). Vidare visar 

forskningsresultat på tydliga samband mellan skolk och andra riskbeteenden (ibid.). 

Andersson (1995) beskriver skolk som det vanligaste skolproblemet som har den starkaste 

kopplingen till droganvändning. I hennes undersökning, Marias barn, visade det sig att 

ungdomar som varit i kontakt med Maria ungdom2 hade en hög skolkfrekvens.  

En riskfaktor för alkoholproblem är skolsvårigheter, både vad gäller kunskapsinlärning och 

social interaktion med jämnåriga och vuxna (Andrèasson, 2003). 

  Andrèasson (2003) menar att den samlade bilden när det gäller alkohol, narkotika och 

tobaksundervisningen är den har visat sig ha liten eller ingen effekt på ungdomars beteende. 

Att sambandet mellan kunskap, attityd och beteende inte är självklart anges vara en 

förklaring.  

 

4.7 Fritid 
Vikten av en meningsfull fritid för ungdomarna återkommer i flera rapporter. 

Fritidssysselsättning ger möjlighet till mening och struktur i tillvaron (Hagström et al, 1998; 

Ulmanen, 1996; Hellström, 2002).  

 

4.8 Ungdomar alkohol och andra droger 
När det gäller att förebygga alkoholskador skriver Andrèasson (2003) om målgruppen 

ungdomar att riskfaktorer på alla nivåer har betydelse för risken för alkoholproblem: 

individuella (genetisk sårbarhet, personlighetsfaktorer), gruppfaktorer (familj, skola) och 

samhällsnivå (fritidsalternativ, tillgänglighet). Han skriver att de viktigaste områdena för att 

nå ungdomar för förebyggande arbete är skolan, familjen, fritidsorganisationer samt 

socialtjänsten. De program som har visat sig ha effekt är familjeinriktade program och 

tillgänglighetsbegränsningar. Vidare skriver Andrèasson (2003) att det bästa är att kombinera 

flera program, då flera riskfaktorer bearbetas vilket bidrar till att den förebyggande effekten 

ökar. Preventivt arbete ger bättre effekt ju flera förebyggande insatser som kan mobiliseras 

(Sundell, 2003). I drogvaneundersökningar har det visat sig att det finns ett tydligt samband 

mellan rökning och erfarenheter av alkohol och narkotika (Ericsson, 2003, Sundell, 2003, ). 

Vidare visar de att flickor röker i något högre utsträckning än pojkar (Boij, 2003, Ericsson, 

2003). En aspekt som Knut Sundell argumenterar för är vikten av att skjuta upp 

                                                 
2 Denna klinik tar emot ungdomar upp till 20 års ålder med olika missbruksproblem, från tonåringar som 
oavsiktligt blivit berusade till individer som injicerar heroin dagligen. 
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alkoholdebuten för ungdomar. Han hänvisar till amerikansk forskning som visar att det är fyra 

gånger vanligare att de som börjar dricka alkohol vid 14 års ålder blir alkoholberoende än de 

som börjar vid 20 års ålder (Sundell, 2005). 

 

Christina Andersson (1995) har gjort en studie om ungdomars väg in i missbruk av alkohol 

och andra droger genom att läsa journaler på ungdomar, som under ett kalenderår i slutet av –

80 talet var i kontakt med Maria Norra Ungdomsenhet i Stockholm. 

Andersson (1995) identifierar två utvecklingsprocesser mot missbruk som är gemensamma 

både för pojkar och för flickor. Den första är en tidig explosiv utveckling som påverkar hela 

livssituationen. Det innebär bland annat tidiga skolproblem, uppror mot föräldrarna, snatterier 

och tidig sexualdebut. Den andra utvecklingen är en mer utdragen process. Många av de 

problem som beskrivs ovan är liknande, men då utvecklingen inte är lika explosiv klarar 

många skolan eller eventuellt arbete hyfsat. Hon identifierar i sin studie en tredje process som 

bara gäller flickor. En sen och intensiv utveckling som innebär att olagliga droger missbrukas 

nästan från början. Dessa flickors beteende ändrades plötsligt efter avslutad grundskola. De 

började vara ute sent på nätterna, rymma, ha många sexuella förbindelser och ett intensivt 

missbruk av droger.  

Enligt Andersson (1995) går det att urskilja några andra tendenser när det gäller skillnad 

mellan flickors och pojkars missbruksmönster. 

• Flickor framstår som de är på flykt från kontroll och konflikter. De känner sig svikna 

och utstötta. 

• Flickor har en längre övergångsperiod från första kontakten med någon drog till 

missbrukets början, jämfört med pojkar. Pojkar har ofta en sämre kunskap om 

drogerna och etablerar snabbare ett missbruk. Flickornas användande kan då ses som 

en mer överlagd handling. 

 

När det gäller metoder för förebyggande av alkohol och andra droger genomfördes ett projekt 

av KSAN3, på uppdrag av Alkoholkommittén. Ett budskap, av den utvärdering som gjordes, 

är att det saknas stöd för tjejer i allmänhet och att det behövs nya metoder för att påverka 

tjejers attityder till alkohol och narkotika, där tjejerna deltar mer själva (KSAN, 2004). 

 2003 gjordes en Grundskoleundersökning i Uppsala (Ericsson, 2003). Den undersökte 

erfarenheter av tobak, alkohol och andra droger i årskurs 7 och 9. Bland eleverna i årskurs 7 

                                                 
3 Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. 
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visade det sig att 15 procent av samtliga elever känt sig berusade någon gång, det vill säga 

287 stycken. 37 personer  (1,9 %) hade under det senaste året använt narkotika. Pojkarna var 

mer exponerade för narkotika än flickorna.  

 Av ungdomarna i årskurs 9 hade en majoritet druckit alkohol flera gånger, och ungefär 

hälften hade känt sig berusade någon gång. En tiondel av alla eleverna i årskurs 9 hade provat 

narkotika, det var vanligare bland pojkar. En annan drogvaneinventering som gjordes i 

Stockholm år 2002 visade att ungefär 60 % av högstadieungdomarna varit berusade det året, 

och ungefär var tionde grundskoleelev hade använt narkotika (Sundell, 2003). Vidare visade 

studien i Stockholm att alkoholkonsumtionen tycks ha ökat sedan 1998, både i andelen elever 

som varit berusade och andelen högkonsumenter (ibid.). En annan aspekt som synliggjordes i 

Sundells (2003) rapport är att skolor i socialt stabila områden kännetecknas av att flera elever 

varit berusade på alkohol, men motsvarande samband saknades för narkotika.  

 Bland sjunde klassarna, i Uppsala, var det vanligaste sättet att få tag på alkohol genom 

föräldrar. Kamrater och syskon kom på en andra plats. För nionde klasarna var det vanligare 

att få tag på alkohol genom kamrater och syskon, men det var även vanligt att de fick tag på 

det genom föräldrar eller andra vuxna.  

 Både bland eleverna i årskurs 7 och 9 visade det sig att det fanns ett tydligt samband mellan 

rökning och erfarenheter av alkohol på så vis att de som röker i betydligt större utsträckning 

än de som inte röker har erfarenheter av att vara berusad av alkohol och att ha en 

intensivkonsumtion av alkohol en gång i månaden eller oftare. Det samma gäller förhållandet 

mellan rökning och narkotika. Sundells (2003) studie visade att dagligrökarna hade en 

anmärkningsvärd konsumtion av andra droger.  

  I Uppsala-studien var Hasch/marijuana den typ av narkotika som var vanligast för elever, 

både bland flickor och pojkar, i årskurs 7 och 9. På andra plats kom ecstasy.  

 Studien i Uppsala visade att majoriteten av ungdomarna i högstadiet ansåg att det är 

skadligare att dricka alkohol i tonåren än vad det är för vuxna, och att de flesta tar avstånd 

ifrån att man borde få sälja starköl i livsmedelsbutikerna.  

I det föregående har tidigare forskning presenterats gällande förebyggande arbete, samt 

ungdomar och droger. Nedan följer en beskrivning av studiens undersökningsområd.  

 

Kapitel 5. Undersökningsområde 
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Under denna rubrik redovisas tre beskrivningar av undersökningsområdet som denna studie 

bygger på. Uppsala kommun och kommunens förebyggande verksamheter, samt de dokument 

som bland annat ligger till grund för arbetet. 

5.1 Uppsala 
När du närmar dig Uppsala dras blickfånget mot domkyrkans två torn, en fingervisning om 

stadens hjärta. Intill domkyrkan ligger det anrika universitetet, där storheter som Linné och 

Strindberg studerat. Än i dag fylls staden varje höst  på förväntansfulla studenter. Uppsala kan 

väcka sådana associationer. Andra kanske beklagar sig över de många trafikljusen på E:an 

genom staden. En högersväng vid det sjunde rödljuset skulle kunna ge föraren en annan bild 

av Uppsala.  

 Gränby  är jämte Gottsunda och Stenhagen områden i Uppsala som har höga värden gällande 

faktorer som högst grundskoleutbildning bland föräldrar, andel ej förvärvsarbetande föräldrar, 

0-15 år, resp. 16-19 år med utländsk bakgrund4, barnfamiljers disponibla inkomst, samt antal 

barnfamiljer med socialbidrag (Uppsala kommun, 2004a). Ett annat område som har höga 

värden avseende fem av de ovan nämnda variablerna är Sävja-Bergsbrunna. Dessa fem 

områden har genom politiska beslut prioriterats när det gäller förebyggande arbete bland 

ungdomar. Det innebär bland annat att socialtjänstens lokala förebyggare finns på plats i 

områdena, efter den senaste omorganisationen i början av 2004. I en rapport (ibid.) 

konstateras att det förekommer stora sociala variationer inom kommunen, och även inom 

olika stadsdelar. 

Gottsunda är ett stort område både vad gäller yta och befolkning. Det är ett område med både 

höghus i miljonprogramsanda och villor längs Ekolns stränder. Här bor det många 

barnfamiljer. I området finns fyra högstadieskolor, varav en är resursskola och en är en 

arabisk friskola. I Gottsunda finns det ett centrum med affärer, bibliotek, vårdcentral, badhus, 

systembolag och restauranger. Det finns ett starkt föreningsliv i stadsdelen, där bland andra 

La Softa, en mångkulturell ungdomsförening, har en viktig roll. Fritidsgården är inte 

kommunal utan drivs av KFUM5. 

 Stenhagen är ett ganska nybyggt område i Uppsalas västra utkant. Här finns det en 

högstadieskola. I utkanten av området ligger ett stort köpcentrum med affärer och 

systembolag. Fotbollslaget, Procyon, har en framträdande roll i stadsdelen, och kyrkan är 

känd i kommunen som en aktiv aktör. 

                                                 
4 Själv född utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands (Uppsala kommun, 2004a). 
5 KFUK-KFUM är en internationell kristen ungdomsrörelse som bedriver olika verksamheter i Uppsala. 
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 Gamla Uppsala är liknande Gottsunda avseende befolkningsmängd och yta. Det finns tre 

högstadieskolor, varav en är resursskola. Till Gamla Uppsala hör området Gränby som enligt 

den tidigare nämnda rapporten är en av de mest utsatta områdena i Uppsala vad gäller ett antal 

faktorer. Gränby har under de senaste åren uppmärksammats i media på grund av flera olika 

händelser, exempelvis bränder och mord. Som enda stadsdel i Uppsala finns det två 

ungdomspoliser på plats i området. 

 Sävja-Bergsbrunna ligger precis som Stenhagen och Gottsunda en bit utanför Uppsala 

centrum. Det var under 1980- talet som bostadsområdet började ta form. I området finns en 

högstadieskola, och en ungdomsmottagning. 

 
5.2 Drogpolitisk policy för Uppsala Kommun 
I mars 1999 antogs ett drogpolitiskt program av kommunfullmäktige i Uppsala (Uppsala 

kommun, 1999). Syftet var att programmet skulle vara vägledande för anställda inom Uppsala 

kommun som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med drogfrågor, och då i synnerhet de 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och ungdomar. I drogpolitisk policy ansluter 

sig Uppsala kommun till följande definition av begreppet drog. 

  
Drog är ett ämne som genom sina kemiska egenskaper påverkar struktur och 
funktion hos den levande organismen. Denna substans är sinnesförvirrande, 
och/eller beroendeframkallande. Inom begreppet ”droger” ryms alkohol, 
narkotika, sniffning, dopingpreparat, tobak och missbruk av läkemedel.  

 

I drogpolicyn tas fyra målsättningar upp för programmet. Dessa är:  

• Drogfria ungomsår. 

• Minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.  

• En narkotikafri kommun.  

• Minskat antal tobaksanvändare i alla åldersgrupper. 

 I drogpolicyn beskrivs att drogmissbruket bestäms i hög grad av två faktorer- av drogernas 

tillgänglighet och människornas mottaglighet för drogerna. Med tillgänglighet menas i 

drogpolicyn, geografisk och ekonomisk tillgänglighet (exempelvis har priset på hasch eller 

hembränd sprit betydelse för konsumtionen), samt hur regelsystemet kring droger följs i 

praktiken. Med mottaglighet menas individers beredskap att säga nej till erbjudanden att 

prova droger, individers benägenhet att börja med droger och därmed löpa risk att hamna i ett 

missbruk, samt individers benägenhet att experimentera med nya droger och söka efter nya 

effekter av dessa. 
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 Som ett viktigt medel i arbetet med målsättningarna anges samverkan och samsyn på den 

lokala nivån. I det förebyggande arbetet ska ett flertal aktörer medverka såsom 

mödravårdscentral, barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst, polis, sjukvård, 

föreningsliv/ideella krafter och arbetsliv.  

  Målsättningen Drogfria ungdomsår inkluderar fem punkter. Dessa är: 

• Tobaksbruket bland ungdomar ska minska 

• Åldern för ungdomars alkoholdebut ska höjas. 

• Försäljningen av hembränd sprit till ungdom ska vara noll. 

• Kommunens skolor ska vara drogfria. 

• Alkoholkonsumtionen hos ungdomar under 18 år ska minska. 

 
I den här studien avses droger enligt Drogpolitisk policy för Uppsala kommun, 

fortsättningsvis används beteckningen drog för de ovan nämnda substanserna. I vissa avsnitt 

kommer dock alkohol benämnas särskilt, med syftet att tydliggöra och underlätta vissa 

resonemang. 

 

Uppdraget förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet för grundskole- och 

gymnasieelever är Uppsala kommuns uppdragsbeskrivning riktat till skolorna (Uppsala 

kommun, 2004b). Uppdraget består i samverkan mellan fritid, socialtjänst och skolorna i 

deras drogförebyggande arbete. Syftet är att så tidigt som möjligt upptäcka och förhindra att 

barn och ungdomar börjar missbruka droger. En helhetssyn ska prägla arbetet, där 

barnet/ungdomens totala situation och omgivning beaktas, såsom familj, fritid och skola. 

Samarbete mellan olika myndigheter poängteras vara viktigt för att bidra till att behov av 

tidiga insatser hos målgruppen uppmärksammas. Socialtjänst, skola och fritidsgårdarna har ett 

ansvar att utveckla föräldrars och andra vuxnas ansvar och delaktighet i området.  

 Socialtjänstens ska ha ett fungerande kontaktmannaskap gentemot skolan och svara för 

spetskompetens i själva missbruksarbetet, samt erbjuda lämpliga vård- och stöd insatser. Alla 

aktörer har ett stort ansvar att få föräldrarna delaktiga i arbetet med ungdomarna. I åtagandet 

finns flera delar av organisering, där en är att se till att de finns ett samarbete med övriga goda 

krafter i samhället, exempelvis ideella föreningar, kyrkan och polisen. Dokumentet tar upp sju 

åtaganden som preciseras med arbetssätt. Bland annat att socialtjänsten har ett stort ansvar 

vad gäller samordning för områdesgrupper, att ha ett kontaktmannaskap gentemot skolorna 

vilket enligt dokumentet innebär att de lokala förebyggarna ska kunna nås för konsultation per 
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telefon. Ett annat åtagande är att tillsammans med polisen delta i kampanjer mot försäljning 

av tobak och alkohol.  

 
5.3 Förebyggande verksamhet inom socialtjänsten i Uppsala kommun 
 

5.3.1 Förebyggande verksamheter 

Inom socialtjänstens förebyggande arbete med ungdomar finns det flera verksamheter. Dessa 

är: 

• Trappan har gruppverksamheter för barn och ungdomar till föräldrar med alkohol-

/drogberoende eller psykiska problem, krissamtal och gruppverksamhet för barn som har 

upplevt våld i hemmet, samt föräldragrupper i positivt föräldraskap.  

• Famnen riktar sig till flickor som lever i särskilt patriarkala miljöer.  

• Ungdomscentrum erbjuder olika former av råd och stöd till ungdomar i olika situationer.  

• Grundskoleteamet arbetar drogförebyggande med ungdomar i åldern 12-16 år.  

• Fält och citygruppen kartlägger ungdomsmiljöer och social problematik i city. 

•  De lokala förebyggarna arbetar för att främja goda ungdomsmiljöer och samarbetar med 

lokala aktörer såsom skola, fritidsgårdar, kyrka och föreningsliv. De finns i stadsdelarna 

Gottsunda, Gamla Uppsala, Stenhagen och Sävja. 

 Studien undersöker förebyggande arbete med ungdomar i åldrarna 12-16 år, med fokus på 

droger. Avgränsningen är gjord med syftet att koncentrera uppsatsen kring 

högstadieungdomar. Anledningen till det är att trots att de lokala förebyggarnas målgrupp är 

ungdomar i åldern 12-20 år och deras familjer, ligger deras fokus på högstadieungdomarna. 

Efter dessa beskrivningar av undersökningsområdet, det vill säga Uppsala kommun och 

socialtjänstens uppdrag och förebyggande verksamheter, kommer i nästa kapitel en 

redogörelse för olika arbetsmetoder som används av de lokala förebyggarna i Uppsala. 

 
Kapitel 6. Förebyggande arbetsmetoder 
  

I detta kapitel beskrivs de tre uttalade arbetsmetoder som används i det förebyggande arbetet i 

stadsdelarna. Metoderna beskrivs utifrån hur de presenteras dels i Bella Grus och Glitter 2 

(Byréus, 2001) metodhandbok, dels genom informationshäften på Internet och från Uppsala 

kommun. Beskrivningen syftar till att ge en bild av vad dessa metoder innebär. 
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6.1 Bella Grus och Glitter 
Under den här rubriken presenteras tjejgruppsmaterialet Bella Grus och Glitter, utifrån 

verksamhetens metoder och syften. Vidare berörs resultat från en utvärdering av 

tjejgruppsverksamheter som använt materialet. 

 Ett sätt att arbeta förebyggande med ungdomar är olika former av gruppverksamhet. Ett av de 

gruppmaterial som riktar sig till grupper med tjejer är Bella Grus och Glitter 2 (2001), som är 

utvecklat av Katrin Byréus i samarbete med KSAN (se fotnot 3). Materialet bygger främst på 

olika värderingsövningar, forumspel och reflektionsmoment. Nedan följer en beskrivning av 

de olika momenten i materialet såsom det är beskrivet av Byréus (2001).  

  

Några praktiska hållpunkter:  

• Ungefär tolv flickor som helst är jämnåriga. 

•  Minst åtta träffar, gärna 10-15. 

• En träff per vecka, 1,5-2 timmar. 

• Ledaren ska helst vara kvinna, tjejerna är ofta mer avslappande, när de inte behöver 

profilera sig för en man. 

 

Värderingsövningar är ett sätt att bearbeta attityder och värderingar, samt bidra till ökat 

självförtroende hos deltagarna. Arbetet ska bedrivas så att deltagarnas tankar och åsikter 

behandlas med respekt. I värderingsarbetet får deltagarna tillfälle att: 

• Tänka efter och ta ställning. 

• Uttrycka sina åsikter. 

• Motivera sina ståndpunkter. 

• Bli lyssnad på och lyssna till andra. 

• Reflektera och bearbeta attityder. 

Ett exempel på värderingsövning som presenteras är Heta Stolen.  Kortfattat innebär den att 

deltagarna sitter på en stol i en ring. Ledaren har förberett ett antal påståenden. Efter ett 

påstående får de deltagare som instämmer resa sig från stolen och byta med någon annan som 

också instämde. De som inte instämmer sitter kvar på sin stol. Efter varje påstående får några 

i gruppen motivera sitt ställningstagande. Efter övningen ges tid för reflektion parvis. 

 

Forumspel är ett sätt att genom teater skildra ett problem, som deltagarna skapar, där ofta en 

eller fler hamnar i ett utsatt läge i en lätt identifierbar situation. Spelet slutar i en olöst konflikt 
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för att försöka stimulera publiken att finna lösningar till det. Scenen spelas om och nu kan 

publiken stoppa spelet och hoppa in i spelet, byta ut den utsatte och pröva sina förslag. 

Forumspel beskrivs som en metod för att bryta stämningar av passivitet och hopplöshet, det 

bejakar känsla för rättvisa och tilltro till förändring. 

 Övriga aktiviteter som föreslås är olika former av lekar, avspänning och massage, skapande 

arbete som att göra gipsfigurer. 

 

I Mer tjejgrupper. Punkt! (2004) utvärderas KSAN:s utbildningsinsats av metodmaterialet 

Bella Grus och Glitter 2. En slutsats som dras är att tjejgruppsarbetet för deltagarna har 

bidragit till ett medvetandegörande och/eller förstärkande om sin egen rätt och förmåga att ta 

ställning själv, att säga nej och ja vid rätt tillfällen i livet. En annan är att ledarna som deltar i 

utbildningar av tjejgruppsmetoder inte bara har ett behov av att lära sig tekniker, utan även få 

utrymme att diskutera frågor rörande arbete med tjejer och droger. Det är viktigt att ledarna 

kontinuerligt får bearbeta sina egna attityder och värderingar gällande alkohol, narkotika, 

jämställdhet och så vidare. 

 
6.2 COPE 
COPE är en föräldrautbildning i grupp där föräldrar delar med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper inom uppfostran. En grundtanke i COPE är att föräldrar är experter på sina barn 

och tillsammans med andra föräldrar kan man komma till rätta med svårigheter i uppfostran. 

Ursprungligen är det ett program för föräldrar till barn i åldern 3-12 år, men det har utvecklats 

och modifierats vid BUP-kliniken i Malmö under år 2003. TonårsCOPE innehåller i stort sett 

samma ingredienser som för mindre barn. Skillnaden är videovisning av situationer med 

tonåringar och föräldrar samt miniföreläsning av gruppledarna utifrån boken ”Surviving your  

adolecents” av Thomas Phelan. Genom föräldrautbildningen ska föräldrarna, bland annat,  få 

möjlighet att stärka självförtroendet och utveckla föräldrarollen, byta erfarenheter med andra 

och knyta kontakter, få praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap, samt verktyg att 

förstärka positiva beteenden hos sin barn och förebygga de negativa (COPE-

föräldrautbildning, 2005). 

 
6.3 Föräldrarådslag 
Föräldrarådslag är ett sätt att samla de vuxna som finns runt en grupp ungdomar eller barn. 

Syftet med mötet är att diskutera vad som behöver förändras och vad vuxna kan göra för att 

barnen inte ska hamna i liknande problem i framtiden. Rent praktiskt liknar förfarandet det 
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vid ett familjerådslag. Det första som sker är att vårdnadshavare inbjuds till mötet, varefter en 

samordnare tar kontakt för att beskriva hur mötet kommer att gå till. 

 Själva mötet innehåller 5 moment, dessa är: 

1) Mötet inleds med att alla presenterar sig. 

2) De särskilt inbjudna professionella ger vårdnadshavarna sin bild av situationen, med fokus 

på barnen/ungdomarna som grupp och på föräldrar/vuxna runt denna grupp av 

barn/ungdomar. 

3) Det privata nätverket diskuterar, utan de professionella, fram en planering för gruppen 

barn/ungdomar. Det ska vara en tydlig planering, med konkreta förslag på hur den ska 

genomföras och vad som ska hända om planeringen inte följs. Alla ska vara överens.   

4) Handlingsplanen presenteras för de professionella. 

5) De professionella ger respons på handlingsplanen, och tar ställning till den del som berör 

dem. Om handlingsplanen godkänns, sätter arbetet i gång enligt mötets planering. Om den 

inte godkänns kan mötet behöva komplettera eller tydliggöra vissa delar, vissa beslut 

kanske måste diskuteras på chefsnivå innan det slutgiltiga beslutet fattas (Uppsala 

kommun, 2005a). 

 Det föregående har varit en beskrivning av olika arbetsmetoder som används inom det 

förebyggande arbetet i Uppsala, nedan följer en redovisning av studiens resultat. 

 

Kapitel 7. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjuerna i studien utifrån de teman som de berörde. 

Dessa är: mål, metod och droger. Resultaten redovisas genom att materialet har tematiserats. 

Syftet är att ange huvudtendenser i materialet genom att synliggöra likheter mellan olika 

stadsdelar i empirin, men även skillnader. Genom citat kommer intervjupersonerna till tals i 

resultatredovisningen. 

 

7.1 Förebyggarnas arbetsmetoder 
 

7.1.1 Socialtjänst men inte myndighet 

De lokala förebyggarna arbetar inom socialtjänsten, utan befogenhet för myndighetsutövning. 

Verksamheten bygger på frivillighet. I de olika områdena verkar det variera i vilken grad 

förebyggarna har kontakt med socialtjänstens myndighetsutövningsgrupp.  
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”Jag har ett samarbete med myndighet, ungdomsavdelningen. Det rör sig mer 
om att de kanske avslutar en utredning och ser att det finns en familj eller en tjej 
som är i behov av vidare kontakt och då slussas de till mig…inte att de säger att 
du måste, utan de frågar om hon är intresserad…i så fall lämnar de ut mitt 
telefonnummer eller frågar tjejen om det är okej att jag ringer…” 

 

I ett annat område beskrivs det att man är delaktig redan i ett inledningsskede av en utredning,  

 
”…hur kan man lösa det här, utan utredning. Det blir föräldrarna oftast 
intresserade av för att slippa utredning och myndighet.” 

  

En aspekt som belyses från alla de intervjuade är att det är viktigt att vara tydlig med vilken 

roll man har som förebyggare. Det är viktigt att vara tydlig med tystnadsplikten, och med 

anmälningsplikten. 

 

”När vi träffar föräldrar eller ungdomar är vi noga med att betona vår 
tystandsplikt, men även noga med att med att säga att vi har anmälningsplikt om 
vi finner att det finns anledning till oro. Så det kommer aldrig som någon 
överraskning så att vi säger, vi är så oroliga över din situation. Det är viktigt att 
vara ärliga med det från början.” 

 
”Första gången man kommer hit berättar man alltid om anmälningsplikten. Det 
är regel, för att det är en stor del, och man väljer själv det man vill berätta för 
mig och när jag säger att nu är det anmälningsläge, då tror jag att ungdomen 
någonstans vet att det är så pass allvarligt att man ändå…ja…vill ha hjälp.” 

 

Studien visar att det tycks vara viktigt att relationerna mellan de lokala förebyggarna och de 

ungdomar och föräldrar de möter ska bygga på tydlighet och samtidigt förtroende. 

 
7.1.2 Kontaktytor och mötesplatser 

De lokala förebyggarna i alla fyra områden lyfter fram vikten av att skapa bra relationer till 

olika nyckelpersoner, det kan exempelvis vara inom skolan, fritidsgården och föreningslivet. 

För ett bra förebyggande arbete uppges det också vara viktigt att det finns mötesplatser och 

kontaktytor för olika aktörer. Den förebyggande verksamheten har inga egna resurser vilket 

gör det nödvändigt att samarbeta med andra partners.  

 På grund av omorganisationen våren 2004 verkar vissa områden fortfarande vara under ett 

utforskande stadium, medan andra beskriver ett mer kontinuerligt arbete.  

 I Gottsunda har förebyggarna arbetat aktivt med att bygga nätverk, för att få ihop skolan, 

socialtjänsten och föreningslivet, det har skett i projektform. Ett annat sätt är att vara mentorer 

till projektledaren i en lokal ungdomsförening som bland annat har tjejgrupper på kvällstid. 
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De har stöttat föreningen i att söka pengar från ungdomsstyrelsen, och i att projektledaren fått 

utbildning i tjejgruppsverksamhet på Fryshuset. Genom den här föreningen kan kontakter 

förmedlas till förebyggarna om det är någon person som behöver prata med någon vuxen.  

 
” Det är ett sätt att vinna in resurser till vår gupp, det är att ta en partner som 
är utanför.” 

 
I ett annat område, Sävja, beskrivs situationen:  

 

”Vi börjar dra ihop intressenter och träffa dem, vad ska vi göra? Det är 
jättenytt.” 

 

Det verkar som om det inte riktigt är tydligt definierat vad och hur det förebyggande arbetet 

ska se ut, och vilka andra aktörer som ska vara involverade. Förebyggarna jobbar på att få 

ihop ett kontaktnät. 

 En vanlig samarbetspartner som tas upp i alla fyra områden är fritidsgården och personalen 

där. I ett område, Stenhagen, är fritidsgården som fysisk plats viktig och förebyggarna har ett 

eget rum där. I Gottsunda är inte fritidsgården kommunal, men det är en viktig kontakt. Det 

förs en dialog om personer som uppvisar tecken på problematik. Flera av fritidsgårdarna har 

tjejkvällar, i två av områdena i samarbete med socialtjänsten där de är med och håller i olika 

temakvällar om till exempel sex, alkohol och droger. Syftet med tjejkvällarna är att skapa 

utrymme för tjejer som annars kanske inte har någonstans att ta vägen. 

 

”Jag tror att tjejer när de är för sig själva kan ta för sig på ett annat sätt, 
annars tror jag de blir sittandes i soffan och tittar på pojkarna…” 

 

I ett område har ett  projekt startats för flickor med temat Kropp och Hälsa, det är 

förebyggaren i samarbete med personal från fritidsgården. En gång i veckan har de fysisk 

träning i två timmar och sen tjejgrupp på kvällen. Projektet finansieras med hjälp av områdets 

fotbollsklubb.  

 

”Vi samverkar med andra, till exempel jag och en kvinna som jobbar på 
fritidsgården, vi har startat upp ett projekt i Stenhagen, Kropp och Hälsa” 

 

Ett annan verksamhet som möjliggörs genom samarbete med andra aktörer, kyrkan och 

områdespoliserna, är en caféverksamhet som bedrivs i kyrkans lokaler på fredagskvällar, med 

syftet att skapa en mötesplats.  
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”De här ungdomarna som kommer, de står annars utanför kyrkan ändå, och 
bara står, utanför kyrkan eller pizzerian eller utanför Ica-Maxi. Nu får de en 
möjlighet att komma in i stället.” 

 

Genom resurser från andra aktörer skapas möjligheter till alternativa aktiviteter för 

ungdomarna i dessa områden.  

 Kontaktmannaskapet gentemot skolorna bidrar till att skolorna och personalen där är viktiga 

samarbetspartners. Genomgående för de undersökta stadsdelarna är att det ofta är genom 

skolan som det kommer in oro för en grupp ungdomar, enskilda individer eller situationer. 

Förebyggarna fungerar som bollplank, med elevvården, för att hitta lösningar på aktuella 

problem. I vissa fall kan förebyggarna delta vid elevvårdskonferenser, då måste ungdomens 

föräldrar lämna sitt medgivande. 

 

” I vårt fall har också lärarna lärt sig, alltså det tar ju tid innan man lär känna 
folk, det är ju oftast personligt när det gäller socialt arbete…(…). Det har tagit 
tid, innan de når oss direkt, när man inte går via kuratorn eller rektor eller 
studierektor utan att man har jobbat så pass mycket med den läraren i vårt fall 
att hon eller han tänker att jag kan prata med Eva eller Göran.” 

 
Inom skolan finns det flera viktiga personer och kontaktytor för de lokala förebyggarna. 

 Studien visar att ofta är förebyggarens roll att vara en slags ”spindeln i nätet”, det vill säga 

den som samordnar olika aktörer och resurser. Mycket av förebyggarnas arbetsinsats verkar 

handla om att skapa och upprätthålla relationer till olika kontakter och aktörer. 

 

7.1.3 Gruppverksamhet 

En viktig del i det förebyggande ungdomsarbetet utförs på gruppnivå. I studiens fyra områden 

beskriver förebyggarna att de arbetar med grupper i olika konstellationer. När det gäller 

förebyggande arbete med tjejer är det framförallt KSAN:s material Bella, Grus och Glitter   

(se 6.1) som används, men att materialet modifieras av ledarna utifrån vad de anser är relevant 

för gruppen. Gruppverksamhetsuppdrag kommer oftast från skolan, men även från tillexempel 

beslut efter ett föräldrarådslag.  

 

”Jag har använt Bella Grus och Glitter-materialet, men jag har gjort om det lite 
grann. Jag har använt lite andra tjejgruppsledarmaterial och tagit vissa 
övningar från dem, bytt ut övningar och satt ihop så att det ska ungefär en och 
en halv timme”. 
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I ett annat område, Gottsunda, beskrivs det:  

 
”Det som jag jobbar främst med tjejerna då, det är att jag har tjejgrupper. Det 
här materialet Bella, Grus och Glitter har jag använt, lagt till dragit ifrån 
utefter vad det är för ålder på tjejerna” 

 

Vidare beskrivs arbetet med en grupp tjejer som mobbade, slogs och var på väg att stängas av 

från skolan.  

 

”Då valde vi ut det här materialet i Bella, det blev en jättebra respons på det. 
Dom tyckte det var kul, i början var de ju väldigt motsträviga, men sen så…Dom 
blev mycket lugnare. Det slutade faktiskt med att den flickan som varit ledare 
för den värsta mobbingen bad om att få träffa den flickan …och försöka 
gottgöra…” 

 

I de flesta fall startas tjejgrupper efter orossignaler från skolan, som till exempel mobbing, oro 

kring tysta tjejer eller tjejer som bråkar ofta är det genom elevvårdsteamet, kuratorn eller i 

vissa fall i direkt kontakt med lärare. I ett område lyfts det fram att det ibland från skolans håll 

kan finnas mindre acceptans för avvikande beteende bland flickor, ett gäng killar som beter 

sig avvikande uppmärksammas inte på samma sätt. 

 I Stenhagen har de satsat på att ha tjejgrupper för alla tjejer i årskurs 7, där olika teman tas 

upp varje gång. 

 

”Drogförebyggande är ett genomgående tema, men vi har bara en dag när vi 
pratar om droger. Det är olika teman varje gång.(…) 
 Jag har inte tid för alla, det är ju så, man skulle jätte gärna vilja ha tid för 
flera, nu har jag koncentrerat ganska mycket på 14-åringar, därför att min 
tanke är att det är bättre att försöka koncentrera sig på någon grupp och hjälpa 
dom än dutta lite här och dutta lite där och sen så blir det ingenting.  

 

Syftet med tjejgruppsverksamheten uppges genomgående vara att stärka tjejernas 

självförtroende, att våga ta ställning i frågor som gäller tobak, alkohol, droger och sex. Vidare 

att de ska få möjlighet att arbeta med sin självbild, sin självkänsla och förmåga till empati. I 

två av intervjuerna problematiserades tjejgruppsverksamhet utifrån att det gäller att vara 

försiktig så att de förväntade könsrollerna inte förstärks. 

 

”Vi gör större nytta när vi jobbar med grupper, vara med och starta 
förändringsprocesser bland en hel grupp än att bara göra akututryckningar. Det 
kan låta hemskt att säga men när man gör akututryckningar så kanske det är 
ungdomar som redan har fallit så djupt, och då är inte det vår målgrupp, dom 
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är redan inkopplade i socialtjänstens myndighetsutövning och olika insatser och 
då är det för sent för oss eftersom vi jobbar förebyggande så ska vi jobba med 
dom som inte kommit så långt att dom ligger i buskarna eller vad dom nu gör.” 

 

Genomgående i studien tycks det vara på gruppnivå som det största fokus läggs, både vad 

gäller ungdomar och föräldrar. 

 

7.1.4 Föräldrar 

Föräldrar ses som en viktig resurs i det förebyggande arbetet i de fyra områdena. Det kan ske 

på lite olika sätt, dels på grupp nivå, dels på individuell nivå (7.1.5). På gruppnivå nämns till 

exempel att förebyggarna kan vara med på föräldramöten på skolan.  

 Föräldrarådslag är en metod som omnämns i tre av de fyra områdena. Det ses som ett sätt att 

medvetandegöra föräldrar om vad deras ungdomar har för sig och vad man gemensamt kan 

göra för att situationen ska förändras. I Stenhagen beskrivs det så här: 

 

”Att skapa en mötesplats för föräldrarna, att de får möjlighet att lära känna 
varandra, att prata om vad vi kan göra för att förhindra så att det inte händer 
igen.”  

 

Tillsammans med Grundskoleteamet bedrivs COPE-föräldrutbildning. Det är en kurs på 10 

gånger, med ungefär 20 föräldrar. Föräldrarna har rekryterats via kontakt i skolan och annons 

i dagspress.  

 

” Det är andra gången det görs i Uppsala och vi tycker att det har fungerat bra, 
vi har nått delar av de föräldrarna…man når egentligen aldrig rätt föräldrar…” 

 

I Sävja skiljer det sig mellan hur föräldrakontakten ser ut  på ungdomsmottagningen och i 

mötet med ungdomar i det förebyggande arbetet. På mottagningen är det inte vanligt att 

föräldrar kontaktas, om det inte görs en bedömning att det är väldigt viktigt.  I ett annat 

område beskrivs hembesök som ett sätt att komma i kontakt med ungdomar som skolan har 

uttryckt oro kring.  

 
”Det är ett sätt att räcka ut handen…och hittills har vi inte blivit avvärjda. Vi 
har fått  komma in, om vi inte får komma in då lämnar vi vidare om det finns oro 
för barnet.”  

 

I Gamla Uppsala poängteras att det inte går att förändra livet för en ungdom om inte nätverket 

är inblandat, att föräldrar är en viktig resurs. Studien visar att det inom det förebyggande 
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arbetet i de olika områdena finns olika arbetssätt att komma i kontakt med föräldrar och att de 

ses som en viktig del i ungdomarnas liv. 

 

7.1.5 Individuella samtal 

I alla fyra stadsdelar ska individuella samtal ske i ringa omfattning, vilket verkar innebära en 

samtalsserie på 3-5 samtal som måttstock. I alla intervjuer framhålls dock att behovet är stort 

och att de är tvungna att begränsa sig. Så här uttrycker sig personer från två områden: 

 
”Vi har pratat om att vi ska ha 3-5 samtal och då vet jag att det finns många jag 
träffar en gång och det finns många jag träffar mer utifrån behov”  
 
”Jag skulle säga att det är efter behovet, det brukar vara 3-5 gånger. Det 
kanske är ungefär där det brukar ligga, men alltså det blir fler gånger alltid” 

 

De två områden som har en manlig och en kvinnlig förebyggare delar på de individuella 

samtalen, så att mannen träffar pojkarna och kvinnan flickorna. Förebyggarna i ett område 

beskriver det så här: 

 
”Nu kanske det blir lite genusaktigt men Eva tar tjejerna och jag tar killarna …i 
vissa invandrargrupper kan det vara viktigt att sonen träffar en man.” 
 
”Överhuvudtaget tror jag att det kan vara svårt för en kille att ha en tjejgrupp, 
till exempel om man pratar om känslor och kroppen och så.” 

 
I Gamla Uppsala ser man helst att ungdomen kommer tillsammans med föräldrarna för 

samtal. Förebyggarna kan i det mötet ha olika roller, där den ena för en dialog med ungdomen 

och den andra har en mer reflekterande roll. På ett annat ställe beskrivs arbetet lite 

annorlunda. Ofta kommer ungdomen och föräldrarna tillsammans första gången, sedan träffar 

förebyggarna dem separat för att slutligen åter sammanföra ungdom och föräldrar. I det tredje 

beskrivs individuella samtal så här: 

 
”Nej det är bara med tjejerna, det är som att trycka på en knapp, det kommer 
jättemycket unga tjejer, det är alla möjliga problem som dom brottas med och 
familjesituationer som är stentuffa, det finns ett stort behov av stöd.” 

 

Individuella samtal kan handla om alla möjliga problem, relationsproblem, pojkvänner som 

gjort slut, eller mer djupgående problematik. Det handlar i samtalen bland annat om att ge råd 

och stöd och att ge bekräftelse, samt att hitta vägar till en förbättrad situation. 
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7.2 Droger 
I studien framkommer att det enligt förebyggarna inte förekommer droger i någon större 

omfattning i de fyra områdena bland ungdomar på högstadiet, i synnerhet inte bland flickor. 

Samtidigt som det ges en bild av att det finns droger i områdena, så uppfattas de elever som 

går i högstadiet vara för unga för att ha hamnat i ett problematiskt användande. Studien visar 

att det är svårt att exakt peka på vad det är som är drogförebyggande i verksamheten, men 

samtidigt finns en slags grund i att allt det som görs är drogförebyggande på olika sätt även 

om det inte är det direkt uttalade syftet med ett viss handling, projekt eller verksamhet, etc.  

 

 I Gottsunda beskriver förebyggarna att de har samtal med handlarna om tobaksförsäljning i 

mån av tid, till exempel vid försäljning av löscigaretter. Det finns också vuxna i området som 

hör av sig om de får reda på att det förekommer handel med droger, ärendet lämnas då över 

till Gatulangningsgruppen på polisen.  

  I ett område, Sävja, verkar det finnas två bilder av läget vad gäller droger.  Den ena bilden 

som kommer från skolan säger att det inte finns misstankar om droger bland ungdomarna. 

Fritidsgårdens personal menar däremot att det finns väldigt mycket narkotika bland 

ungdomarna däremot förekommer inte så mycket alkohol. I ett annat område finns det 

funderingar från skola och socialtjänst kring hur det kan komma sig att de ser så lite missbruk, 

att det är så få föräldrar eller ungdomar som tar upp det. 

  

”Man kan ju inte sitta och säga att det inte finns, för det är klart att det finns, 
det finns ju. Men just nu har det inte varit särskilt aktuellt” 

 
I ett annat område uttrycks det: 

 

”Man skulle kunna säga att drogerna finns där hela tiden och bubblar, bland de 
tjejer jag träffar så är det inte de som bor i Stenhagen som drogar utan de som 
bor i periferin runt omkring”  

 

När det kommer in oro kring en speciell grupp eller händelse visar studien att det finns olika 

sätt att gå tillväga. Ett exempel är att när det i ett område kom signaler att det fanns ungdomar 

som sniffade butangas, var förebyggarna med och utformade en kampanj mot det genom en 

broschyr. 

”Man hade en ganska stark kampanj just då, sen gick det ner väldigt mycket. 
Det försvinner ju aldrig helt. Det finns en ju en nyfikenhet, det finns en testnig, 
det finns folk som påverkar.” 
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Ett annat arbetssätt som beskrivs är att samla föräldrarna till en grupp ungdomar, genom 

föräldrarådslag, med syftet att de gemensamt ska lösa problemet. 

 

”(…)sen så blir det ju så att alkoholen blir mer och mer vanlig, tyvärr, vilket 
gör att man blir inte lika akut orolig om det förekommer folköl eller lite cider 
sådär, man blir inte lika akut orolig även om man ser varningssignalerna och 
där kommer ju vi in (…)” 

  

I studiens alla fyra områden uppges att det handlar om att stärka ungdomarnas självförtroende 

och att det ska bli medvetna om saker innan de hamnar i en situation där det kan förekomma 

droger. Detta sker främst genom värderingsövningar i gruppverksamhet. En person påpekar 

att det är viktigt med värderingsövningar då enbart information om drogers skadlighet inte har 

visat sig ha någon effekt. Enligt en förebyggare är det viktigt att stärka flickor så att de kan 

undvika att de bli ihop med de killar som använder droger och att de senare hamnar i 

livssituationer där de skaffar barn som får växa upp i den miljön. 

 

7.3 Mål och uppdrag 
Studiens resultat visar att det finns mål på olika nivåer när det gäller det förebyggande arbetet 

med ungdomar. Ett mål är den drogpolitiska policyn och att uppfylla de uppdrag och 

åtaganden som kommunen har erlagt socialtjänsten. Andra mål som förebyggarna själva talar 

om är exempelvis att ungdomarna ska ha det bra eller att stadsdelen ska vara så bra som 

möjligt, en annan är att ”lära ut” hur en förening bedrivs och hur man söker pengar till 

projekt.  

 
”Så det här varit ett mål, istället för att gå ut till varje förening, det går ju inte, 
så gjorde vi en mall, hur man kan göra när man söker pengar” 
 
”Vi har inte skrivit ner en tydlig målformulering för just (…), det har vi inte 
gjort. Men vi har gjort ganska tydliga prioriterade områden som vi satsar på. Vi 
fungerar ju som spindeln i  nätet, vi är en sambandscentral lite grann.” 
 
”Det känns lite som det övergripande målet inom kommunen och samhället i 
stort är mycket det här (när det gäller) alkohol, kriminalitet och droger, att 
individen själv håller på med det, och det är det man ska jobba med. Men sen 
ser det ju inte ut så för tjejerna utan dom är mer svansen till dom killarna” 

 

När de lokala förebyggarna beskriver på vilket sätt de arbetar tydliggörs vilka uppdrag de har 

från kommunen. Gemensamt är att de arbetar med områdesgrupp, som bland annat verkar för 
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ett bra samarbete mellan skolan och sociala myndigheter. De har gruppverksamheter, och 

erbjuder råd och stödsamtal till enskilda ungdomar. De har kontaktmannaskap gentemot 

skolan, samt verkar för att göra ungdomars miljö drogfri. Arbetssätt för att uppfylla dessa 

uppdrag konkretiseras genom olika sätt som beskrivs under rubriken Förebyggarnas 

arbetsmetoder (7.1). 

 

 

Kapitel 8. Analys 
 

I den här delen kommer studiens resultat att kopplas till och analyseras med hjälp av tidigare 

forskning.  

 
8.1 Förebyggarnas arbetsmetoder  
 

8.1.1 Socialtjänst men inte myndighet 

I samtliga områden beskriver förebyggarna att det är viktigt att vara tydlig med sin roll 

gentemot de man arbetar mot. Ett liknande resonemang kan ses hos Calissendorff et al. (1986) 

som beskriver att det är viktigt att fältassistenten är tydlig med vem han/hon är och varför 

man söker kontakt, kontakterna med ungdomarna ska bygga på frivillighet och förtroende.  

 

8.1.2 Kontaktytor och mötesplatser 

Socialtjänstens lokala förebyggare i de fyra områdena beskriver att det är viktigt att skapa bra 

relationer till olika nyckelpersoner, och att det finns mötesplatser och kontaktytor för olika 

aktörer. Aktörer utanför den egna gruppen fungerar som viktiga resurser då verksamheterna 

saknar ekonomiska och personella resurser.  

 Trots att de lokala förebyggarna inte arbetar som fältassistenter tycks delar av arbetet 

påminna om beskrivningen som Calissendorff et al. (1986) gör av fältassistentens uppdrag 

Det ligger i arbetets natur att söka sig till andra samarbetspartners för att finna resurser till 

ungdomar i området. Som exempel på utomstående resurs är genomgående för de fyra 

områdena fritidsgården och personalen där, skolan, samt det lokala föreningslivet. I ett par fall 

nämns även kyrkan.  

 

Det lokala förebyggande arbetet i Uppsala tycks enligt studien innebära att de olika 

komponenterna i begreppet förebyggande arbete som Sahlin (1992) beskriver synliggörs. Det 
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rör sig om tidiga insatser för att förhindra att något oönskat sker, målgruppen är bredare än 

vad myndigheten normalt har, ofta i karaktär av projekt, samt att arbetsuppgifterna förefaller 

vara sådana som traditionellt ligger på annan myndighet vilket skapar behov av kontakt och 

gemensam resursanvändning mellan olika aktörer. Som exempel på det kan 

tjejgruppsverksamheten på skolan vara, där i vissa fall alla flickor i en årskurs deltar i 

grupper, eller som i andra där det är flickor som hänvisas dit av skolans personal. Grupperna 

genomförs oftast i skolans lokaler vilket innebär en gemensam resursanvändning med 

personal ock lokaler. Ett annat exempel är att vara mentor och stöd till föreningar som arbetar 

förebyggande med ungdomar, genom olika aktiviteter. Ett sätt att förebygga droganvändande 

kan då vara att genom de olika konaktytorna få möjlighet att komma i kontakt med ungdomar 

som på olika sätt är i behov av extra stöd, i gruppverksamhet eller individuellt. 

Områdesgrupper är ett viktigt inslag i det strukturellt förebyggande arbetet enligt 

Calissendorff et al. (1986). En aspekt som kan påverka arbetet i en nystartad verksamhet är att 

det tar tid att få förtroende, dels av de personer man samverkar med dels de ungdomar och 

familjer man arbetar mot (Twelvetrees, 2002)  Det kan också vara viktigt att reflektera över 

var och ens syften med de olika aktörernas syften med samarbetet (Twelvetrees, 2002; Sahlin, 

1992). 

 

Studien visar att skolan och dess personal är central i det förebyggande arbetet med flickor i 

åldern 12-16 år. Ofta är det från skolan de lokala förebyggarna får in signaler om oro för en 

grupp eller en individ. Tidigare forskning har visat att skolan är en viktig arena för det 

förebyggande arbetet med ungdomar. Ett exempel är att det har visat sig att ju sämre eleverna 

trivs i skolan, desto högre risk verkar föreligga för en hög alkoholkonsumtion och att de 

använt narkotika (Sundell, 2003).  

Andra viktiga samarbetspartners för de lokala förebyggarna är enligt studien fritidsgårdens 

personal och andra aktörer, som kan vara med och möjliggöra en meningsfull fritid för 

områdets ungdomar. Förutom skolan tycks just fritiden vara en viktig sfär för det 

förebyggande arbetet bland ungdomar i Uppsala. I de prioriterade områdena satsas det bland 

annat på olika ungdomsföreningar, sport, caféverksamhet och läger. Tidigare forskning har 

visat att en meningsfull fritid är viktigt för ungdomar, det ger möjlighet till mening och 

stuktur i tillvaron (Hagström et al, 1998; Ulmanen, 1996; Hellström, 2002).  
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8.1.3 Gruppverksamhet 

I alla fyra områden används gruppverksamhet som en drogförebyggande metod. Ofta 

genomförs de med flickor och pojkar separat. När det gäller tjejgrupperna används framförallt 

materialet Bella Grus och Glitter (Byréus, 2001), i olika modifierade former med syfte att 

anpassa materialet för de flickor som deltar i grupperna. En viktig poäng att samla flickor i 

gruppverksamhet skulle kunna styrkas av tidigare forskning som visat att kamraters påverkan 

är betydelsefull för flickors motiv att missbruka eller använda droger (Andersson, 1995; 

Uhlin, 2001). Enligt förebyggarna kan tjejgrupperna stärka flickornas självförtroende och 

förmåga att säga nej i situationer som kan leda till problem, som till exempel att bli bjuden på 

droger. Verksamhet med grupper skulle också kunna innebära det Calissendorff et al (1986) 

tar upp som de sociala målen med ett förebyggande arbete. Det vill säga en strävan efter att 

ungdomar ska efterleva de normer som gäller i samhället. Som till exempel att de lär sig gott 

kamratskap, lär sig lyssna på och respektera andra, samt att det finns alternativ till missbruk, 

kriminalitet och passivitet.  

 

De psykologiska målen med ett förebyggande arbete innebär enligt Calissendorff et al (1986) 

att stärka ungdomars självuppfattning och självförtroende, vilket studien har visat vara ett 

viktigt bakomliggande motiv till tjejgruppsverksamheten i de undersökta stadsdelarna. 

Samtliga intervjuade har nämnt att det är viktigt, i ett drogförebyggande perspektiv, att stärka 

flickormas självförtroende. Inte sällan är de ungdomar som deltar i olika former av grupper 

hänvisade dit på grund av att någon, oftast skolpersonal, har uppmärksammat att det finns oro 

kring den individens situation.  

 Det förebyggande arbetet med ungdomar på gruppnivå verkar röra sig om tidiga insatser eller 

åtgärd, där problem ännu inte blivit manifesta (Sahlin, 1992). När grupperna organiseras 

innebär det att målgruppen är bredare än vad socialtjänsten normalt har, vilket enligt Sahlin 

(1992) är en komponent i begreppet förebyggande arbete.  

 

En annan aspekt som tidigare forskning har visat är att det i ett drogförebyggande arbete inte 

räcker med bra information om drogers skadlighet, utan det krävs även bearbetning av 

attityder (Andréasson, 2003). Grupper med Bella Grus och Glittermaterialet är ett sätt som 

kan användas i arbetet med att bearbeta attityder hos ungdomar. 
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8.1.4 Föräldrar 

Studien visar att de lokala förebyggarna ser på föräldrar som en viktig resurs för ungdomar. 

Genom samtal tillsammans med ungdomar och föräldrar, föräldrarådslag och 

föräldrautbildningar (COPE), engageras denna resurs. Tidigare forskning visar att föräldrar 

har en viktig roll i barns utveckling, och att det är viktigt att stödja de föräldrar vars 

föräldraförmåga inte är tillräckligt god för en gynnande utveckling. Några vanliga påvisbara 

riskfaktorer hos föräldrarna är kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom, att vara ensamstående 

mamma eller tonårsförälder, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel (BRÅ-

rapport, 2001). Studiens resultat visar att förebyggarna har en uppfattning om att föräldrar 

gemensamt kan komma till insikt om vad deras ungdomar behöver för ramar och stöd för att 

utvecklas positivt. Genom till exempel föräldrarådslag kan de gemensamt komma fram till 

olika förhållningsregler gällande exempelvis tider på kvällarna. Sundell (2003) beskriver att 

en viktig skyddsfaktor för ungdomar är att föräldrarna vet var ungdomen befinner sig på 

helgerna. Ett viktigt skäl till att engagera föräldrarna i det förebyggande arbetet är att deras 

attityd till barnens alkoholvanor har ett samband med barnens dryckesvanor. 

 Andréasson (2003) beskriver att den preventiva strategin bör inriktas på att lära föräldrar mer 

konstruktiv kommunikation med sina barn, eftersom en sådan oförmåga ökar risken för barns 

framtida beteendeproblem. Föräldrautbildningen COPE kan även vara ett sätt att hjälpa 

föräldrar att hantera problem som uppkommer i olika situationer men tonårsbarnen. COPE 

skulle kunna vara ett exempel på ett pedagogiskt mål med förebyggande arbete, det vill säga 

att föräldrarna får möjlighet att lära sig kommunicera med sina barn på ett konstruktivt sätt 

och därmed hantera svårigheter på ett bättre sätt (Calissendorff et al., 1986). 

 

8.1.5 Individuella samtal 

Ett annat arbetssätt som förebyggarna använder sig av är enskilda samtal tillsammans med 

ungdom och föräldrar. Det kan också ses som en strävan att förbättra kommunikationen 

mellan ungdom och föräldrar. Områdena tycks enligt studien ha lite olika förhållningssätt till 

hur de individuella samtalen utformas. Det som tycks vara gemensamt är en strävan efter 

korta kontakter, ofta med fokus på att hitta lösningar på det som upplevs som ett problem av 

ungdomen, föräldrarna eller socialtjänsten. Enligt Hagström et al. (1998) kan ett slags 

perspektivskifte skönjas inom det socialt preventiva arbetet, från att tidigare ha letat efter vad 

som ger upphov till ohälsa finns nu en tendens att utgångspunkten är att söka de faktorer som 

bidrar till hälsa. Utformningen av de individuella samtalen skulle kunna problematiseras 

utifrån att de i vissa fall är gemensamma för ungdom och föräldrar. Dels kan det ses som ett 
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problem med vems sida förebyggaren står på (Calissendorff, 1986), dels kan det ses som en 

nödvändighet för att involvera föräldrar och nätverk för ett lyckat förebyggande arbete 

(Andréasson, 2003; BRÅ-rapport, 2001; Sundell, 2003). De individuella samtalen skulle 

kunna vara ett sätt att arbeta med de psykologiska mål som Calissendorff et al. (1986) tar upp, 

ungdomar och föräldrar får till exempel möjlighet att bearbeta olika känslor.  

 

8.2 Droger 
Studiens resultat visar att det enligt de lokala förebyggarna inte förekommer droger i någon 

större omfattning i de fyra studerade områdena bland högstadieungdomarna. Detta kan 

problematiseras utifrån drogvaneundersökningar som gjorts i Uppsala och Stockholm. De 

undersökningarna visade bland annat att av ungdomarna i Uppsalas årskurs 9 hade en 

majoritet druckit alkohol flera gånger, och ungefär hälften hade känt sig berusade någon gång, 

och ungefär en tiondel av alla eleverna i årskurs 9 hade provat narkotika (Ericsson, 2003). 

Drogvaneinventeringen som gjordes i Stockholm år 2002 visade att ungefär 60 % av 

högstadieungdomarna varit berusade år 2002, och ungefär var tionde grundskoleelev hade 

använt narkotika (Sundell, 2003). Vidare visade studien i Stockholm att alkoholkonsumtionen 

tycks ha ökat sedan 1998, både i andelen elever som varit berusade och andelen 

högkonsumenter (ibid.). Andersson (1995) för ett resonemang om att det är av intresse att 

fråga sig hur det kommer sig att en del flickor söker sig till kretsar där det förekommer 

narkotika, ett liknande resonemang fördes av en förebyggare som uppgav att det största 

problemet för flickor inte är att de själva använder droger utan att de blir tillsammans med 

killar som gör det. 

 Trots att de lokala förebyggarna uppger att det inte är ett aktuellt problem med droger bland 

ungdomar i högstadieåldern kan ett förebyggande arbete, både med generella och riktade 

insatser, bidra till att förhindra att problem uppkommer senare i livet. Det skulle kunna 

innebära att det faktiskt drogförebyggande i sig är svårt att urskilja från övrig förebyggande 

verksamhet, utan kan ses som en del av ett arbete som syftar till att motverka och begränsa 

sociala problem i allmänhet. En viktig aspekt för ungdomars välmående som lyfts fram i 

litteraturen är känslan av sammanhang (Sundell, 2003; Hellström, 2002; Hagström et al., 

1998). Detta skulle kunna kopplas till att studien visar att det drogförebyggande arbetet 

innebär arbete på flera nivåer, dels den enskilde individen, dels på familjen och dess 

omgivning. 
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I det drogförebyggande arbetet kan två linjer synliggöras, dels arbete med att begränsa 

tillgänglighet, dels att ändra attityder kring användandet av droger. Detta kan kopplas till 

Uppsala kommuns drogpolitiska policy som beskriver att drogmissbruket i hög grad bestäms 

av tillgänglighet och mottaglighet, vilket innebär att ett drogförebyggande arbete bör bedrivas 

på flera nivåer med flera aktörer (se 5.2). När det gäller att förebygga användandet av droger 

bland ungdomar i Uppsala visar studien att förebyggarnas arbete mycket handlar om att 

samverka och samarbeta med olika aktörer, såsom skola, föreningsliv, fritidsgårdar, polis och 

kyrkan. De viktigaste områdena för att nå ungdomar för att förebygga alkoholskador är 

skolan, familjen, fritidsorganisationer samt socialtjänsten, då målgruppen ungdomars 

riskfaktorer rör sig på flera nivåer, individuella-, grupp-, och samhällsnivå (Andréasson, 

2003). Det drogförebyggande arbetet i studien tycks röra sig kring alla de tre traditionella 

förebyggarlinjer som Calissendorff et al. (1986) tar upp, det vill säga kontroll, fritid och 

behandling. Att arbeta för begränsning av tobaksförsäljning kan ses som ett slags 

kontrollerande uppdrag, att starta och stödja olika former av ungdomsaktiviteter skulle kunna 

vara ett uttryck för en fritidsinriktad linje och enskilda samtal kan ses som en slags 

behandlingsform.  

 
8.3 Mål och uppdrag 
I studien beskrivs målen med det lokalt förebyggande arbetet på flera nivåer. Det kommunala 

uppdraget och åtagandet ligger som en  grund till hur arbetet bedrivs. De projekt och 

arbetsmetoder som beskrivs i studien kan vara vägar till de fyra mål som tidigare beskrivits 

inom det förebyggande arbetet. Dessa är sociala, psykologiska, pedagogiska och politiska 

(Calissendorff et al,1986).  

Genom att arbete med dels minskad tillgänglighet vad gäller droger i samarbete med till 

exempel polisen, och genom att arbeta med exempelvis grupper i skolorna kan förebyggarna 

arbeta med ungdomarnas mottaglighet för drogerna, vilket enligt drog policyn (se 5.2) är 

viktiga faktorer vad gäller att sträva efter drog policyns målsättning. Resultatet visar att 

förebyggarnas arbetsmetoder speglar de uppdrag och mål som ålagts socialtjänsten av 

kommunen. Samsyn och samverkan mellan olika professioner och andra aktörer på lokal nivå 

ses som ett viktigt medel för att uppnå kommunens målsättningar med det förebyggande 

arbetet (se 5.2). Ett mål med kommunens drogförebyggande arbete är att socialtjänsten, bland 

andra aktörer, har ett ansvar för att göra föräldrar delaktiga i det arbetet (Uppsala kommun, 

2004b). Kommunens målformuleringar med det drogförebyggande arbetet tycks stämma väl 
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överens med tidigare forskning på området, (se exempelvis Andrèasson, 2003, Sundell, 2003, 

Sundell, 2005). 

 
Kapitel 9. Diskussion 
 
I detta kapitel förs en diskussion om metodens för och nackdelar, om studiens resultat, samt 

frågor för vidare forskning.   

 

9.1 Fördelar och nackdelar med metoden 
Ett problem med den valda metoden för undersökningen kan vara att det har varit svårt att 

koppla de lokala förebyggarnas arbete direkt till drogförebyggande arbete, bland annat på 

grund av att det är svårt att urskilja exakt vad som är just drogförebyggande. Samtidigt kan 

det vara en poäng att försöka få en helhetsbild av det förebyggande arbetet i en viss stadsdel 

eller kommun. Ett annat problem kan vara att de lokala förebyggarnas verksamhet fortfarande 

är under uppbyggnad, vilket kan göra det svårt att definiera och beskriva den verksamhet som 

bedrivs. Detta kan ha medfört att resultatet är en aning tunt. Trots detta kan det vara en fördel 

att försöka se tendenser på en lokal nivå, i det direkta arbetet med ungdomar som bor i de 

prioriterade stadsdelarna. I denna studie kunde inte de intervjuades anonymitet garanteras, 

vilket kan ha bidragit till att de undvikit att tala fritt om saker de upplever som problematiska 

med verksamheten.  

 Genomgående under undersökningsarbetet med har jag reflekterat kring tolkningar och 

antaganden som gjorts i studien, och diskuterat dessa med min handledare. Underökningens 

reliabilitet (se Kvale, 1997) borde ha ökat genom denna dialog. Jag har också försökt säkra 

reliabiliteten genom klart formulerat syfte och tydliga frågeställningar. Genom att redovisa 

metod, urvalskriterier och tillvägagångssätt vid genomförande av intervjuerna och analys av 

det insamlade materialet torde studiens tillförlitlighet ökat.  

 Ett annat problem kan vara att en av intervjuerna inte togs upp på ljudband, vilket innebar att 

en del information föll bort. Studien bygger på intervjuer med för syftet relevanta personer, 

som välvilligt och frikostigt har delat med sig av berättelsen om sitt arbete, vilket har givit 

goda beskrivningar av hur deras verksamhet bedrivs. Jag har under studiens gång haft för 

avsikt att koppla dessa strategiskt utvalda intervjupersoners berättelser med tidigare forskning, 

men har inte använt mig av perspektivbyten eller fler observationspunkter för triangulering 

(se Kvale, 1997; Malterud, 1998), då studien framförallt är av beskrivande art. Två 

begränsningar i studien som kan vara av betydelse är att den bygger på få intervjuer, fyra 

stycken, samt att verksamheten är under uppbyggnad.  
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9.2 Studiens resultat 
Denna studie utgör en redovisning av de mål, uppdrag och arbetsmetoder som beskrivs av 

Uppsala kommun vad gäller socialt förebyggande arbete med ungdomar gällande droger. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialtjänstens lokala förebyggare arbetar 

gällande ungdomar och droger, samt vilka mål och uppdrag som ligger till grund för arbetet. 

Förhoppningsvis kan studien bidra till en ökad kunskap om och fördjupad diskussion kring 

det socialt förebyggande arbetet.  

 

Genom intervjuer med de lokala förebyggarna i de prioriterade områdena i Uppsala har jag 

fått tagit del av berättelsen om deras arbete. Resultaten visar att socialtjänstens förebyggare 

arbetar på flera nivåer samtidigt, strukturell-, grupp- och individnivå. Även om de 

intervjuades berättelser skilde sig åt i viss mån, är huvuddragen de samma i de olika 

stadsdelarna. På en strukturell nivå handlar det till stor del om att skapa nätverk och 

kontaktytor för att frigöra resurser som kommer ungdomarna till gagn. På gruppnivå handlar 

det dels om att samla föräldrar och skapa forum för dem att bli delaktiga, dels om att 

medvetandegöra och stärka ungdomar till att göra sunda val. På den individuella nivån ges 

möjlighet till samtal, som enligt kommunens ramar ska vara i ringa omfattning, men som det 

enligt förebyggarna finns ett stort behov av. Studiens resultat kan föras in i ett sammanhang 

och kopplas till tidigare forskning och praktik i fältet förebyggande arbete. 

 

Det som blev tydligt i och med skillnaderna i berättelserna är att det tycks vara till viss del 

beroende på personliga egenskaper, såsom till exempel kvalifikationer, personlighetsdrag och 

intressen. Där en person har god kunskap i föreningskunskap satsas det mycket på att hjälpa 

olika föreningar, där en person är bra någon aktivitet satsas det på  den. Studien visar att det 

lokalt förebyggande arbetet inte tycks vara en, av kommunen, prioriterad verksamhet. Efter 

senaste omorganisationen, under 2004, skars det i en stadsdel ner från åtta till två tjänster 

inom det socialt förebyggande arbetet. Ingen av de undersökta områdena har några 

verksamhetspengar. En annan aspekt som kan vara värd att lyfta fram är att det säkert finns 

ungdomar i andra områden i Uppsala som också skulle kunna vara i behov av socialt 

förebyggande verksamhet på lokal nivå. 

  

Det förebyggande arbetet med ungdomar i högstadieåldern kan ses som en viktig länk i det 

generella insatserna som riktas till barn och ungdomar. Målgruppen är enligt studien bredare 
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än vad socialtjänsten normalt har, vilket skulle kunna innebära att de kan ”fånga upp” 

individer och grupper med ett begynnande problematiskt beteende som inte har 

uppmärksammats i ett tidigare skede, eller som inte tidigare visat sådana tendenser.  

 

Uppsala kommuns drogpolitiska policy ligger delvis till grund för det drogförebyggande 

arbetet. I det förebyggande arbetets uppdragsbeskrivning (2004b) beskrivs att Uppsala jämfört 

med andra drogvaneundersökningar i landet ligger över riksgenomsnittet, men jämfört med 

Stockholm är det lägre siffror. Drogvaneundersökningen (Ericsson, 2003) visade att flera 

elever i högstadiet hade erfarenhet av alkohol och andra droger. Med detta resultat i åtanke 

kan frågan kring huruvida droger inte är ett aktuellt problem i de undersökta områdena 

problematiseras. Å ena sidan kan det vara så att elever i drogvaneundersökningar överdriver 

sina erfarenheter av droger. Å andra sidan kan det kanske vara så att vuxna av olika 

anledningar inte ser/uppmärksammar problemet. En annan aspekt som kan vara värd att 

reflektera över är Anderssons (1995) beskrivning av de olika vägar som kan leda till 

drogproblem. Frågan är hur vi som socialarbetare kan identifiera och hjälpa de individer som 

senare i livet, kanske redan på sommarlovet efter grundskolan, hamnar i ett liv präglat av ett 

problematiskt droganvändande.  

9.3 Framtida forskning 
Det har varit intressant att på ett konkret plan undersöka vilka mål och arbetsmetoder som 

uppges ligga till grund för det förebyggande arbetet med ungdomar gällande droger i Uppsala. 

Det skulle vara mycket intressant att komma tillbaka om några år när verksamheten har tagit 

form och göra n liknande undersökning, att få möjlighet att se på vilket sätt arbetet har 

utvecklats. En aspekt som inte kommer fram i studien som skulle vara intressant att ta del av 

är hur socialtjänsten väljer arbetsmetoder, vilka faktorer är det som påverkar, vem fattar 

besluten och varför? En annan intressant fråga är hur samverkan fungerar i det förebyggande 

arbetet och hur olika aktörer ser på sin roll och på de andra aktörernas roller. 
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